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ЩОДО ВИХІДНИХ ЗАСАД СПІВПРАЦІ ВЛАДИ 
ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ

Стаття присвячена комплексному теоретико-правовому аналізу засад взаємодії влади 
та громадськості у сфері захисту екологічних прав. Автор відзначає про нерозвиненість цих 
засад в екологічному законодавстві України, що негативно впливає на процес розбудови гро-
мадського екологічного врядування. Автор наголошує на пріоритетності цих засад, система-
тизуючи їхні ознаки, які саме вказують на їхню роль. Автор доходить висновку, що ці засади 
впливають на результат такої співпраці, а також розкривають сенс її форм та методів. 
Окремо досліджені загальні та спеціальні засади, що дало змогу всебічно поглянути на 
природу цих засад. Звернено увагу на те, що у законодавстві не вистачає саме спеціальних 
засад взаємодії влади і громадськості у сфері захисту екологічних прав. При цьому у статті 
надається авторське визначення досліджуваної категорії, у якому вона розглядається як 
сукупність вихідних ідей, що утворюють єдиний механізм розбудови відносин між владою 
та інститутами громадянського суспільства, здатний до окреслення меж взаємодії, її очіку-
ваних результатів, методології та конкретних форм. На підставі проведеного аналізу автор 
пропонує формалізувати такі спеціальні засади взаємодії влади та громадськості в екологіч-
ній сфері, як: принцип багатовекторності екологічного громадського врядування (всеохоплю-
ючий характер співпраці, яка відбувається за різними напрямами екологічного врядування); 
принцип децентралізації екологічного врядування (поділ рівнів взаємодії на державний, регі-
ональний та місцевий); принцип дерегуляції процесу взаємодії влади і громадськості в еко-
логічній сфері (недопущення надмірного втручання держави у процес взаємодії). У статті 
також аналізуються два основні способи вирішення проблеми недосконалості засад взаємодії 
у зазначеній сфері, зокрема впровадження стратегії екологічного громадського врядування 
та імплементацію міжнародних норм у вітчизняне екологічне законодавство. Акцентується 
увага на  двох основних напрямах такої імплементації: зовнішньому (міжнародно-правовому) 
та внутрішньому (внутрішньодержавному).

Ключові слова: взаємодія, громадськість, інститути громадянського суспільства, 
екологічне законодавство, екологічне врядування, екологічна сфера, засади, законодавче 
забезпечення, принципи. 

Постановка проблеми. Засади взаємодії влади 
і громадськості в екологічній сфері відіграють 
доволі велике значення, оскільки саме на їхній 
основі відбувається формування організаційно-
правового механізму такої співпраці. На сучас-
ному етапі розвитку вітчизняного законодавства 
спостерігається недостатня формалізація таких 
засад, що негативно позначається на методах 
та формах взаємодії у зазначеній сфері. З огляду 
на це, виникає потреба комплексного аналізу вка-

заних засад та формування пропозицій щодо їх 
удосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній юридичній науці проблему фор-
малізації засад взаємодії влади та громадськості 
в екологічній сфері в різні часи досліджували 
Н.І. Андрусевич, Г.М. Голубовська-Онісімова, 
Г.В. Випханова, Ю.І. Самойленко, М.М. Сливка 
та інші вчені. Однак в умовах стрімкого роз-
витку суспільних відносин їхні праці частково  



Том 31 (70) Ч. 2 № 2 20202

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки

втрачають актуальність, що визначає перспектив-
ність обраного напряму наукового пошуку.  

Натепер наявна проблема нерозвиненості спе-
ціальних засад розбудови громадського еколо-
гічного врядування, що зумовлює необхідність 
перегляду окремих положень екологічного зако-
нодавства та пристосування їх до потреб грома-
дянського суспільства. Вирішення цієї проблеми 
дасть змогу максимально повно регламентувати 
форми та методи співпраці влади і громадськості 
в екологічній сфері.    

Постановка завдання. Метою статті є комп-
лексний теоретико-правовий аналіз законодавчо 
закріплених засад взаємодії влади та інститутів 
громадянського суспільства в екологічній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На нашу думку, роль досліджуваних засад вза-
ємодії полягає у такому: вони визначають мету 
взаємодії влади та інститутів громадянського 
суспільства в екологічній сфері; характеризують 
спрямованість співпраці влади і громадськості 
в екологічній сфері; деталізують функціональ-
ний складник співпраці влади та громадськості 
в екологічній сфері; є своєрідним індикатором 
потреб суспільства та відображенням екологічних 
прав та законних інтересів. У зв’язку з цим про-
понуємо під засадами співпраці влади і громад-
ськості в екологічній сфері розуміти вихідні ідеї 
та засади правового регулювання, які утворюють 
єдиний механізм розбудови відносин між владою 
та інститутами громадянського суспільства, здат-
ний до окреслення меж взаємодії, її очікуваних 
результатів, методології та конкретних форм. 

До числа загальних засад доцільно віднести 
такі.

1. Пріоритет прав і свобод людини і громадя-
нина. Цей принцип означає, що під час форму-
вання та реалізації екологічної політики держава 
передусім має виходити з формалізованих прав 
громадян в екологічній сфері, тільки тоді ця полі-
тика буде мати підтримку суспільства. 

2. Прозорість та відкритість органів влади. 
Цей принцип вказує на вільний доступ громад-
ськості до екологічної інформації та управлін-
ських рішень, які приймаються у сфері охорони 
довкілля, що забезпечує можливість оперативно 
реагувати на прояви порушень чи обмежень еко-
логічних прав громадян з боку влади. 

3. Конструктивність взаємодії влади та гро-
мадськості на всіх рівнях владної вертикалі. Суть 
цього принципу передусім полягає у реальності 
форм та методів впливу громадськості на владні 
процеси. 

4. Сприяння залученню громадськості до про-
цесів формування та реалізації державної, регі-
ональної політики, вирішення питань місцевого 
значення. Вказаний принцип розкриває обов’язок 
влади надавати громадськості реальні інстру-
менти впливу на процес визначення стратегічних 
цілей та пріоритетів в екологічній сфері. 

5. Вільний вибір території діяльності. Цей прин-
цип розкриває можливість для громадськості само-
стійно визначати напрями взаємодії, які будуть 
складниками екологічної сфери. По суті йдеться 
про право вибирати проблематику, з якою планує 
працювати громадське об’єднання, і залежно від 
її специфіки вибирати партнерів з боку влади для 
розбудови системи співпраці [1, с. 95].

6. Відсутність майнового інтересу. Мається 
на увазі, що взаємодія повинна вимірюватися 
соціальним ефектом, а не матеріальним складни-
ком. Для інститутів громадянського суспільства 
цей принцип означає, що громадська діяльність 
є неприбутковою і апріорі не може здійснюватися 
з метою отримання прибутку. 

7. Можливість отримання фінансової під-
тримки. Після Революції Гідності стало очевидно, 
що громадянське суспільство вимагає фінансової 
підтримки міжнародної спільноти. Саме за такої 
умови воно буде розвиватися, оскільки, на жаль, 
держава не може належним чином фінансувати 
громадські ініціативи [2].

8. Вільний вибір законних засобів відстою-
вання громадських інтересів. Принцип передба-
чає свободу використання правових, економічних 
та інших інструментів впливу на владу в процесі 
взаємодії. Однак умовою є законність цих засобів 
та способів відстоювання інтересів суспільства. 

9. Обов’язкове залучення громадськості до 
обговорень проєктів нормативно-правових актів 
та управлінських рішень. Цей принцип активно 
почав реалізовуватися тільки останні шість років, 
адже раніше громадські обговорення були ско-
ріше показовими та не мали справжнього впливу 
на остаточну редакцію нормативно-правових 
актів [3].

10. Залучення громадськості до процесу реалі-
зації і захисту конституційних прав. Мається на 
увазі право судового оскарження протиправних 
дій або бездіяльності влади, а також (що дуже важ-
ливо) право на конституційну скаргу, тобто звер-
нення до Конституційного Суду України [4, с. 45]. 

На нашу думку, загальних засад не досить, 
оскільки екологічна сфера є доволі унікальною 
з огляду на форми і напрями взаємодії. З цього 
приводу Г.В. Випханова зазначає, що екологічні 
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відносини мають не лише приватноправову сут-
ність, але й публічно-правову і можуть виникати 
не лише в цивільному праві, а й адміністратив-
ному, господарському, екологічному та інших 
галузях права, які мають публічно-правовий 
характер [5, с. 29]. Тому необхідно проаналізувати 
спеціальні принципи співпраці влади і громад-
ськості в екологічній сфері. 

Науковці пропонують власні засади взаємо-
дії влади та громадськості в екологічній сфері, 
які більш пристосовані до специфіки екологіч-
них правовідносин. Наприклад, Ю.І. Самойленко 
виокремлює такі принципи, як: презумпція потен-
ційної екологічної небезпеки; широка інформова-
ність населення та врахування громадської думки; 
достовірність і повнота інформації, представленої 
громадськості; балансування соціальних, еколо-
гічних та економічних інтересів суспільства; від-
критість та об’єктивність процесу громадської 
участі; відповідальність зацікавлених сторін за 
невиконання або неналежне виконання процедури 
участі громадськості [6, с. 185]. 

У своїй роботі М.М. Сливка виділяє такі засади 
співпраці влади і громадськості в екологічній 
сфері, як: принцип екологічної відповідності між 
суспільством, виробничою сферою і державою; 
принцип взаємодії та системності у вирішенні 
питань охорони навколишнього природного 
середовища; принцип протидії екологічним пра-
вопорушенням; принцип партнерства та взаємо-
допомоги; принцип швидкого реагування та при-
тягнення винних до відповідальності; принцип 
взаємоконтролю [7, с. 174]. На нашу думку, 
доцільно коротко охарактеризувати спеціальні 
засади співпраці влади і громадськості в екологіч-
ній сфері, адже вони мають велике значення для 
подальшого дослідження юрисдикційних та нею-
рисдикційних форм такої співпраці. 

1. Презумпція потенційної екологічної небез-
пеки. Цей принцип означає, що взаємодія вищев-
казаних суб’єктів має відбуватися з урахуванням 
відносності стану екологічної безпеки. Мається на 
увазі, що методи і форми співпраці повинні перед-
бачати потужний превентивний складник, адже 
екологічна надзвичайна ситуація може виникнути 
у будь-який момент,  тому суб’єкти мають бути 
готові до цього. 

2. Широка інформованість населення та вра-
хування громадської думки. Суть цього принципу 
полягає у створенні таких умов взаємодії влади 
і громадськості, за яких суспільство матиме повну 
та об’єктивну інформацію про стан довкілля, 
наслідки впливу тих чи інших чинників тощо. 

3. Балансування соціальних, екологічних 
та економічних інтересів суспільства. Зазначений 
принцип має велике значення в умовах постав-
торитарного та постконфліктного періоду, коли 
влада стає більш відкритою та починає розбудову 
відкритого суспільства. 

4. Відкритість та об’єктивність процесу гро-
мадської участі. Принцип вказує на необхідність 
використання суб’єктами співпраці прозорих 
та демократичних методів розбудови відносин. 
Це стосується як процесу вироблення спільних 
рішень, так і процесу їх реалізації. 

5. Відповідальність зацікавлених сторін за неви-
конання або неналежне виконання процедури 
участі громадськості. Передусім ідеться про пра-
вові наслідки неналежної співпраці для обох сторін. 
Однак для кожної з них ці наслідки є досить різними. 

6. Принцип екологічної відповідності між сус-
пільством, виробничою сферою і державою. Вка-
заний принцип передбачає здебільшого соціальну 
відповідальність за ті дії, які можуть завдати 
шкоди довкіллю як з боку влади, так і з боку сус-
пільства та бізнесу. 

7. Принцип системності у вирішенні питань 
охорони навколишнього природного середовища. 
Переважно цей принцип характеризує потребу 
комплексного підходу до розбудови системи гро-
мадського екологічного врядування. 

8. Принцип протидії екологічним правопору-
шенням. На нашу думку, цей принцип характери-
зує спрямованість взаємодії влади і громадськості 
в екологічній сфері. Тобто така співпраця має 
орієнтуватися саме на попередження і протидію 
екологічним порушенням, адже саме вони і ство-
рюють загрозу екологічній безпеці. 

9. Принцип партнерства та взаємоконтролю. 
Ми розглядаємо цей принцип як поєднання двох 
різних за змістом засад взаємодії. Отже, влада 
повинна розбудувати такі відносини з громад-
ськістю, за яких остання буде досить функціо-
нальною та визнаною державою. 

10. Принцип швидкого реагування та притяг-
нення винних до відповідальності. Швидке реагу-
вання передбачає здатність суб’єктів оперативно 
виявляти загрозу, інформувати про неї суспіль-
ство, локалізувати та ліквідувати наслідки, виро-
бляти план превентивних дій. 

Слід відзначити, що проаналізовані загальні 
і спеціальні засади взаємодії влади і громадськості 
в екологічній сфері корелюються з пріоритетами, 
відзначеними Люксембурзькою декларацією, 
прийнятою на двадцять восьмій щорічній сесії 
ОБСЄ 4–8 липня 2019 року. У тексті документа 
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наголошується на необхідності активізації зусиль 
національними парламентами задля впрова-
дження ефективного механізму екологічного вря-
дування. Зокрема, наголошується на необхідності 
залучення громадянського суспільства до оцінки 
наслідків дій компаній, діяльність яких пов’язана 
з екологічним сектором [8].  

Вважаємо за необхідне запропонувати декілька 
нових засад взаємодії влади та громадськості 
в екологічній сфері, які, на нашу думку, мають 
велике практичне значення.

1. Принцип багатовекторності екологічного 
громадського врядування. Цей принцип перед-
бачає всеохоплюючий характер співпраці влади 
і громадськості в екологічній сфері, тобто взаємо-
дія має відбуватися в різних напрямах охорони 
навколишнього природного середовища. Йдеться 
про розбудову в Україні такої системи взаємодії, 
яка забезпечить громадську участь на всіх рівнях 
екологічного врядування. Тобто громадянське 
суспільство має залучатися до реалізації охорон-
ної, просвітницької та інших функцій держави. 

2. Принцип децентралізації екологічного вря-
дування. На наш погляд, розбудова системи співп-
раці в екологічній сфері має одночасно відбува-
тися на державному, регіональному та місцевому 
рівнях. Це частково зумовлено процесом децен-
тралізації влади в Україні. Подібний розподіл за 
територіальною ознакою потрібен для врахування 
специфіки проблем, які існують на загальнодер-
жавному та місцевому рівнях. Тут варто звернути 
увагу на функціональність кожної підсистеми, 
адже від цього залежатимуть очікувані результати. 

3. Принцип дерегуляції процесу взаємодії влади 
і громадськості в екологічній сфері. Мається на 
увазі недопущення на рівні законодавства надмір-
ного втручання держави у процес громадського 
екологічного врядування (встановлення необґрун-
тованих обмежень, зокрема і в частині доступу 
до екологічної інформації). Також цей принцип 
передбачає відсутність штучно створених несанк-
ціонованих способів обмеження можливостей 
громадськості реально впливати на органи влади, 
захищаючи інтереси суспільства.         

Аналізуючи вищенаведене, можна зазначити, 
що на сучасному етапі є проблема правової визна-
ченості засад взаємодії влади та інститутів гро-
мадянського суспільства в екологічній сфері. Ця 
проблема пов’язана з відсутністю комплексних 
галузевих нормативно-правових актів. Як наслі-
док, співпраця у зазначеній сфері ґрунтується 
на загальних засадах взаємодії влади та громад-
ськості і має ситуативний характер. Видається, 

що на сучасному етапі розвитку екологічного 
законодавства є необхідність розробки комплек-
сної стратегії екологічної безпеки, у якій окремим 
розділом доцільно прописати питання взаємодії 
влади та інститутів громадянського суспільства 
в екологічній сфері. Окрім прийняття вищевказа-
ної стратегії, дієвим засобом вирішення проблеми 
правової визначеності засад взаємодії влади і гро-
мадськості в екологічній сфері є імплементація 
таких принципів. 

Взаємодія має відбуватися у двох основних 
напрямах – зовнішньому та внутрішньому. Пер-
ший передбачає імплементацію принципів, які міс-
тяться у відповідних міжнародно-правових доку-
ментах (він реалізується шляхом ратифікації цих 
документів, після чого їхні норми стають части-
ною вітчизняного законодавства). Другий передба-
чає внутрішньодержавний процес нормотворчості, 
в якому за основу беруться не тільки міжнародні 
стандарти, а й відповідні прогнози щодо дії цих 
норм в умовах українського суспільства. 

Висновки. Під час дослідження встановлено, 
що роль засад взаємодії влади і громадськості 
в екологічній сфері полягає у тому, що вони: чітко 
окреслюють цілі співпраці, розкривають її сенс, 
закріплюють конкретні очікувані результати; 
закріплюють методологію співпраці; деталізують 
функціональний складник співпраці; є своєрідним 
індикатором потреб суспільства та відображенням 
екологічних прав та законних інтересів. Запро-
поновано під засадами співпраці влади і громад-
ськості в екологічній сфері розуміти вихідні ідеї 
та засади правового регулювання, які утворюють 
єдиний механізм розбудови відносин між владою 
та інститутами громадянського суспільства, здат-
ний до окреслення меж взаємодії, її очікуваних 
результатів, методології та конкретних форм. Здій-
снено поділ зазначених засад на загальні (відобра-
жають основоположні ідеї розбудови громадського 
екологічного врядування) та спеціальні (розкри-
вають специфіку співпраці в екологічній сфері). 
Обґрунтовано необхідність віднесення до числа 
спеціальних засад взаємодії влади та громадськості 
в екологічній сфері таких принципів, як: принцип 
багатовекторності екологічного громадського вря-
дування (всеохоплюючий характер співпраці, яка 
відбувається за різними напрямами екологічного 
врядування); принцип децентралізації екологічного 
врядування (поділ рівнів взаємодії на державний, 
регіональний та місцевий); принцип дерегуляції 
процесу взаємодії влади і громадськості в еколо-
гічній сфері (недопущення надмірного втручання 
держави у процес взаємодії).
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Kartsyhin D.S. ON THE OUTPUT OF THE COOPERATION BETWEEN  
THE AUTHORITIES AND THE INSTITUTIONS OF CIVIL SOCIETY  
IN THE FIELD OF PROTECTION OF ENVIRONMENTAL RIGHTS

The article is devoted to a comprehensive theoretical and legal analysis of the principles of interaction 
between the authorities and the public in the field of environmental rights protection. The author points 
out the underdevelopment of these principles in the environmental legislation of Ukraine, which adversely 
affects the process of building public environmental governance. The author emphasizes the priority of these 
principles, organizing their features, which indicate their role. The author concludes that these principles 
influence the outcome of such cooperation and reveal the meaning of its forms and methods. Separately, the 
general and special principles were investigated, which allowed a comprehensive look at the nature of these 
principles. Attention is drawn to the fact that the legislation lacks the specific principles of interaction between 
the authorities and the public in the field of environmental rights protection. In doing so, the article provides 
the author’s definition of the research category, in which it is considered as a set of initial ideas that form a 
single mechanism for building relationships between government and civil society institutions, capable of 
defining the boundaries of interaction, its expected results, methodology and specific forms. On the basis of the 
analysis, the author proposes to formalize the following special principles of interaction between government 
and the public in the environmental sphere: the principle of multi-vector environmental public governance 
(comprehensive nature of cooperation that takes place in different areas of environmental governance); the 
principle of decentralization of environmental governance (division of levels of interaction into state, regional 
and local); the principle of deregulation of the process of interaction between the authorities and the public 
in the environmental sphere (preventing excessive state interference in the process of interaction). The article 
also analyzes two main ways of solving the problem of the imperfection of the principles of interaction in the 
specified field, in particular: the implementation of the strategy of environmental public governance and the 
implementation of international norms in domestic environmental legislation. It focuses on two main areas of 
such implementation: foreign (international) and domestic.

Key words: interaction, public, civil society institutions, environmental legislation, environmental 
governance, environmental sphere, principles, legislative support, principles.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: 
ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Для сучасного суспільства чи не найголовнішою проблемою залишається безпека власного 
існування. Проте виробничі потреби вимагають постійного нарощування обсягів викорис-
тання природних ресурсів, що негативно впливає на стан природи і людини, а також призво-
дить до поглиблення суперечностей між процесом використання природи і її збереженням. 
Дослідження питань охорони земель як невід’ємної складової частини навколишнього при-
родного середовища стають актуальнішими в сучасних умовах, бо стан земельних ресур-
сів в Україні досягає критичного, на всій території нашої держави поширюються процеси 
деградації земель. Процес постійного забруднення земель можна буде зупинити встанов-
ленням у законодавстві та правильним застосуванням дієвих правових механізмів охорони 
земельних ресурсів. Для цього законодавчим органам і органам державної влади важливо звер-
нути увагу на такі форми охорони земель, як контроль за їх використанням та, що важливо, 
заохочення підприємців до охорони земельних угідь від забруднень і, звичайно ж, моніторинг 
земель за новою системою. Гострота проблем, які склалися щодо охорони якісного стану 
земель, нагальна потреба в їх вирішенні потребують дієвих засобів впливу, зокрема правового 
характеру. Одним із засобів запобігання погіршенню стану земель можна вважати моніто-
ринг земель, який важливо розглядати як дієву правову форму охорони земель від негативного 
впливу як антропогенного, так і природного характеру. А моніторинг земель являє собою 
регулярне спостереження за станом природних, технічних і соціальних процесів із метою їх 
оцінки, контролю та прогнозування.

Ключові слова: земля, ґрунт, охорона земель, моніторинг земель, деградації земельних 
ділянок.

Сталий розвиток нашої держави в сучасних 
умовах тісно пов’язаний зі створенням умов, що 
виконуються через еколого-збалансоване вико-
ристання землі, забезпечення її охорони, оскільки 
за Конституцією України [1] земля є основним 
національним багатством. Неналежний стан 
земельних ресурсів в Україні, а саме земель, які 
забруднені небезпечними речовинами, вима-
гає застосування сучасних підходів до їх право-
вої охорони. Без сумніву, основним завданням 
українського законодавства стосовно охорони 
навколишнього природного середовища є саме 
належне регулювання відносин щодо охорони, 
використання і відтворення природних ресурсів, 
також важлива реалізація норм щодо екологічної 
безпеки, зменшення негативного впливу антропо-
генної діяльності на навколишнє природне сере- 
довище.

Основні завдання правової охорони земель – це 
зберегти та відтворити земельні ресурси, еколо-
гічну цінність природних і набутих якостей землі. 
Виконання таких заходів щодо охорони земель 
залежить від ефективності та якості чинного 

земельного законодавства, а також від налагодже-
ної роботи органів державної влади та діяльності 
місцевих органів влади.

Проблему охорони земель досліджували 
в Україні такі поважні вчені в даній галузі, як: 
Ю. Шемшученко, В. Андрейцев, Н. Титова, 
М. Шульга, П. Кулинич, В. Носік, Г. Гуцуляк, 
Д. Добряк, Н. Мазій, А. Сохнич, А. Третяк і багато 
інших. Завдяки роботам цих учених напрацьовано 
систему підходів та розроблено практичні реко-
мендації щодо вирішення проблем сучасного зем-
леустрою України в системі управління земель-
ними ресурсами й охорони земель.

На жаль, варто констатувати, що недоскона-
лість державного регулювання земельних відно-
син за період досить неефективного проведення 
земельної реформи в Україні призвела до суттє-
вого погіршення охорони земель і різкого змен-
шення продуктивності угідь і зниження природ-
ної, такої цінної, родючості ґрунтів, їх поступової 
та систематичної деградації та виснаження.

Моніторинг земель являє собою регулярне 
спостереження за станом природних, технічних 
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і соціальних процесів із метою їх оцінки, контр-
олю та прогнозування [2, с. 764]. Моніторинг як 
досить нова сфера в контролі стану ґрунтового 
покриву став розвиватися з кінця 70–80-х рр. 
минулого століття. На той час проблематика була 
глобальною у країнах із розвинутим аграрним 
виробництвом, де була деградація ґрунтів після 
перевищення як хімічного, так і механічного 
навантаження на них. Тому з кінця минулого сто-
ліття такі країни почали розвивати новітні ґрунто-
захисні системи землеробства [3, с. 8].

Уперше ведення моніторингу земель в Україні 
було передбачено Земельним кодексом, ухваленим 
18 грудня 1990 р. А вже постійні спостереження за 
станом земельних ресурсів розпочали здійснюва-
тися в нашій державі згодом. Тоді ж відбувається 
посилення правового регулювання моніторингу 
земель. Правове визначення моніторингу земель 
наведено у ст. 191 Земельного кодексу України 
[4], згідно з якою моніторинг земель являє собою 
систему спостережень за станом земель, яка має 
на меті своєчасне виявлення змін у стані земель, 
їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків 
негативних процесів. Моніторинг земель є скла-
довою частиною державної системи моніторингу 
довкілля (ч. 3 ст. 191 Земельного кодексу України).

Моніторинг земель – це насамперед складова 
частина державної системи моніторингу довкілля, 
є системою спостереження за станом земельного 
фонду України, ураховуючи землі, які розташо-
вані в зонах радіоактивного забруднення, для 
своєчасного виявлення змін, їх оцінки, поперед-
ження та ліквідації наслідків негативних процесів 
[4]. Положення про моніторинг земель визначає 
його як систему спостереження за станом земель 
із метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, 
відвернення та ліквідації наслідків негативних 
процесів, що дублює визначення із Земельного 
кодексу України.

У системі моніторингу земель здійснюються 
процеси збору, обробки, передачі, збереження 
й аналізу інформації щодо стану земель, робляться 
прогнози стосовно їх змін і формулювання ква-
ліфікованих обґрунтованих рекомендацій для 
ухвалення рішень щодо запобігання негативним 
змінам стану земель і, що важливо, дотримання 
вимог екологічної безпеки згідно з чинними нор-
мами законодавства держави.

Ведення моніторингу земель здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, який реа-
лізує насамперед державну політику щодо земель-
них відносин, центральним органом виконавчої 
влади, який реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, 
а вже сам порядок проведення моніторингу земель 
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Основними завданнями моніторингу земель 
є прогноз еколого-економічних наслідків дегра-
дації земельних ділянок із метою запобігання дії 
негативних процесів та їх усунення.

Закон України «Про охорону земель» [5] перед-
бачає моніторинг земель і ґрунтів як:

− своєчасне виявлення зміни стану земель 
та властивостей ґрунтів;

− оцінку здійснення заходів щодо охорони 
земель;

− збереження та відтворення родючості ґрунтів;
− попередження впливу негативних процесів 

і ліквідацію наслідків цього впливу.
Варто зазначити, що об’єктом моніторингу 

є всі землі незалежно від форми власності на 
них, а складовою частиною моніторингу земель 
є моніторинг ґрунтів.

Залежно від мети спостережень і ступеня охо-
плення територій проводиться такий моніторинг 
земель:

− національний – на всіх землях у межах 
території України;

− регіональний – на територіях, що характе-
ризуються єдністю фізико-географічних, еколо-
гічних і економічних умов;

− локальний – на окремих земельних ділян-
ках і в окремих частинах (елементарних структу-
рах) ландшафтно-екологічних комплексів [6].

Процес упровадження кращих практик управ-
ління земельними ресурсами, які діють у країнах 
ЄС, на сучасному етапі можна вважати одним із 
пріоритетних завдань на шляху вдосконалення 
економіко-правової моделі регулювання земель-
них відносин в Україні.

Якщо проаналізувати акти правової системи 
Європейського Союзу, можна зробити висновок, 
що Союз не має якогось загального європейського 
«земельного законодавства». А регулювання 
земельних відносин переважно передбачено нор-
мативними документах, які видаються в галузях 
навколишнього середовища, сільського господар-
ства, регіонального розвитку тощо. Частіше управ-
ління землями регулюється національним і міс-
цевим законодавством, яке відзначається більш 
традиційним характером. Із 90-х рр. минулого сто-
ліття у країнах ЄС почали розробляти концепції 
високої природної цінності сільськогосподарських 
і лісогосподарських земель (High Nature Value 
agricultural and forestry land), високої природної 
цінності сільськогосподарських угідь (High Nature 
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Value farmland). Головне завдання цих проєктів 
полягало в установленні масштабів географічного 
поширення високопродуктивних земель (у розрізі 
їхніх категорій), картографічному відображенні 
останніх, визначенні площ кожної категорії HNV 
у межах адміністративних утворень, їх моніто-
рингу. У результаті були сформовані методи управ-
ління цими землями, які враховували в національ-
них програмах використання земель.

Наприклад, Світовий банк за фінансової під-
тримки ЄС свого часу створив пілотний проєкт 
моніторингу сільськогосподарських земель зі супут-
ника в межах глобальної п’ятирічної Програми з під-
вищення прозорості та ефективності управління 
земельними активами в Україні  – Land Transparency. 
У межах Програми Світового банку та ЄС компа-
нія, базуючись на даних космічного моніторингу, 
здійснила аналіз рослинного шару земної поверхні. 
Це дозволило створити цілі, досить точні, карти 
посівів сільськогосподарських культур, визначити 
точні межі полів, виділити основні типи покриттів 
на певних територіях за два роки. Для реалізації 
цього проєкту компанія EOS використовувала дані 
із власних розробок у системі методів обробки вели-
кої кількості даних, застосовуючи діючі алгоритми, 
а також дані, що були отримані з космічних апаратів, 
що використовувались у програмі Європейського 
Союзу Copernicus.

Сфера сільського господарства в Європей-
ському Союзі належить до тих сфер економіки, 
у яких відбувається активне державне регулю-
вання. Не дивно, що ЄС має найбільший ступінь 
захисту власних виробників сільськогосподарської 
продукції серед провідних країн, тому лібераліза-
ція цієї галузі є складним завданням для правової 
системи ЄС. Поступово Європейський Союз пере-
міщує свої пріоритети в інші сфери, як, наприклад, 
регіональний розвиток, екологія, безпека продук-
тів. Досвід проведення спільної аграрної політики 
можуть використовувати інші країни, які намага-
ються поєднувати ринковий і державний механізми 
координації процесів в аграрній сфері [7, с. 318].

У Європейському Союзі моніторинг фактич-
ного використання земель здійснюється через 
реалізацію Спільної сільськогосподарської полі-
тики (СAP – Common Agricultural Policy), яка 
включає елементи регуляторної, цінової, бюджет-
ної, податкової, зовнішньоторговельної політики. 
Наприклад, із 2013 р. в усіх країнах ЄС запро-
вадили нову нормативну основу для виконання 
контролю за екологічною безпекою та викорис-
танням коштів, що витрачаються на потреби 
у сфері сільськогосподарського виробництва.

Цілі та заходи 2014–2020 рр. Спільної сіль-
ськогосподарської політики включають прове-
дення переговорів за участю представників євро-
пейських екологічних організацій і фермерів, 
організацій захисту прав споживачів і тварин, 
впливових міжнародних компаній і Європейської 
комісії тощо. Сам процес ухвалення рішень різ-
нився серед попередніх реформ, Європейський 
парламент уперше був співавтором реформ. Осно-
вними цілями сучасного етапу САП є належні 
виробництва харчових продуктів, систематичне 
та безперервне управління природними ресур-
сами і кліматом, кваліфіковані активні дії зі зба-
лансованого розвитку територіальних громад.

В Україні, на відміну від країн ЄС, немає чіткої, 
адекватної сучасним викликам і загрозам, політики 
держави в аграрній сфері. Цей чинник у перспек-
тиві буде мати значний негативний вплив на кон-
курентні позиції українського аграрного сектора 
у світі та посилюватиме вразливість агропромис-
лового комплексу до зовнішніх і внутрішніх впли-
вів. Тому доцільно враховувати позитивний досвід 
країн-членів ЄС під час проведення САП [7].

Викладене свідчить про те, що здійснення 
моніторингу земель потребує вдосконалення 
діючих методик його проведення й обов’язкового 
створення ефективної національної системи моні-
торингу за якістю земель і ґрунтів, ураховуючи 
інтеграційні процеси. Ідеться про те, що дані 
моніторингових систем дають змогу постійно 
контролювати і кількісні норми та нормативи, 
і певні види забруднень, які підлягають контролю 
[8, с. 126]. Також потребує вдосконалення орга-
нізаційно-правове забезпечення ведення моні-
торингу земель шляхом створення спеціального 
органу зі здійснення моніторингу земель і ґрунтів, 
тобто Центру моніторингу земель України.

Отже, основними завданнями моніторингу 
земель та ґрунтів є прогноз екологічних і еконо-
мічних наслідків деградації земельних ділянок, 
який має на меті:

− вчасне виявлення зміни стану земель 
та властивостей ґрунтів;

− оцінку здійснення заходів щодо охорони 
земель;

− збереження наявного рівня та поступове 
відтворення родючості ґрунтів;

− зменшення впливу негативних процесів 
і ліквідації наслідків такого впливу.

Саме тому моніторинг земель варто розглядати 
як дієву правову форму охорони земель від нега-
тивного впливу як антропогенного, так і природ-
ного характеру.
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Melnyk O.Н. LEGAL REGULATION OF LAND MONITORING IN UKRAINE: 
EXPERIENCE OF EU COUNTRIES

For today’s society, perhaps the most important problem remains the security of one’s own existence. 
However, production needs require a steady increase in the use of natural resources, which adversely affects 
the state of nature and people, and also leads to deepening contradictions between the process of nature use 
and its conservation. Studies of land protection as an integral component of the environment are becoming 
more relevant in the current context, since the state of land resources in Ukraine is close to critical, land 
degradation processes are widespread throughout our country. The process of permanent pollution of land can 
be halted through the establishment in legislation and the correct application of effective legal mechanisms 
for the protection of land resources. To this end, it is important for legislatures and public authorities to pay 
attention to land protection forms, such as monitoring their use and, importantly, encouraging entrepreneurs to 
protect land from pollution and, of course, monitoring land under the new system. The urgency of the problems 
posed by the protection of the quality of the land, the urgent need to resolve them, require effective means of 
influence, including legal nature. One of the means of preventing the deterioration of land is to consider land 
monitoring, which is important to consider as an effective legal form of protection of land from negative impact 
both anthropogenic and natural in nature. And land monitoring is a regular observation of the state of natural, 
technical and social processes in order to assess, control and predict them.

Key words: land, soil, protection of land, land monitoring, degradation of land.
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КАТЕГОРІЯ «ІНТЕРЕС» ІЗ ПОЗИЦІЇ 
ЕКОЛОГО-ПРАВОВОГО ПІДХОДУ

Стаття присвячена дослідженню дискусійних аспектів розуміння категорії «інтерес» 
(«законний інтерес», «охоронюваний законом інтерес») та інших суміжних понять із пози-
ції еколого-правового підходу. Проаналізовані наукові бачення фахівців відповідних галузевих 
юридичних наук і представників науки екологічного права щодо визначення прийнятної для 
екологічних правовідносин термінології. 

Констатується, у розрізі екологічного законодавства України найбільш застосовуваною 
є категорія «інтерес» у загальному сенсі (як інтерес національний, суспільний чи державний) 
та категорія «законний інтерес» – у контексті конкретних суб’єктів правовідносин, носіїв інтер-
есу. Доведено, якщо інтерес не втілений напряму у правових приписах, проте за своїми власти-
востями та характеристиками не суперечить букві й духу закону, відповідає основним принципо-
вим положенням галузі та забезпечується потенціалом об’єктивного права, вписується в базові 
критерії розвитку соціуму, держави, то такий інтерес має ознаки «охоронюваного законом 
інтересу». Оскільки правовим регулюванням неможливо охопити всі інтереси, тобто напряму 
відобразити їх у праві, саме у зв’язку із цим у науковий обіг уводиться конструкція «охоронюва-
ний законом інтерес», яка порівняно з категорією «законний інтерес» є дещо ширшою за зміс-
том. Тобто конструкція «охоронюваний законом інтерес» більшою мірою є науковим поняттям 
і може вживатись у рамках еколого-правової науки. З огляду на розмаїття, часто суперечливий 
характер інтересів в екологічному праві, дана конструкція є найбільш оптимальною. 

Зроблено висновок про неприйнятність применшування значення існуючих інтересів – 
публічних чи приватних, суто екологічних, економічних, майнових чи інших, які через різні 
обставини не набули правового оформлення у вигляді суб’єктивних юридичних прав чи не 
отримали підтримку у вигляді прямої вказівки на захист (урахування) відповідного інтересу. 
Ідеться про оптимальне їх співвідношення та співіснування. Якщо інтерес у межах еколого-
правових відносин має ознаки «охоронюваного законом інтересу», то такий інтерес підлягає 
визнанню, охороні та захисту. 

Актуальним, першочерговим і невідкладним завданням сучасної держави є забезпечення 
врахування інтересу як явища об’єктивного, ще на стадії розроблення й ухвалення законодав-
чих актів (особливо стратегічного значення), а не діяти з позицій ухвалення законів під чиїсь 
інтереси, далеко не істинно екологічного характеру.

Ключові слова: законний інтерес, законний екологічний інтерес, охоронюваний законом 
інтерес, позитивні властивості інтересу, відображення інтересів в екологічному праві.

Постановка проблеми. Характеризуючи філо-
софські дослідження сутності інтересу як науко-
вої категорії, можна відзначити їхній узагальню-
ючий характер, зазначимо також недостатність 
уваги до проблем галузевого, міжгалузевого, спе-
ціалізованого напрямів пізнання природи інтер-
есів у праві [1, с. 23–24]. Найбільш дискусійними 
є наукові підходи щодо розуміння понять «закон-
ний інтерес» і «охоронюваний законом інтерес». 
Спробуємо їх уніфікувати та визначити прийнятну 
для екологічних правовідносин термінологію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання щодо визначення правової природи 
законних інтересів людини були висвітлені у пра-

цях Н. Вітрука, А. Малько, Н. Матузова, З. Ромов-
ської. Щодо співвідношення понять «законні 
інтереси» й «охоронювані законом інтереси» 
дискутували І. Венедіктова, О. Чепис та інші нау-
ковці. Варто зазначити, що натепер немає чіткого 
розуміння, який саме із двох термінів уживати 
в контексті реалізації еколого-правових відносин. 
Багато науково цінних положень щодо сутності 
законних екологічних інтересів знаходимо у пра-
цях Г. Анісімової та Н. Кобецької. 

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у визначенні сутності й обґрунтуванні формаль-
них характеристик категорій «законний інтерес» 
і «охоронюваний законом інтерес» із позиції еко-
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лого-правового підходу. На цій основі аргументо-
вано необхідність визнання, охорони та захисту 
всієї палітри позитивних (непротиправних) інтер-
есів, що можуть проявлятись у процесі реалізації 
еколого-правових і пов’язаних із ними відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Теорію правового інтересу розвинув фундатор юри-
спруденції Рудольф фон Ієринг. Право вченим визна-
чалось як закріплений у законодавстві інтерес. «Як 
тільки існуюче право охоплює своїм корінням інтер-
еси, новому праву доводиться прокладати собі шлях 
за допомогою боротьби, і ця боротьба нерідко тяг-
неться ціле сторіччя. Високої напруги вона досягає 
в тому разі, якщо інтереси набувають форми набутих 
прав. Тоді одна проти одної стоять дві партії (сили) 
і обидві несуть на своєму прапорі, як девіз, святість 
права, одна – права історичного, права минулого, 
інша – вічно оновлюваного права, споконвічного 
права людства на вічно нове відродження; виникає 
конфлікт правової ідеї із собою ж, що має трагічне 
значення для суб’єктів, які поклали всю свою силу 
і все своє буття за переконання і врешті-решт підпа-
дають під визначальне рішення історії» [2, с. 9]. Як 
бачимо, ідеться про відображений, тобто закріпле-
ний у законодавстві інтерес. Перетворення інтер-
есу з доправової категорії на рамки правові означає 
можливість існування невизнаних або так званих 
«прихованих законних інтересів», які, маючи пози-
тивні властивості, покликані розвіювати застарілі 
юридичні форми і спонукати до встановлення нових 
[3, с. 17].

Інтерес як науково-юридична категорія тлума-
читься в доктринальних положеннях і згадується 
в законодавстві у вигляді «законних інтересів», 
«охоронюваних законом інтересів», «інтересів, 
що охороняються законом», «правоохоронюваних 
інтересів» або просто вказівкою на захист відпо-
відного інтересу. У літературі натрапляємо також 
на конструкцію «юридично значущі інтереси», 
тобто інтереси, легально закріплені як обставини, 
які можуть чи повинні враховуватись правозасто-
совними органами під час вирішення відповідних 
справ [4, с. 108]. Узагальнюючим щодо вищезазна-
чених суміжних категорій можна вважати поняття 
«правовий інтерес» як формально визначену 
та гарантовану державою необхідність суб’єктів 
права передбаченими законом засобами та спосо-
бами обирати модель своєї суспільної поведінки 
для задоволення власних потреб і досягнення 
цілей, яка реалізується ними у формі правових 
відносин [5, с. 6]. 

У розрізі екологічного законодавства України 
найбільш застосовуваною є категорія «інтерес» 

у загальному сенсі (як інтерес національний, сус-
пільний чи державний) та категорія «законний 
інтерес» – у контексті конкретних носіїв – суб’єктів 
правовідносин – підприємств, установ, організа-
цій і громадян. Конструкція «охоронюваний зако-
ном інтерес» більшою мірою є науковим понят-
тям. Так, наприклад, у преамбулі Закону України 
«Про охорону навколишнього природного середо-
вища» ідеться про інтереси нинішнього і майбут-
ніх поколінь; серед принципів охорони навколиш-
нього природного середовища у ст. 3 встановлено 
положення про науково обґрунтоване узгодження 
екологічних, економічних і соціальних інтересів 
суспільства; у ст. 12 зобов’язано громадян не 
порушувати екологічні права та законні інтереси 
інших суб’єктів. У поресурсових кодексах і зако-
нах даний термін також неодноразово вживається, 
причому частіше в найбільш загальному сенсі. 
У Лісовому кодексі України термін «інтерес» 
уживається тільки в контексті визначення лісових 
відносин, а також тричі вжито термін «заінтер-
есована особа» (підприємство, установа, органі-
зація чи громадянин). У Водному кодексі України 
дещо більше уваги приділено питанням забезпе-
чення узгодження інтересів підприємств, установ 
і організацій у галузі використання й охорони вод. 
Категорія «інтерес» застосовується для усунення 
конфлікту інтересів суб’єктів, їх збалансування, 
визначення пріоритетів у праві водокористування, 
обмеження з позицій доцільності прав водокорис-
тувачів у державних інтересах. Водночас узго-
дження інтересів розглянуто, виходячи з повнова-
жень відповідних суб’єктів у контексті виконання 
певних управлінських функцій. Заслуговує на 
увагу і той факт, що в Кодексі, безумовно, домі-
нує публічний інтерес, незважаючи на те, що цей 
термін не вживається, а йдеться про задоволення 
державних інтересів [6, с. 77]. Кодекс України 
про надра у визначенні завдань Кодексу оперує 
поняттям «законні інтереси підприємств, установ, 
організацій та громадян» (ст. 3). В інших нормах 
ідеться про «заінтересовані підприємства, уста-
нови і організації» (ст. 22), «заінтересовані дер-
жавні органи» (ст. 59). Отже, як у кодифікованих, 
так і в інших актах екологічного законодавства 
переважає позиція законодавця щодо пріоритету 
публічних, в основному екологічних, інтересів. 
Водночас, ураховуючи сучасні реалії, більш раці-
онально ставити питання про публічно-приватний 
характер відносин, що складаються в рамках еко-
лого-правової сфери, що зумовлює необхідність 
визнання, охорони та захисту всієї неозорої маси 
непротиправних, т. зв. позитивних інтересів, які 
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можуть мати прояв у процесі здійснення (реаліза-
ції) тих чи інших відносин. 

У даному контексті важливо з’ясувати питання 
про сутність інтересів, їхні види, спрямованість, 
співвідношення, переплетіння та ймовірність 
зіткнення. Усе це буде мати вплив і значення 
у формуванні специфіки реалізації відповідних 
відносин і можливості захисту в разі невраху-
вання відповідного виду інтересів. 

Правовим регулюванням неможливо охопити 
всі інтереси, тобто напряму відобразити їх у праві, 
саме у зв’язку із цим у науковий обіг вводиться 
конструкція «охоронюваний законом інтерес», 
яка порівняно з категорією «законний інтерес» 
є дещо ширшою за змістом. 

Визначення «законного інтересу» дає 
А. Малько: «Це виражений в об’єктивному праві 
або такий, що випливає з його загального змісту 
і певною мірою гарантований державою, простий 
юридичний дозвіл, який виражається у прагнен-
нях суб’єкта користуватися певним соціальним 
благом, а також у певних випадках звертатися за 
захистом до компетентних органів держави чи гро-
мадських організацій – з метою задоволення своїх 
потреб, що не суперечать суспільним (загально-
державним)» [7, с. 62]. Отже, незаконним варто 
визнати інтерес, що взагалі не відображається 
в об’єктивному праві (не випливає з його загаль-
них засад) або визнається як суспільно шкідливий, 
не відповідає загальному благу (публічним інтер-
есам і законним інтересам інших осіб), захист 
такого інтересу не гарантується державою, а його 
реалізація навіть призводить до юридичної від-
повідальності, якщо водночас порушується вста-
новлений правопорядок і законні інтереси інших 
осіб [8, с. 19]. Лаконічним видається бачення 
О. Чепис. Законні інтереси науковець визначає як 
соціально-економічні (фактичні) інтереси особи, 
які не суперечать загальним засадам цивільного 
права. Схематично це можна зобразити так: інтер-
еси – перевірка на відповідність чинному цивіль-
ному законодавству  – законні/незаконні інтереси 
[9, с. 80]. Автор додає: «Законні інтереси – це 
інтереси, що, у першу чергу, не суперечать закону. 
Такими є, у тому числі, й охоронювані законом 
інтереси. Але поняття охоронюваних законом 
інтересів (інтересів, що захищають законом) існує 
самостійно як об’єкт правового захисту в тих 
випадках, коли відсутнє власне суб’єктивне право. 
Останнє означає, що охоронювані законом інтер-
еси здатні бути самостійними об’єктами захисту 
за відсутності суб’єктивних прав» [10 , с. 552].  
Дещо інший підхід пропонує І. Венедіктова, 

і така позиція є більш прийнятною для еколого-
правових відносин, зважаючи на їхню специфіку, 
з переважаючим публічно-правовим характером 
змісту більшості нормативно-правових актів. 
Так, заслуговує на увагу думка про те, що відо-
браження інтересу в нормах приватного права 
об’єктивно простежити неможливо. Під відо-
браженням, імовірно, мається на увазі інтуїтивне 
відчуття. У цьому разі доречно згадати диспо-
зитивний цивілістичний принцип in favorem – 
дозволено все, що не заборонено законом, завдяки 
якому носій інтересу здатен його реалізовувати 
фактично самостійно, не будучи залежним від 
рамок правового поля. Фактично, інтерес спону-
кає особу до його реалізації, а реалізація інтересу 
виливається у правовідносини, які вже передбача-
ють суб’єктивне право й обов’язок, урегульовані 
нормою приватного права, якою опосередкований 
і завдяки якій охороняється приватний інтерес 
[11, с. 68–69]. Якщо інтерес не втілений напряму 
у правових приписах, проте за своїми властивос-
тями та характеристиками не суперечить букві 
й духу закону, відповідає основним принциповим 
положенням галузі та забезпечується потенціалом 
об’єктивного права, вписується в базові критерії 
розвитку соціуму, держави, то такий інтерес має 
ознаки «охоронюваного законом інтересу». 

У своєму рішенні №18-рп/2004 від 1 грудня 
2004 р. Конституційний Суд України визначив 
основні ознаки охоронюваного законом інтер-
есу як правового феномену, який: а) виходить за 
межі змісту суб’єктивного права; б) є самостійним 
об’єктом судового захисту й інших засобів право-
вої охорони; в) має на меті задоволення усвідом-
лених індивідуальних і колективних потреб; г) не 
може суперечити Конституції та законам України, 
суспільним інтересам, загальновизнаним прин-
ципам права; ґ) означає прагнення (не юридичну 
можливість) до користування в межах правового 
регулювання конкретним матеріальним та/або 
нематеріальним благом; д) розглядається як про-
стий легітимний дозвіл, тобто такий, що не заборо-
нений законом. Отже, інтерес може бути як охоро-
нюваним законом, правоохоронюваним, законним, 
так і незаконним, тобто таким, що не захищається 
ні законом, ні правом, не повинен задовольнятися 
чи забезпечуватися ними, оскільки такий інтерес 
спрямований на ущемлення прав і свобод інших 
фізичних і юридичних осіб, обмежує захищені 
Конституцією та законами України інтереси сус-
пільства, держави чи «всіх співвітчизників» або не 
відповідає Конституції чи законам України, загаль-
новизнаним принципам права [12]. 
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Отже, позиція авторів [13, с. 157–158], які фак-
тично ототожнюють категорії «законний інтерес» 
і «охоронюваний законом інтерес», не позбавлена 
сенсу, оскільки, по-перше, не можна відрізняти 
через опосередкування чи не опосередкування 
інтересу суб’єктивним правом – це зовсім різні 
речі, по-друге, законодавець не розрізняє ці катего-
рії, хоча в нормативних актах різних галузей зако-
нодавства і називає їх по-різному [14 , с. 76–77]. 

Висновки. Більш традиційною та частіше засто-
совуваною в еколого-правовій науці є конструкція 
«законний екологічний інтерес». Задоволення еко-
логічних інтересів суб’єктів об’єктивується в межах 
суб’єктивного екологічного права, або законного 
екологічного інтересу, як зазначає Г. Анісімова 
[15, с. 545]. Законні екологічні інтереси нами визна-
чено як таку категорію, що акумулює в собі наміри 
та прагнення особистості, спрямованість яких 
визначена її безпосередніми, життєво важливими 
екологічними потребами, які з об’єктивних причин 
не знайшли втілення в суб’єктивних екологічних 

правах або прямо відображені в них; має форму 
простої юридичної дозволеності, яка виражається 
у прагненнях суб’єктів безперешкодно користува-
тися певними екологічними благами. На часі перед 
законодавцем нашої держави першочергове, невід-
кладне та водночас непросте завдання: забезпе-
чити врахування інтересу як явища об’єктивного, 
ще на стадії розроблення й ухвалення законодав-
чих актів (особливо стратегічного значення), а не 
діяти з позицій ухвалення законів під чиїсь інтер-
еси, далеко не істинно екологічного характеру 
[16, с. 206].

Неприйнятно применшувати значення інтере-
сів – публічних чи приватних, екологічних, еконо-
мічних, майнових чи інших, які через різні обста-
вин не набули правового оформлення у вигляді 
суб’єктивних юридичних прав чи не отримали 
підтримку у вигляді прямої вказівки на захист 
відповідного інтересу. Якщо інтерес має ознаки 
«охоронюваного законом інтересу», то такий 
інтерес підлягає визнанню, охороні та захисту. 
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Moroz G.V. THE CATEGORY OF “INTEREST” FROM THE PERSPECTIVE  
OF ENVIRONMENTAL LAW

The article is devoted to the study of the debatable aspects of understanding the category of “interest” 
(“legal interest”, “law-protected interest”) and other related concepts from the perspective of environmental 
law. The academic views of experts in the corresponding branches of legal science on the definition of 
acceptable terminology for environmental legal relations are analyzed.

It is stated that in the context of the environmental legislation of Ukraine, the category of “interest” is the 
most applicable in a general sense (as national, public or state interest) and the category of “legal interest” – 
in the context of specific legal entities, bearers of interest. It is proved that if interest is not directly represented 
in legal regulations, although in its properties and characteristics it does not contradict the letter and spirit 
of the law, meets the basic principles of the industry, is ensured by the potential of objective law and fits into 
the basic criteria for the development of society and the state, then such interest possesses the characteristic 
features of “law-protected interest”. Since legal regulation cannot cover all interests, i.e. directly represent 
them in law, the concept of “law-protected interest” is introduced which is slightly broader in meaning than the 
category of “legal interest”. “Law-protected interest” is a more academic term and can be applied within the 
framework of environmental law. Considering this diversity and the frequently conflicting nature of interests in 
environmental law, the use of this term is the most optimal.

The conclusion is reached about the in acceptability of diminishing the value of the existing interests – 
public or private, purely environmental, economic, property interests, etc. which, due to various circumstances, 
did not acquire legal form in the form of subjective legal rights or did not receive support in the form of a 
direct instruction to protect (take into account) the corresponding interest. It refers to their optimal ratio and 
coexistence. If interest within the framework of environmental law relations has the characteristics of “law-
protected interest”, then such interest is subject to recognition and protection.

The urgent and top-priority objective of the modern state is to ensure that interest is taken into account as 
an objective phenomenon even when it is at the stage of the drafting and adoption of legislative acts (especially 
of strategic importance) and not to act from the standpoint of passing laws for the sake of someone else’s 
interests, which is far from being truly environmental.

Key words: legal interest, legal environmental interest, law-protected interest, positive properties of interest, 
representation of interests in environmental law.
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ГРОМАДІВСЬКА ТЕОРІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ЯК ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА МІСЦЯХ: ЗА ТА ПРОТИ

Чинна в Україні система місцевого самоврядування не спроможна належним чином про-
тистояти наявним екологічним викликам на місцях і потребує реформування. Але для того, 
щоб змінити стару і побудувати нову, ефективну систему органів місцевого самоврядування, 
потрібно зрозуміти, на яку теоретичну модель організації влади на місцях слід спиратися.

З 1990 р. в Україні відбувається чергування двох найбільш популярних у світі концепцій 
побудови органів місцевого самоврядування: громадівської та державницької. Оскільки саме 
громадівська модель місцевого самоврядування змогла зберегти за собою примат в останні 
роки в Україні, вона і стала предметом цього дослідження.

У статті розглядається вплив громадівської теорії місцевого самоврядування в Україні на 
екологічну сферу. Увага приділяється позитивним і негативним аспектам вищезгаданої кон-
цепції у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема через призму реформи 
децентралізації, що стартувала в 2014 р.

Згадується створення об’єднаних територіальних громад, які стали прикладом плідної 
та корисної кооперації мешканців у сфері збереження безпечного довкілля. Приділяється увага 
бюджетній і фінансовій децентралізації, що надали більше ресурсних можливостей для про-
філактики і боротьби з локальними екологічними загрозами. У контексті сприяння поширенню 
більш спроможних громад розглянуто громадський бюджет (бюджет участі) як новітній 
фінансовий механізм, завдяки якому у громадян з’являється можливість активно і безпосеред-
ньо брати участь у створенні екологічно безпечного довкілля на рівні своїх громад.

У статті звертається увага і на негативні прояви децентралізаційних змін в Україні, 
теоретичним підґрунтям яких є громадівська концепція. Так, законодавцем приділено недо-
станю увагу інституційній складовій частині, є певні недопрацювання у правовому регулю-
ванні повноважень органів місцевого самоврядування.

Розглянувши усі за та проти, можна стверджувати, що орієнтація на громадівську 
модель побудови й організації влади на місцях заслуговує на позитивну оцінку, хоч і з деякими 
застереженнями, про які зазначається у статті.

Ключові слова: екологічна політика, громадівська теорія місцевого самоврядування, 
децентралізація, об’єднані територіальні громади, охорона навколишнього середовища,  
громадський бюджет, екологічні проблеми, безпечне довкілля, екологічна безпека.

Постановка проблеми. Система органів міс-
цевого самоврядування в Україні є недосконалою. 
Вона не відповідає сучасним екологічним потре-
бам українського суспільства, не формує спри-
ятливе життєве середовище, належним чином 
не забезпечує сприятливі умови для здоров’я 
людини, екологічне безпечне господарювання, 
а також відтворення навколишнього природного 
середовища та природо-ресурсного потенціалу. 
Тож актуальним стає питання реформування такої 
місцевої влади в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні проблемні аспекти екологічної полі-
тики на рівні місцевої влади досліджуються 
багатьма науковцями, серед яких: Н.Р. Малишева, 

А.П. Гетьман, М.В. Краснова, О.Ю. Піддубний, 
Л.О. Ємець, О.Б. Кишко-Єрлі, Г.В. Мороз, В.І. Оле-
щенко, С.М. Романко, М.С. Бєляков, Б.В. Кова-
ленко, Г.М. Левіна, Я.В. Маленко, П.Ф. Кули-
нич, В.В. Семеняка, А.М. Гурова, Н.В. Воротіна, 
Т.А. Костецька, Н.Д. Красіліч, М.І. Єрофеєв, 
Є.В. Хлобистов, О.О. Веклич, Л.В. Жарова, 
В.М. Колмакова, О.М. Кобзар, І.В. Патока, І.В. Шев-
ченко, О.М. Сухіна та ін. Серед різних напрямів, які 
досліджуються вищезгаданими науковцями, недо-
статню увагу приділено концептуальним особли-
востям здійснення екологічної політики на місцях, 
що і зумовлює подальше дослідження в цій сфері.

Постановка завдання. Мета статті – дослі-
дити позитивні та негативні аспекти громадівської  
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теорії місцевого самоврядування як моделі здій-
снення екологічної політики на місцевому рівні 
в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Організація влади на місцях у будь-якій країні, 
повністю або частково, концептуально зумов-
лена. Не є винятком і Україна. Для того, щоб 
здійснювати рішучі кроки з реформування старої 
та побудови нової, ефективної системи органів 
місцевого самоврядування, потрібно зрозуміти, 
на яку теоретичну модель організації органів міс-
цевого самоврядування слід спиратися. Взагалі, 
«розвиток наукової думки про просторову орга-
нізацію публічної влади розпочався ще із серед-
ньовіччя, коли в полеміці з теорією абсолютизму 
(суверенної монолітної держави), сформованою 
наприкінці ХVІ ст. Ж. Боденом, німецький тео-
ретик державного будівництва Й. Альтазіус роз-
робив федеральну теорію народного суверенітету 
та сформулював принцип субсидіарності. Його 
теорія полягала в передачі правових повнова-
жень на місцевий і регіональний політичні рівні, 
а також права на самоврядування в максимально 
можливому обсязі. Лише коли нижчі політичні 
одиниці були не в змозі виконувати поставлені 
завдання самоврядування, компетенція мала 
переходити до відповідного вищого політичного 
об’єднання» [1, с. 10].

Сьогодні науковою спільнотою виділяються 
такі теорії місцевого самоврядування: 1) теорія 
вільної громади; 2) громадівська теорія; 3) дер-
жавницька теорія; 4) теорія муніципального 
дуалізму (громадівсько-державницька теорія);  
5) теорія соціального обслуговування (належного 
врядування). Але, оскільки предметом дослі-
дження статті виступає саме громадівська модель 
організації місцевої влади, то зупинимося на 
характеристиці саме цієї концепції.

Громадівська теорія місцевого самовряду-
вання розглядає територіальний колектив (гро-
маду) та його органи як «суб’єкт і джерело 
такої публічної влади, яка не належить державі, 
а є самостійною, т. зв. «муніципальною владою». 
Ця теорія започаткована практикою державотво-
рення Сполучених Штатів Америки. Формування 
цієї держави починалося із самоврядних громад 
переселенців, які з часом об’єдналися у дер-
жавні утворення – штати. Останні ж згодом утво-
рили федерацію – Сполучені Штати Америки» 
[3, с. 56]. Первинними суб’єктами місцевого само-
врядування у громадівській теорії виступають 
громади як самостійне джерело публічної влади. 
«Більшість українських учених розглядали міс-

цеве самоврядування саме через громаду – тради-
ційну для України форму суспільної організації. 
І. Франко найбільш доцільною формою організа-
ції влади вважав децентралізовану державу, осно-
вою якої є «земська автономія». Видається, що 
парадигма саме громадівської концепції найбіль-
шою мірою сприяє формуванню суспільних (поза-
державних) відносин на засадах самоврядування, 
самовиявленню інтересів і волі окремих індивідів 
та їх об’єднань – необхідної умови становлення 
громадянського суспільства» [4, с. 41, 43].

Сучасна українська модель місцевого само-
врядування базується саме на громадівській 
теорії місцевого самоврядування, хоча форму-
валася вона досить складно та тривало, і цей 
процес продовжується дотепер. Така ситуація 
була зумовлена пошуком найбільш оптимальної 
та прийнятної моделі місцевого самоврядування. 
З 1990 р. в Україні чергуються дві найбільш попу-
лярні у світі концепції побудови органів місцевого 
самоврядування: державницька та громадівська. 
Так, «у 1990 р. перевагу було віддано державниць-
кій теорії місцевого самоврядування, що було 
закріплено в Законі «Про місцеві ради народних 
депутатів та місцеве самоврядування», у 1992 р. – 
громадівській теорії відповідно до Закону «Про 
місцеві ради народних депутатів та місцеве і регі-
ональне самоврядування». У 1994 р. в Україні 
знов повернулися до державницької теорії міс-
цевого самоврядування (Закон «Про формування 
місцевих органів влади і самоврядування»), 
у 1995 р. у зв’язку з підписанням конституційного 
Договору знов було віддано перевагу громадів-
ській теорії» [3, с. 56]. У Конституції України від 
28 червня1996 р. теж простежується примат саме 
громадівської теорії. Така позиція зрозуміла і най-
більш прийнятна, оскільки «громадяни найчас-
тіше сприймають публічну владу через громади, 
які мають одержати можливість діяти ефективно. 
Ця можливість має забезпечуватися фінансовою 
автономією районів і громад та відповідною нор-
мативно-правовою базою» [2, с. 25].

Як відомо, з 2014 р. в Україні розпочалася 
доволі очікувана і важлива реформа децентра-
лізації, що передбачає передачу повноважень 
і ресурсів на нижчі рівні публічного управління. 
Зазначена реформа створює підґрунтя для про-
ведення всеохоплюючих національних реформ, 
які зачіпають всі базові сфери суспільного життя, 
зокрема сферу охорони навколишнього природ-
нього середовища.

У межах децентралізаційного напряму була 
прийнята низка важливих нормативно-правових  
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актів, що надають територіальним громадам 
більше можливостей з охорони довкілля. Так, від-
повідно до Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні від 1 квітня 2014 р., затвердже-
ної КМУ, Закону України «Про співробітництво 
територіальних громад» від 17 червня 2014 р. 
та Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» від 5 лютого 2015 р. вда-
лося створити об’єднані територіальні громади – 
дієвий інститут місцевого самоврядування.

«Як приклад позитивних екологічних зрушень, 
що відбулися завдяки створенню об’єднаних тери-
торіальних громад (далі – ОТГ), можна навести 
Жданівську сільську ОТГ (Вінницька область), 
яка повноцінно працює вже понад рік, об’єднала 
лише села, без міст. Незважаючи на невисоку 
кількість жителів, громада постійно нарощує свій 
економічний потенціал. В ОТГ запроваджене роз-
дільне збирання сміття, навіть у школах встанов-
лені спеціальні контейнери. У громаді створено 
сім контейнерних майданчиків, де здійснюється 
сортування сміття на три фракції – скло, пластик 
та органічні відходи. Вторинну сировину громада 
здає приватній компанії, а органіку складають на 
сміттєвому полігоні» [6].

Крім того, завдяки змінам, внесеним до 
Бюджетного і Податкового кодексів, вдалося здій-
снити кроки щодо фінансової децентралізації, 
що розширює повноваження громад в екологіч-
ній сфері. «Важливість фінансової децентралі-
зації у сфері екології та природокористування 
підтверджують конкретні факти. Так, за даними 
Головного управління ДФС у Вінницькій області, 
потягом 2018 р. за використання природних запа-
сів Вінниччини (лісів, водних ресурсів, землі 
та надр) платники податків перерахували до зве-
деного бюджету понад 958,6 млн грн. Вказана 
сума майже на 73,0 млн грн перевищує про-
гнозовані показники та на 114,9 млн грн – ана-
логічні надходження 2017 р. У загальній сумі 
сплачених ресурсних платежів найбільше пере-
раховано плати за землю – близько 842,7 млн грн, 
або майже 88%. Наступною за розміром є рентна 
плата за спеціальне використання лісових ресур-
сів – близько 44,8 млн грн, або понад 4,7%. Рентна 
плата за спеціальне водокористування становить 
майже 40,5 млн грн, або трохи більше 4,2%» [7].

У контексті сприяння поширенню більш 
спроможних громад важливим буде відзначити 
такий «новітній фінансовий механізм, як громад-
ський бюджет. Він є новим важливим явищем 
у бюджетних відносинах України, що відобра-

жає максимальну участь громадян в управлінні 
бюджетними справами. Партисипаторний бюджет 
(громадський бюджет, або бюджет участі) – це 
демократичний процес дискусії та прийняття 
рішень, у якому кожен житель населеного пункту 
вирішує, у який спосіб витрачати частину місце-
вих ресурсів» [8, с. 160, 161].

Слід зазначити, що «за короткий період із часу 
створення громадського бюджету у багатьох міс-
тах України вже реалізована велика кількість важ-
ливих і потрібних населенню проектів. Екологічні 
проекти ще не стали одними з найголовніших, але 
громадяни дедалі більше розуміють важливість 
екологічних проблем і пропонують шляхи їх вирі-
шення, подаючи екологічні проекти для голосу-
вання у рамках громадського бюджету» [8, с. 165].

Крім того, рішенням Харківської міської ради 
у 2019 р. були затверджені проекти-переможці гро-
мадського бюджету (бюджету участі), серед яких 
багато проектів, що стосуються охорони довкілля. 
Наприклад: птахи Харкова, Червона книга рослин 
Харкова, Kharkiv Recycling, Станція екомоніто-
рингу, Municipal Recycling System, Kharkiv mobile 
recycling. Все це доводить, що ідея бюджету участі 
дає змогу громадянам активно і безпосередньо 
брати участь у створенні екологічно безпечного 
довкілля на рівні своїх громад [12].

У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 
[11], яка є нині чинною, стверджується, що тери-
торіальні громади самостійно вирішуватимуть 
питання місцевого значення, свого добробуту 
і нестимуть відповідальність за розвиток всієї 
країни. А в Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні від 1 квітня 2014 р. зазначається, 
що «для оптимального розподілу повноважень 
між органами місцевого самоврядування й орга-
нами виконавчої влади на різних рівнях адміні-
стративного устрою необхідно забезпечити удо-
сконалення системи залучення громадськості до 
розроблення управлінських рішень і контролю за 
їх реалізацією» [5].

Розмірковуючи про найбільш оптимальні 
рівні вирішення екологічних проблем в Україні, 
Н.Р. Малишева передбачає «поділ проблеми на 
основні складові: 1) рівень, на якому «зароджу-
ються» певні екологічні проблеми (природа їх похо-
дження); 2) сфера поширення негативних екологіч-
них наслідків та 3) оптимальні рівні їх подолання. 
Екологічні проблеми здебільшого виникають на 
локальному рівні, тобто їх джерело має прив’язку 
до певної території. Це означає, що всі функції 
управління, пов’язані з ідентифікацією проблеми, 
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її фіксацією, оцінкою масштабів, моніторингом 
у джерелі походження, дозвільно-ліцензійними 
процедурами, контролем за джерелами екологіч-
них проблем, притягненням винних у порушен-
нях до відповідальності, а також частково зі сти-
мулюванням попереджувальних заходів повинні 
здійснюватися на локальному рівні. Якщо такі 
функції надто централізовані, то слід невідкладно 
вдаватися до заходів децентралізації. За масш-
табами наслідків екологічні проблеми прийнято 
поділяти на: глобальні, регіональні та локальні. 
Оптимальний рівень вирішення екологічних про-
блем повинен враховувати як джерело походження, 
так і масштаби поширення екологічної проблеми» 
[9, с. 267–269]. Отже, «екологічна сфера належить 
до векторів національної безпеки; тому до децен-
тралізації у відповідній сфері слід підходити вива-
жено, дбаючи насамперед про забезпечення еко-
логічної безпеки як основного обов’язку держави, 
однак із найбільш повним урахуванням інтересів 
населення певної території» [9, с. 272].

Слід відзначити, що «у травні 2015 р. в Києві 
Асоціацією міст України в рамках проекту USAID 
«Ініціатива захисту прав і законних інтересів само-
врядування в Україні (Діалог)» була організована 
та проводилася секція з питань екологічної полі-
тики та природокористування. На засідання секції 
були запрошені керівники структурних підрозділів 
із питань екології міст – членів згаданої Асоціації, 
провідні науковці у сфері екології та природокорис-
тування та представники громадських організацій, 
що займаються проблемами екології». У межах цієї 
секції учасники засідання обговорили проблемні 
питання сфери екології та висловили свої заува-
ження і пропозиції, які стосувалися насамперед 
«необхідності проведення діагностики екологічної 
безпеки регіону, бо взаємодія між суб’єктами сис-
теми моніторингу довкілля й органами місцевого 
самоврядування відсутня. Представники міст запро-
понували внести органи місцевого самоврядування 
до переліку суб’єктів системи моніторингу. Також 
наголошувалося на відсутності в органів місцевого 
самоврядування повноважень самостійно викорис-
товувати місцеві фонди охорони навколишнього 
природного середовища на передбачені Законом 
природоохоронні заходи. Немає визначеного меха-
нізму контролюючих повноважень органів міс-
цевого самоврядування у сфері охорони природи 
і є необхідність усунення неузгодженості законодав-

ства в частині контролю та притягнення до адміні-
стративної відповідальності у сфері охорони зеле-
них насаджень та ін.» [10].

Висновки. З моменту старту реформи децен-
тралізації 2014 р. Україна не змінила свій курс, 
спрямований на громадівську концепцію міс-
цевого самоврядування. Більш того, вона його 
укріпила, і з 2014 р. усі територіальні громади 
поступово перетворюються у більш розвинену, 
логічну і сприятливу для екологічної сфери форму 
організації – об’єднані територіальні громади. Ця 
теза підтверджується непоодинокими прикла-
дами плідної та корисної кооперації мешканців 
об’єднаних територіальних громад у сфері збере-
ження безпечного довкілля.

Не можна не відзначити позитивний вплив 
фінансової децентралізації, бо у громад виникло 
більше ресурсних можливостей для профілактики 
і боротьби з локальними екологічними загрозами, 
і вони допомагають вибудовувати і кращу дер-
жавну екологічну картину.

Тож можна впевнено стверджувати, що орієн-
тація на громадівську модель побудови й органі-
зації влади на місцях у тому вигляді, в якому вона 
постала перед суспільством після впровадження 
всеохоплюючої децентралізації в Україні, досить 
переконлива і заслуговує на позитивну оцінку.

Але будь-які організаційні трансформації все-
редині країни не можуть обійтися без застере-
жень і негативних проявів. Так, не можна не пого-
дитися зі слушним зауваженням Н.Р. Малишевої 
стосовно виваженості децентралізації, бо «еколо-
гічна сфера – це сфера, яка належить до векторів 
національної безпеки, і насамперед саме держава 
відповідає за її забезпечення» [9, с. 272].

Окрім того, законодавцем приділено недо-
статню увагу інституціональній складовій частині 
децентралізації, є певні недопрацювання і колізії 
у правовому регулюванні повноважень органів 
місцевого самоврядування, котрі підлягають роз-
гляду, обговоренню і вирішенню. Але на них вод-
ночас звертається увага провідними науковцями, 
представниками органів місцевого самовряду-
вання і громадських об’єднань.

Тож залишається сподіватися на якомога швид-
ший розгляд і виправлення недоліків. Головне, що 
ці недопрацювання не є причиною відвернення 
від курсу децентралізації й опори на громади як 
на базис суспільства.
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Tretiak A.V. THE PUBLIC THEORY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT  
AS AN EFFECTIVE MODEL FOR THE IMPLEMENTATION  
OF ENVIRONMENTAL POLICY OF UKRAINE AT THE LOCAL LEVEL: THE PROS AND CONS

The existing system of local self-government in Ukraine is not able to confront the existing environmental 
challenges at the local level and, of course, needs to be reformed. However, to change the old one and build 
a new, effective system of local self-government – it is necessary to understand what theoretical model of 
organization of power at the local level we need to rely on.

Since 1990, Ukraine has been alternating two of the most popular concepts in the world of local government 
building: public and state. As the public model of local self-government has been able to maintain its primacy 
in recent years in Ukraine, it has become the subject of this work.

The article deals with the impact of public theory of local self-government in Ukraine on the environmental sphere. 
Attention is drawn to the positive and negative aspects of the aforementioned concept in the field of environmental 
protection, in particular through the consideration of the decentralization reform that started in 2014.

In particular, it mentions the creation of united territorial communities, which exemplified the fruitful 
and useful cooperation of residents in the field of safe environment conservation. The focus is on budgetary 
and financial decentralization, which in turn has provided more resources for preventing and tackling local 
environmental threats. In the context of promoting more affluent communities, the public budget (participation 
budget) is considered as the newest financial mechanism. This gives citizens the opportunity to actively and 
directly participate in creating an environmentally friendly environment at their community level.

The article also draws attention to the negative manifestations of decentralization changes in Ukraine, whose 
theoretical basis is the public concept. Thus, the legislator has paid insufficient attention to the institutional 
component and, at present, there are certain deficiencies in the legal regulation of the powers of local governments.

Having considered the pros and cons, it is argued that the orientation towards the public model of local government 
building and organization deserves a positive assessment, albeit with the caveats mentioned in the article.

Key words: environmental policy, public theory of local self-government, decentralization, integrated 
territorial communities, environmental protection, public budget, environmental problems, safe environment, 
environmental safety.
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ЗВЕРНЕННЯ СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ З ПОЗОВОМ 
ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: ВИНЯТОК ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ?

У статті висвітлено окремі теоретичні та практичні аспекти правової проблеми щодо наяв-
ності у суб’єкта владних повноважень прав на звернення до адміністративного суду з позовом.

Автором обґрунтовано, що сучасна концепція адміністративного права визнає існування 
публічних інтересів поряд з приватними інтересами, причому такі інтереси не протистав-
ляються один одному. Аргументовано, що для захисту публічних інтересів, які включають 
державні та суспільні інтереси, суб’єкт владних повноважень наділений правом на звернення 
до суду з адміністративним позовом, оскільки судовий захист з боку адміністративного суду 
є найбільш ефективним механізмом захисту прав та інтересів громадян, інших фізичних 
та юридичних осіб у разі їх порушення з боку будь-якого суб’єкта.

Автором проведено огляд та аналіз судової практики у справах, в яких позивачем виступає 
суб’єкт владних повноважень. Встановлено наявність двох основних категорій таких справ: спори 
між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління 
(компетенційні спори) та спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, коли право 
звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому суб’єкту законом.

Визначено, що додатковим аргументом на користь наявності у суб’єкта владних повнова-
жень права на звернення до адміністративного суду із позовом, навіть у випадках, коли таке 
право прямо не передбачено законами України, свідчить, що у системі органів виконавчої 
влади є певна особливість, яка зумовлена наділенням відповідно до Конституції та законів 
України деяких суб’єктів владних повноважень квазісудовими повноваженнями щодо скасу-
вання актів органів виконавчої влади.

Обґрунтовано, що мета адміністративного судочинства (ефективний захист прав, сво-
бод та інтересів фізичних осіб, а також прав та інтересів юридичних осіб) може перева-
жати над «формальними» процесуальними обмеженнями у праві суб’єктів владних повно-
важень на звернення з позовом до адміністративного суду як до інших суб’єктів публічного 
права, так і до будь-якого суб’єкта приватного права.

Ключові слова: адміністративне судочинство, суб’єкт владних повноважень, публічні 
інтереси, судовий захист, судова практика.

Постановка проблеми. У практиці адмі-
ністративних судів актуальним залишається 
питання щодо підстав виникнення у суб’єкта 
владних повноважень права на звернення до суду 
з позовом під час виконання функцій, визначених 
Конституцією та законами України. Правовим 
підґрунтям права суб’єкта владних повноважень 
на звернення до суду з адміністративним позовам 
є ч. 1 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства 
України (далі – КАС України), якою визначено 
позивача як особу, на захист прав, свобод та інтер-
есів якої подано позов до адміністративного суду, 

а також суб’єкта владних повноважень, на вико-
нання повноважень якого подано позов до адміні-
стративного суду. При цьому відповідачем може 
бути суб’єкт владних повноважень, а у випадках, 
визначених законом, й інша особа, до якої звер-
нена вимога позивача [1]. Також право суб’єкта 
владних повноважень на звернення до адміністра-
тивного суду із позовом у визначених Конститу-
цією та законами України випадках закріплено 
у ч. 4 ст. 5 КАС України.

Огляд судової практики у цій сфері дає мож-
ливість визначити, яким чином відповідне право 
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реалізується суб’єктом владних повноважень на 
практиці, а також встановити підстави та умови 
звернення суб’єкта владних повноважень до суду 
з адміністративним позовом до іншого суб’єкта 
владних повноважень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти права суб’єкта владних повнова-
жень на звернення до суду з позовом висвітлю-
вали у своїх роботах такі науковці, як Л.В. Круп-
нова, В.Г. Перепелюк, С.Г. Стеценко, Л.П. Сушко 
та ін. Також указане питання певним чином уже 
розглядалось автором цієї статті [2; 3]. Разом із 
тим у сучасній правовій науці не досить науко-
вих робіт, присвячених практичному аспекту про-
блеми реалізації права суб’єкта владних повно-
важень на звернення до адміністративного суду 
з позовом з урахуванням також нових теоретич-
них підходів до розуміння сутності та завдань 
адміністративного судочинства.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є проведення аналізу судової практики у справах, 
в яких суб’єкт владних повноважень виступає 
позивачем у справі, та формулювання висновків 
щодо підстав та умов звернення суб’єкта владних 
повноважень до суду з адміністративним позовом 
до іншого суб’єкта владних повноважень.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи 
питання щодо наявності у суб’єкта владних повно-
важень права на звернення до адміністративного 
суду із позовом, передусім слід зазначити, що 
відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України завданням 
адміністративного судочинства є справедливе, 
неупереджене та своєчасне вирішення судом спо-
рів у сфері публічно-правових відносин з метою 
ефективного захисту прав, свобод та інтересів 
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб 
від порушень з боку суб’єктів владних повнова-
жень [1].

Згідно з ч. 1 і ч. 2 ст. 5 КАС України кожна 
особа має право в порядку, встановленому цим 
Кодексом, звернутися до адміністративного суду, 
якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю 
суб’єкта владних повноважень порушені її права, 
свободи або законні інтереси, просити про їх 
захист; захист порушених прав, свобод чи інтер-
есів особи, яка звернулася до суду, може здій-
снюватися судом також у будь-який спосіб, який 
не суперечить закону і забезпечує ефективний 
захист прав, свобод, інтересів людини і громадя-
нина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових 
відносин від порушень з боку суб’єктів владних 
повноважень; формами захисту, зокрема, є визна-
ння протиправним та нечинним нормативно- 

правового акта чи окремих його положень; визна-
ння протиправним та скасування індивідуального 
акта чи окремих його положень; визнання дій 
суб’єкта владних повноважень протиправними 
та зобов’язання утриматися від вчинення пев-
них дій; визнання бездіяльності суб’єкта владних 
повноважень протиправною та зобов’язання вчи-
нити певні дії [1].

Таким чином, кожна особа (будь-який суб’єкт 
приватного права та суб’єкт публічного права) 
має право подати позов до будь-якого суб’єкта 
владних повноважень за єдиного обмеження, 
якщо це не суперечить закону, та за наявності єди-
ної умови, а саме легітимної мети – забезпечення 
захисту прав, свобод, інтересів людини і громадя-
нина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових 
відносин. 

Звертаючись до адміністративного суду з позо-
вом, за загальним правилом, суб’єкт владних 
повноважень переслідує мету захисту публічного 
інтересу, який охоплює суспільний та державний 
інтереси. Тому відповідне право співвідноситься 
із завданнями адміністративного судочинства, що 
визначені ч. 1 ст. 2 КАС України.

У науковій літературі під правовими інтере-
сами держави пропонується розуміти сформульо-
вані у положеннях чинного законодавства та док-
тринальних документах правлячих політичних 
сил загальні пріоритети держави, які базуються 
на потребах суспільства, сучасній ідеології та реа-
лізуються на практиці за допомогою апарату дер-
жави [4, с. 86]. 

У цьому контексті слід погодитись з думкою 
деяких науковців, які акцентують увагу на тому, 
що з кожним роком адміністративне судочинство 
в Україні стає дієвим механізмом, який забезпе-
чує не лише реальний захист громадян у відноси-
нах з органами публічної влади, а й дисциплінує 
суб’єктів владних повноважень під час прийняття 
ними рішень і вчинення відповідних дій [5, с. 168].

У сучасній концепції адміністративного права 
сформулювались три основні підходи до пробле-
матики спрямованості завдань адміністративного 
судочинства, які можна відобразити у трьох гру-
пах: 1) із домінуванням захисту інтересів людини 
у взаєминах із державою; 2) з пріоритетним відо-
браженням захисту інтересів людини у взаєми-
нах із державою, проте із зазначенням, що захист 
інтересів держави теж присутній серед завдань 
адміністративного судочинства; 3) із відображен-
ням того, що захист інтересів держави існує поряд 
із захистом інтересів людини як завдання адміні-
стративного судочинства України [4, с. 77].
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Таким чином, захист інтересів держави (фак-
тично публічних інтересів) потребує наявності 
у суб’єкта владних повноважень відповідних прав, 
включаючи право на звернення до суду з позовом.

В.Г. Перепелюк, досліджуючи судовий поря-
док вирішення публічно-правових спорів між 
суб’єктами владних повноважень, виділяє такий 
вид позову, як превентивний позов, який може 
бути поданий ще до моменту виникнення пра-
вопорушення, зазначаючи, що у владних відно-
синах уповноваженому суб’єкту протистоїть не 
визначене коло пасивно зобов’язаних суб’єктів 
права, а тому судовий порядок захисту має бути 
доступний усім суб’єктам, на яких спрямовується 
владний організовуючий (управлінський) вплив 
[6, c. 248].

На думку Л.П. Сушко, можливість судового 
контролю має превентивний вплив на державні 
органи у разі видання ними нормативно-правових 
актів управління, оскільки судовий контроль є не 
лише засобом захисту адресатів таких актів, але 
й допомагає самій адміністрації, оскільки сприяє 
виявленню та усуненню порушень законності в її 
діяльності [7, с. 9].

Характерною ознакою судових спорів, що 
порушуються у зв’язку з поданням суб’єктом 
владних повноважень превентивного позову, є те, 
що підставою їх виникнення може бути не тільки 
порушене право (компетенція) того чи іншого 
учасника, а й перешкода в реалізації права третьої 
сторони, яка не є безпосереднім учасником спору. 
Підставою виникнення такого спору може бути, 
зокрема, те, що один з учасників субординаційних 
відносин, який перебуває в залежному від пози-
вача становищі, добровільно не виконує адресо-
вану йому вимогу; невиконання суб’єктом влад-
них повноважень імперативного припису закону, 
через що інший учасник правовідносин не може 
реалізувати свої обов’язки [6, c. 247].

При цьому слушною видається думка про те, 
що захист інтересів держави не є протиставлен-
ням захисту інтересів людини в адміністратив-
ному судочинстві, оскільки це реалії сьогодення, 
частина діяльності адміністративних судів, це 
певна грань адміністративної юстиції [4, с. 89].

Зважаючи на завдання адміністративного судо-
чинства, суб’єкт владних повноважень у такому 
судочинстві, як правило, виступає у процесуаль-
ному статусі відповідача, однак, у визначених 
Конституцією та законами України випадках 
може бути позивачем у справі. 

Так, однією із категорій справ, в яких пози-
вачем виступає суб’єкт владних повноважень, 

є справи за позовом суб’єкта владних повнова-
жень до іншого суб’єкта владних повноважень. 
Пунктами 3 та 5 ч. 1 ст. 19 КАС України визначено 
два спеціальні види таких спорів: 

1) спори між суб’єктами владних повноважень 
з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері 
управління – компетенційні спори, під якими слід 
розуміти спір між суб’єктами владних повно-
важень з приводу реалізації їхньої компетенції 
у сфері управління (публічної адміністрації), 
у тому числі  делегованих повноважень. Осо-
бливість судового розгляду компетенційних спо-
рів зумовлена необхідністю вирішення питання 
про те, чи належним чином реалізована компе-
тенція відповідача та чи не порушена під час 
реалізації повноважень відповідача компетен-
ція позивача (постанови Великої Палати Вер-
ховного Суду від 26 лютого 2019 року у справі 
№ 915/478/18 [8], від 13 листопада 2019 року 
у справі № 826/3115/17 [9] та постанова Вер-
ховного Суду від 4 грудня 2019 року у справі 
№ 826/6228/17 [10]);

2) спори за зверненням суб’єкта владних 
повноважень у випадках, коли право звернення 
до суду для вирішення публічно-правового спору 
надано такому суб’єкту законом. У цій катего-
рії справ можливі три випадки (види): 1) прямо 
передбачено КАС України (ч. 5 ст. 46); 2) прямо 
передбачено спеціальним законом та 3) право, яке 
ґрунтується на загальних повноваженнях (компе-
тенції).

За загальним правилом суб’єкти владних повно-
важень мають право звернутися до адміністра-
тивного суду виключно у випадках, визначених 
Конституцією та законами України (ч. 4 ст. 5 КАС 
України), та з метою реалізації покладених на них 
повноважень. 

Разом із тим в окремих випадках, коли виникає 
необхідність у судовому захисті охоронюваного 
законом інтересу, суб’єкт владних повноважень 
звертається до адміністративного суду з позовом 
до іншого суб’єкта владних повноважень. Отже, 
суди мають застосовувати широкий підхід до 
визначення права суб’єкта владних повноважень 
для звернення до адміністративного суду з позо-
вом.

Зокрема, стосовно судового захисту охороню-
ваного законом інтересу у п. 3.4 Рішення Консти-
туційного Суду України від 1 грудня 2004 року 
№ 18-рп/2004 визначено, що охоронюваний зако-
ном інтерес перебуває під захистом не тільки 
закону, а й об’єктивного права загалом, що панує 
у суспільстві, зокрема справедливості, оскільки 



23

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

інтерес у вузькому розумінні зумовлюється 
загальним змістом такого права і є його складни-
ком [11]. 

Крім того, у підпункті 4.1 Рішення Конститу-
ційного Суду України від 2 листопада 2004 року 
№ 15-рп/2004 підкреслюється, що одним з про-
явів верховенства права є те, що право не обмежу-
ється лише законодавством як однією з його форм, 
а включає й інші соціальні регулятори, зокрема 
норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимо-
вані суспільством і зумовлені історично досягну-
тим культурним рівнем суспільства; всі ці елементи 
права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології 
справедливості, ідеї права, яка значною мірою діс-
тала відображення в Конституції України [12].

Поняття «охоронюваний законом інтерес», що 
вживається у законах України, згідно з п. 3.6 моти-
вувальної частини Рішення Конституційного Суду 
України від 1 грудня 2004 року № 18-рп/2004, 
означає правовий феномен, який, зокрема, вихо-
дить за межі змісту суб’єктивного права; має на 
меті задоволення усвідомлених індивідуальних 
і колективних потреб; не може суперечити Кон-
ституції і законам України, суспільним інтересам, 
загальновизнаним принципам права; розгляда-
ється як простий легітимний дозвіл, тобто такий, 
що не заборонений законом; регулює ту сферу 
відносин, заглиблення в яку для суб’єктивного 
права законодавець вважає неможливим або недо-
цільним [11].

У Рішенні Конституційного Суду України від 
14 грудня 2011 року № 19-рп/2011 зазначено, 
що права і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності держави 
(ч. 2 ст. 3 Конституції України); для здійснення 
такої діяльності органи державної влади та місце-
вого самоврядування, їх посадові і службові особи 
наділені публічною владою, тобто мають реальну 
можливість на підставі повноважень, встановле-
них Конституцією і законами України, приймати 
рішення чи вчиняти певні дії [12].

У постанові від 15 липня 2019 року у справі 
№ 420/5625/18 Верховний Суд дійшов висновку, 
що під судовим захистом прав розуміється перед-
бачений законодавством засіб, за допомогою якого 
може бути досягнуте припинення, запобігання, 
усунення порушення права, його відновлення 
і (або) компенсація витрат, викликаних пору-
шенням права; обраний спосіб захисту має без-
посередньо втілювати мету, якої прагне досягти 
суб’єкт захисту, тобто мати наслідком повне при-
пинення порушення його прав та охоронюваних 
законом інтересів [14].

Слід також зазначити, що відповідно до 
ч.ч. 1–3 ст. 124 Конституції України правосуддя 
в Україні здійснюють виключно суди; делегування 
функцій судів, а також привласнення цих функ-
цій іншими органами чи посадовими особами не 
допускаються; юрисдикція судів поширюється на 
будь-який юридичний спір; у передбачених законом 
випадках суди розглядають також інші справи [15].

Таким чином, Конституція України закріплює 
гарантії того, що будь-які юридичні спори, а також 
інші справи (в яких не існує юридичного спору, 
але це визначено законом) повинні вирішуватися 
виключно судом, який, здійснюючи правосуддя, 
не може ухилятися від виконання цієї основної 
конституційної функції.

При цьому до особливостей адміністративного 
судочинства слід віднести такі:

– забороняється відмова в розгляді та вирі-
шенні адміністративної справи з мотивів непо-
вноти, неясності, суперечливості чи відсутності 
законодавства, яке регулює спірні відносини 
(ч. 4 ст. 6);

– лише адміністративний суд може вийти за 
межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефек-
тивного захисту прав, свобод, інтересів людини 
і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-
правових відносин від порушень з боку суб’єктів 
владних повноважень (ч. 2 ст. 9);

– лише адміністративний суд зобов’язаний 
вживати визначені законом заходи, необхідні для 
з’ясування всіх обставин у справі, у т. ч. щодо 
виявлення та витребування доказів з власної іні-
ціативи (ч. 4 ст. 9).

Слід зазначити, що у системі органів вико-
навчої влади є певна особливість, яка зумовлена 
наділенням відповідно до Конституції та законів 
України деяких суб’єктів владних повноважень 
квазісудовими повноваженнями щодо скасування 
актів органів виконавчої влади. Прикладом можна 
навести такі положення законодавства: 

– Президент України відповідно до ст. ст. 106, 
118 Конституції України [15] уповноважений ска-
совувати акти Ради міністрів Автономної Респу-
бліки Крим та рішення голів місцевих державних 
адміністрацій, що суперечать Конституції та зако-
нам України, іншим актам законодавства України; 

– голови обласних державних адміністрацій 
мають право скасовувати розпорядження голів 
районних державних адміністрацій, що супер-
ечать Конституції України та законам України, 
рішенням Конституційного Суду України, актам 
Президента України, Кабінету Міністрів України, 
голів обласних державних адміністрацій, а також 
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міністерств, інших центральних органів вико-
навчої влади; керівники структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації мають право 
скасовувати накази керівників відповідних струк-
турних підрозділів районної державної адміні-
страції (ч. ч. 3, 4 ст. 33 Закону України «Про міс-
цеві державні адміністрації» [16]); 

– Рада міністрів Автономної Республіки Крим 
має право скасовувати розпорядження голів від-
повідних районних державних адміністрацій, що 
суперечать Конституції України, законам України, 
іншим актам законодавства України, а також нор-
мативно-правовим актам Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, рішенням Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, що не суперечать 
законодавству України (ч. 5 ст. 46 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації» [16]); 

– Кабінет Міністрів України може скасовувати 
акти міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади повністю чи в окремій частині 
(крім рішень міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади, що видаються ними 
у процесі здійснення повноважень з управління 
корпоративними правами, що належать державі 
у статутних капіталах суб’єктів господарювання, 
які діють на підставі ліцензії на провадження діяль-
ності з транспортування природного газу, а також 
юридичних осіб, що володіють корпоративними 
правами у таких суб’єктах господарювання) 
(ч. 6 ст. 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України» [17]; ч. 9 ст. 15, ч. 3 ст. 23 Закону України 
«Про центральні органи виконавчої влади» [18]);

– Міністр як керівник міністерства скасовує 
повністю чи в окремій частині акти територіаль-
них органів міністерства (п. 14 ч. 2 ст. 18 Закону 
України «Про центральні органи виконавчої 
влади» [18]);

– керівник центрального органу виконавчої 
влади скасовує повністю чи в окремій частині 
акти територіальних органів центрального органу 
виконавчої влади (п. 19 ч. 4 ст. 19 Закону України 
«Про центральні органи виконавчої влади» [18]) 
тощо.

Право суб’єкта владних повноважень на звер-
нення до суду, яке ґрунтується на загальних повно-
важеннях, витікає також зі змісту ст. 28 Закону 
України «Про центральні органи виконавчої 
влад» [18], відповідно до якої міністерства, інші 
центральні органи виконавчої влади та їх терито-
ріальні органи звертаються до суду, якщо це необ-
хідно для здійснення їхніх повноважень у спо-
сіб, що передбачений Конституцією та законами 
України.

Важливо, що Закон України «Про цен-
тральні органи виконавчої влади» було допо-
внено цією статтею відповідно до Прикінцевих 
положень Закону України «Про прокуратуру» 
[19], який набрав чинності 15 липня 2015 року, 
та згідно з пояснювальною запискою (законо-
проєкт № 3541 від 05 листопада 2013 року [20]) 
передбачає «повне скасування функції прокура-
тури щодо нагляду за додержанням і застосуван-
ням законів (так званий «загальний нагляд»)».

З приводу загальних повноважень суб’єкта 
владних повноважень на звернення до суду 
у постанові Верховного Суду України від 9 жов-
тня 2012 року у справі № 21-177а12 було вислов-
лено правову позицію про те, що аналіз переліку 
підстав для звернення суб’єкта владних повнова-
жень до суду дає можливість дійти висновку, що 
він мусить мати достатні адміністративні мож-
ливості для здійснення визначених йому зако-
ном завдань та функцій, і лише у випадках, коли 
Конституцією чи законами України встановлені 
судові обмеження його діяльності, він звертається 
до суду з позовом по суті для отримання судо-
вого дозволу; такі звернення мають бути зумов-
лені необхідністю виконання покладених на них 
завдань та функцій [21].

Отже, судами має застосовуватися широкий 
підхід до визначення права суб’єкта владних 
повноважень подавати позови, якщо таке право 
безпосередньо не передбачено КАС України. 
Такий висновок ґрунтується також на рішенні 
Конституційного Суду України від 16 квітня 
2009 року № 7-рп/2009, в якому зазначено, що 
органи місцевого самоврядування не можуть ска-
совувати свої попередні рішення, вносити до них 
зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень 
виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією 
певних суб’єктивних прав та охоронюваних зако-
ном інтересів, і суб’єкти цих правовідносин запе-
речують проти їх зміни чи припинення [22].

На підставі вказаного рішення у судовій прак-
тиці сформульована стійка правова позиція, від-
повідно до якої скасування власного рішення 
суб’єктом владних повноважень за визначених 
підстав суперечить принципу правової визначе-
ності, однак це не позбавляє права цього суб’єкта 
звернутися до суду для скасування відповідного 
рішення. 

Зокрема, у постанові від 21 серпня 2019 року 
у справі № 461/560/14-а Верховний Суд дійшов 
висновку про можливість скасування органом 
місцевого самоврядування власного рішення, 
водночас реалізація зазначених повноважень 
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можлива у разі дотримання сукупності умов, 
зокрема: 1) відсутність факту виконання рішення, 
що скасовується; 2) відсутність факту виникнення 
правовідносин, пов’язаних з реалізацією певних 
суб’єктивних прав та охоронюваних законом 
інтересів або ж відсутність заперечень суб’єктів 
правовідносин щодо їх зміни чи припинення 
у разі виникнення таких правовідносин [23].

У справі № 820/1916/18 позивач оскаржу-
вав рішення комісії Міністерства оборони Укра-
їни з розгляду питань, пов’язаних із призначен-
ням і виплатою одноразової грошової допомоги 
та компенсаційних сум про скасування свого 
рішення. У постанові від 15 листопада 2019 року 
у цій справі Верховний Суд зазначив, що рішення 
відповідача є протиправним, оскільки за наявних 
обставин у комісії Міністерства оборони України 
відсутні повноваження щодо скасування власного 
рішення, позаяк це містить ознаки свавільного 
рішення. Разом із тим суд зазначив, що законодав-
ство не позбавляє суб’єкта владних повноважень 
права з дотриманням вимог процесуального зако-
нодавства ініціювати новий судовий спір, в якому 
сам суб’єкт має довести неправомірність свого 
рішення та наявність підстав для його скасування 
судом [24].

В іншій постанові від 1 жовтня 2019 року 
у справі № 826/9967/18 Верховний Суд дійшов 
висновку про те, що оскаржуваний наказ суб’єкта 
владних повноважень суперечить принципу 
правової визначеності, оскільки рішення цього 
суб’єкта про самостійне скасування власного 
рішення може відповідати ознакам «свавільного» 
рішення, яке ставить особу (суб’єкта приватного 
права) в нерівне становище та створює ситуацію 
незахищеності [25].

У судовій практиці також є непоодинокі при-
клади справ, в яких суб’єкт владних повноважень 
звертається фактично з позовом «до самого себе».

Приміром, у справі № 820/3552/17 Департа-
мент екології та природних ресурсів звернувся 
з позовом до товариства про скасування наданого 
цьому товариству дозволу на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря та анулювання 
позитивного висновку державної екологічної екс-
пертизи. В обґрунтування підстав звернення до 
суду позивач послався на подання товариством 
недостовірної інформації під час звернення із 
заявою про отримання дозволу. У постанові від 
18 жовтня 2018 року у цій справі Верховний Суд 
погодився із судами попередніх інстанцій про 
наявність підстав для задоволення позову суб’єкта 
владних повноважень [26]. 

Висновки.
1. Положення статей 3, 5, 6, 8, 55, 124 та 125  

Конституції України дають змогу застосовувати 
широке тлумачення ч. 1 ст. 2 КАС України. Таке 
тлумачення передбачає, що мета (ефективний 
захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 
а також прав та інтересів юридичних осіб) може 
переважати над «формальними» процесуальними 
обмеженнями у праві суб’єктів владних повнова-
жень на звернення з позовом до адміністративного 
суду як до інших суб’єктів публічного права, так 
і будь-якого суб’єкта приватного права. 

2. Пунктами 3 та 5 ч. 1 ст. 19 КАС України 
визначено два спеціальні види спорів за позовами 
суб’єктів владних повноважень до іншого суб’єкта 
владних повноважень: 1) спори між суб’єктами 
владних повноважень з приводу реалізації їхньої 
компетенції у сфері управління (компетенційні 
спори); 2) спори за зверненням суб’єкта владних 
повноважень у випадках, коли право звернення 
до суду для вирішення публічно-правового спору 
надано такому суб’єкту законом. У цій категорії 
справ можливі три випадки (види): 1) прямо перед-
бачені КАС України (ч. 5 ст. 46); 2) прямо перед-
бачені спеціальним законом та 3) право, яке ґрун-
тується на загальних повноваженнях (компетенції).

3. Кожна особа (будь-який суб’єкт приватного 
права та суб’єкт публічного права) має право подати 
позов до будь-якого суб’єкта владних повноважень 
за умови, якщо це не суперечить закону та за наяв-
ності єдиної умови, а саме легітимної мети – забез-
печення захисту прав, свобод, інтересів людини 
і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-
правових відносин.

4. В адміністративних спорах за позовом 
суб’єкта владних повноважень до іншого суб’єкта 
владних повноважень відповідач мусить, зокрема, 
довести правомірність свого рішення, дії чи безді-
яльності, в тому числі те, що не відбувається пору-
шення прав інших осіб, зокрема суспільних інтер-
есів. Захистом від безпідставних позовів суб’єктів 
владних повноважень є, зокрема, гарантії, перед-
бачені процесуальним законом стосовно права на 
компенсацію всіх витрат, пов’язаних зі спором. 

5. Судовий захист з боку адміністративного суду 
є найбільш ефективним механізмом захисту прав 
та інтересів громадян, інших фізичних та юридичних 
осіб у разі їх порушення з боку будь-якого суб’єкта. 
Створення ситуації, за якою жоден суб’єкт владних 
повноважень не має права на звернення до адміні-
стративного суду з позовом у суспільних інтересах 
(інтересах необмеженої кількості осіб), спотворює 
природу і завдання адміністративної юстиції.
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Bernazuk Yа.О. APPLICATION OF AUTHORITY SUBMITTED  
WITH ACTION TO ADMINISTRATIVE COURT: EXCEPTION OR NECESSARY?

The article covers some theoretical and practical aspects of the legal problem regarding the subject of the 
power of the subject to the right to appeal to the administrative court with a claim.

The author substantiates that the modern concept of administrative law recognizes the existence of public 
interests, along with private interests, and such interests do not contradict each other. It is argued that for the 
protection of public interests, which include state and public interests, the subject of power is empowered to 
apply to court with an administrative claim, since judicial protection by an administrative court is the most 
effective mechanism for protecting the rights and interests of citizens, other physical and legal entities in case 
of their violation by any subject.

The author reviews and analyzes case law in cases where the plaintiff is the subject of authority. There 
are two main categories of such cases: disputes between the subjects of power over the exercise of their 
competence in the field of management (competence disputes) and disputes at the request of the subject of 
power in cases where the right to go to court to resolve a public law dispute provided to such entity by law.

It is determined that an additional argument in favour of having the power of the subject of the right to 
appeal to the administrative court with a claim, even in cases where such a right is not explicitly provided 
by the laws of Ukraine, indicates that there is a certain feature in the system of executive authorities, which 
conditioned by the conferring, in accordance with the Constitution and the laws of Ukraine, some subjects of 
power with quasi-judicial powers to abolish acts of executive bodies.

It is substantiated that the purpose of administrative justice (effective protection of the rights, freedoms 
and interests of individuals, as well as the rights and interests of legal entities) may outweigh the “formal” 
procedural limitations in the right of the authorities to bring an administrative action claim against others 
subjects of public law, and any subject of private rights.

Key words: administrative justice, subject of power, public interest, judicial protection, litigation.
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ЗОВНІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
В ДЕРЖАВНОМУ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

Стаття присвячена визначенню й аналізу контрольних повноважень Рахункової палати 
України як одного з органів фінансового контролю, сфери дотримання фінансової дисципліни 
Державним бюро розслідувань. Фінансовий контроль є індикатором ефективності бюджет-
ної політики в державі, оскільки забезпечення функціонування будь-якої сфери життєдіяль-
ності держави потребує фінансування з її боку. З’ясовано, що державний фінансовий контр-
оль, який здійснюється Рахунковою палатою України у формі аудитів, перевірок, є вагомою 
функцією управління фінансовою системою, що спрямована на запобігання фінансово- 
економічним порушенням у сфері використання бюджетних коштів. Установлено й проана-
лізовано нормативно-правові акти, які регулюють і закріплюють визначені повноваження 
Рахункової плати України. Визначено, що державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) 
забезпечується Рахунковою палатою шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту ефек-
тивності, експертизи, аналізу й інших контрольних заходів. При цьому фінансовий аудит 
полягає в перевірці, аналізі та оцінюванні правильності ведення, повноти обліку й досто-
вірності звітності щодо надходжень і витрат бюджету, установленні фактичного стану 
справ щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання законодавства під час 
здійснення операцій з бюджетними коштами.

Ключові слова: контроль, фінансовий контроль, Державне бюро розслідувань, Рахункова 
палата України.

Постановка проблеми. Натепер досить часто 
спостерігається неефективне та нецільове вико-
ристання фондів коштів відповідного державного 
рівня, недотримання фінансово-бюджетної дисци-
пліни бюджетними підприємствами, установами 
й організаціями. Основними причинами, на нашу 
думку, такого є відсутність дієвих механізмів контр-
олю за фінансовою діяльністю державних органів; 
недосконалість чинної законодавчої бази з питань 
такого контролю; існування в організації такого 
контролю певних проблем і протиріч, які деструк-
тивно впливають на її ефективність; неоднозначне 
визначення завдань і функцій органів, що здійсню-
ють цей контроль, нечіткість закріплення їхніх 
повноважень. Отже, на підставі вищезазначеного 
варто зауважити, що контроль за фінансовою діяль-
ністю державних органів потребує вдосконалення, 
а наявні в ньому недоліки та прогалини потребують 
вирішення й усунення. Відомо, що одним із орга-
нів влади, який має повноваження у сфері контр-
олю за фінансовою діяльністю Державного бюро 
розслідувань, є Рахункова палата України. Тому, 

виходячи із цього, уважаємо за необхідне проаналі-
зувати та визначити такі контрольні повноваження 
у сфері такого контролю Рахункової палати Укра-
їни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання організації та здійснення фінансового 
контролю, у тому числі й контролю у сфері фінан-
сової діяльності державних органів, а також наявні 
проблеми такого контролю, система та повно-
важення органів такого контролю на теоретич-
ному рівні є достатньо дослідженими, зокрема, 
такими вченими, як М.В. Базася, Н.Д. Бровкіна, 
О.Д. Василик, Л.І. Вороніна, Л.К. Воронова, 
П.К. Германчук, О.М. Горбунова, О.Ю. Грачова, 
О.Б. Заверуха, М.М. Каленський, М.В. Карасьова 
та інші. Однак у сфері законодавчого регулювання 
контролю у сфері фінансової діяльності Держав-
ного бюро розслідувань, у тому числі й у сфері 
законодавчого регулювання повноважень Рахун-
кової палати України у сфері такого контролю, 
існують певні невирішені питання, які потребу-
ють дослідження та наукового обґрунтування.
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Незважаючи на широкий спектр наукових 
досліджень у цій сфері, завжди актуальними зали-
шаються питання проведення фінансового контр-
олю за фінансовою діяльністю державних орга-
нів, а також його здійснення й роль у формуванні 
фінансової політики держави.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у визначенні завдань контролю за фінансовою 
діяльністю Державного бюро розслідувань (далі – 
ДБР), системи органів державної влади, які мають 
певні контрольні повноваження у сфері такого 
контролю, контрольних повноважень Рахункової 
палати України як одного з органів такого контр-
олю, нормативно-правових актів, що регулюють 
і визначають такі повноваження, прогалин і недо-
ліків у сфері законодавчого регулювання повнова-
жень Рахункової палати України у сфері контролю 
за фінансовою діяльністю ДБР, а також запропо-
нуванні шляхів вирішення та усунення цих про-
галин.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Контроль за фінансовою діяльністю ДБР, який 
являє собою контроль за формування, розподі-
лом і використанням фондів коштів, на нашу 
думку, залежно від підконтрольного суб’єкта 
є видом фінансового контролю. Варто відзначити, 
що завданнями контролю за фінансовою діяль-
ністю ДБР є дотриманням вимог чинного законо-
давства ДБР під час ухвалення ним фінансових 
рішень; забезпечення раціонального, цільового 
й ефективного використання фінансових ресурсів 
ДБР; запобігання фактам використання та вияв-
лення фактів використання фінансових ресурсів 
із порушенням установлених правил; виявлення 
можливих резервів розширення ресурсної бази 
ДБР; забезпечення достовірності інформації про 
фінансову діяльність ДБР. Реалізація поставлених 
завдань сприяє зміцненню фінансової дисципліни 
ДБР, підвищенню ефективності його фінансової 
діяльності.

Нещодавно ДБР відіслало листи до Рахункової 
палати України, Державної аудиторської служби 
України та Національного агентства України 
з питань державної служби (далі – НАДС), у яких 
ініціювало проведення повної аудиторської пере-
вірки своєї діяльності. Після реорганізації ДБР 
у правоохоронний орган проведення аудиту 
є невід’ємною частиною заходів, необхідних для 
налагодження роботи ДБР. Планується провести 
заходи державного зовнішнього фінансового 
контролю Рахунковою палатою України, який 
перевірить дотримання бюджетного законодав-
ства в Бюро. Окрім цього, Держаудитслужбою 

України будуть проведені ревізії фінансово-госпо-
дарської діяльності й законність проведення дер-
жавних закупівель. НАДС перевірить установлені 
судами факти незаконних звільнень працівників 
ДБР, виплат компенсацій, якими витрачалися 
бюджетні кошти, і дотримання ДБР загальних 
вимог дотримання Закону України «Про державну 
службу» [1].

Проаналізуємо та розглянемо контрольні 
повноваження щодо фінансової діяльності ДБР 
Рахункової палати України. Рахункова палата 
України є органом державного фінансового 
контролю, який діє від імені Верховної Ради Укра-
їни самостійно та незалежно від будь-яких орга-
нів державної влади. Її правовий статус і контр-
ольні повноваження закріплено ст. 98 Конституції 
України [2], ст. 110 Бюджетного кодексу України 
[3], Законом України «Про Рахункову палату» [4]. 
Проаналізувавши Закон України «Про Рахункову 
палату» [4], можемо зробити висновок, що повно-
важення Рахункової палати щодо контролю за 
фінансовою діяльністю ДБР окремою статтею не 
виділено, однак зі змісту інших норм Закону зро-
зуміло, що цей державний орган здійснює такий 
контроль. Відповідно до Закону України «Про 
Рахункову палату» [4] та Бюджетного кодексу 
України [3], Рахункова палата України реалізує 
свої контрольні повноваження щодо фінансової 
діяльності ДБР шляхом організації та здійснення 
контролю за своєчасним виконанням видаткової 
частини Державного бюджету України в частині 
міжбюджетних трансфертів, за цільовим витра-
чанням бюджетних коштів, які виділяються за 
рахунок коштів державного бюджету бюджету 
ДБР у вигляді дотацій і субвенцій; здійснення 
контролю за ДБР у тій частині його діяльності, 
яка стосується використання коштів Державного 
бюджету України; проведення фінансових пере-
вірок, ревізій у ДБР у тій частині їх діяльності, 
яка стосується використання коштів Державного 
бюджету України; проведення експертизи про-
ектів законів та інших нормативних актів, між-
народних договорів України, загальнодержавних 
програм та інших документів, що стосуються 
питань фінансів України, так як одним із видів 
фінансів є фінанси ДБР, то в цьому випадку під 
поняттям «фінанси України» варто розуміти всі їх 
види, у тому числі й фінанси ДБР; шляхом пору-
шення перед ДБР клопотання про притягнення до 
відповідальності посадових осіб, винних у пору-
шенні вимог чинного законодавства України, 
унаслідок чого завдано матеріальної шкоди дер-
жаві. Отже, Рахункова палата України повинна  
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контролювати й контролює законність та ефек-
тивність використання коштів, які надаються 
з державного бюджету в ДБР.

Тепер розглянемо повноваження Рахункової 
палати, які визначені ст. 7 Закону України «Про 
Рахункову палату» [4]. Так, Рахункова палата 
здійснює фінансовий аудит; проводить експер-
тизу поданого до Верховної Ради України проекту 
закону про держбюджет (включаючи матеріали, 
що додаються до цього проекту закону) та готує 
відповідні висновки; аналізує виконання держ-
бюджету й готує відповідні висновки, а також 
пропозиції щодо усунення виявлених відхилень 
і порушень; аналізує річний звіт про виконання 
закону про держбюджет, поданий Кабінетом 
Міністрів України, і готує відповідні висновки 
з оцінкою ефективності управління коштами 
держбюджету, а також пропозиції щодо усунення 
виявлених порушень і вдосконалення бюджетного 
законодавства; аналізує ефективність викорис-
тання суб’єктами господарювання пільг зі сплати 
до держбюджету податків, зборів, обов’язкових 
платежів, доцільність функціонування пільгових 
режимів оподаткування та їх вплив на загальний 
стан надходжень держбюджету; здійснює попе-
редній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів 
Верховної Ради України та на пленарних засідан-
нях Верховної Ради України звіту Антимонополь-
ного комітету України та звіту Фонду держмайна 
в частині, що впливає на виконання держбюджету; 
здійснює за зверненням органів місцевого само-
врядування, фондів загальнообов’язкового дер-
жавного соціального й пенсійного страхування, 
державних підприємств та інших суб’єктів госпо-
дарювання державного сектору економіки заходи 
державного зовнішнього фінансового контролю 
(аудиту) щодо відповідних місцевих бюджетів 
і діяльності суб’єктів звернення; направляє за 
результатами заходів державного зовнішнього 
фінансового контролю (аудиту) обов’язкові для 
розгляду рішення Рахункової палати; аналізує реа-
лізацію наданих Рахунковою палатою рекоменда-
цій (пропозицій) з метою оцінювання їх резуль-
тативності; звертається до суду в разі порушення 
об’єктами контролю повноважень членів Рахун-
кової палати й посадових осіб апарату Рахункової 
палати, зокрема щодо усунення перешкод у реалі-
зації таких повноважень; у разі виявлення ознак 
кримінального або адміністративного правопо-
рушення інформує про них відповідні правоохо-
ронні органи; здійснює співробітництво з вищими 
органами фінансового контролю інших держав, 
міжнародними організаціями, укладає з ними 

угоди про співробітництво, проводить з органами 
фінансового контролю інших держав спільні 
та паралельні аудити; здійснює методичну й мето-
дологічну роботу з питань державного зовніш-
нього фінансового контролю (аудиту); забезпечує 
проведення для посадових осіб апарату Рахунко-
вої палати навчання та підвищення кваліфікації; 
здійснює інші повноваження, визначені законом.

Також зазначимо, що в Рахункової палати 
з’явилися нові функції щодо здійснення контр-
олю за коштами держбюджету. Так, наприклад, 
у Рахункової палати тепер є така нова функція, 
як фінансовий контроль (аудит) у сфері казначей-
ського обслуговування коштів держбюджету [4].

Під час здійснення державного зовнішнього 
фінансового контролю (аудиту) у сфері казначей-
ського обслуговування коштів держбюджету в ДБР 
Рахункова палата досліджує дотримання встанов-
леного законодавством порядку казначейського 
обслуговування бюджетних коштів; дотримання 
вимог законодавства щодо повернення коштів, 
помилково або надміру зарахованих до держбю-
джету, безспірного списання коштів держбюджету, 
бюджетного відшкодування податку на додану 
вартість; дотримання вимог законодавства щодо 
ведення обліку бюджетних асигнувань, реєстрації 
й обліку бюджетних зобов’язань розпорядників 
та одержувачів коштів держбюджету, здійснення 
платежів за цими зобов’язаннями, а також випадки 
відмови в реєстрації або несвоєчасної реєстрації 
бюджетних зобов’язань, випадки відмови в про-
веденні або несвоєчасного проведення платежів; 
дотримання вимог щодо розміщення на депози-
тах і повернення тимчасово вільних коштів єди-
ного казначейського рахунка та коштів валютних 
рахунків держбюджету; дотримання вимог щодо 
покриття тимчасових касових розривів місцевих 
бюджетів і Пенсійного фонду України за рахунок 
коштів єдиного казначейського рахунка та повер-
нення таких коштів; правильність ведення бухгал-
терського обліку операцій щодо виконання держ-
бюджету; дотримання порядків і термінів зведення, 
складання й подання звітності про виконання 
держбюджету; достовірність фінансової й бюджет-
ної звітності про виконання держбюджету.

Крім того, варто зазначити що Рахункова 
палата тепер може здійснювати державний 
зовнішній фінансовий контроль (аудит) ДБР за 
надходженням коштів до держбюджету, за управ-
лінням об’єктами державної власності, що мають 
фінансові наслідки для держбюджету [4].

При цьому Рахункова палата здійснює аудит 
ефективності й фінансовий аудит щодо законності, 
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повноти нарахування, своєчасності сплати й зара-
хування на єдиний казначейський рахунок подат-
ків, зборів, обов’язкових платежів, інших доходів 
держбюджету, щодо правомірності бюджетного 
відшкодування податку на додану вартість, надає 
оцінку ефективності адміністрування контролю-
ючими органами надходжень до держбюджету 
й заходів, що вживаються органами стягнення до 
боржників держбюджету.

Рахункова палата здійснює контроль за над-
ходженням до державного бюджету коштів, 
отриманих державою як власником об’єктів дер-
жавної власності, а також аудит ефективності 
використання й розпорядження об’єктами дер-
жавної власності, належними державі матеріаль-
ними та іншими активами, що мають фінансові 
наслідки для держбюджету. При цьому посадові 
особи ДБР повинні надавати Рахунковій палаті за 
її запитами необхідну інформацію щодо об’єктів 
державної власності, що перебувають у їхньому 
управлінні (включаючи об’єкти, які знаходяться 
в користуванні інших осіб).

Підставами для здійснення заходів держав-
ного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) 
в ДБР є План роботи Рахункової палати або 
рішення Рахункової палати про здійснення поза-
планового заходу державного зовнішнього фінан-
сового контролю (аудиту) та підписане на вико-
нання такого заходу членом Рахункової палати 
відповідне доручення.

У дорученні зазначаються підстава, мета, 
предмет, строк здійснення заходу державного 
зовнішнього фінансового контролю (аудиту), 
а також склад контрольної групи. Права осіб, які 
входять до складу контрольної групи Рахункової 
палати під час здійснення заходів державного 
зовнішнього фінансового контролю (аудиту), 
визначені ст. 32 Закону України «Про рахункову 
палату» а саме: безперешкодно входити до будь-
яких приміщень і сховищ об’єкта контролю; запи-
тувати й вивчати оригінали документів та інші 
матеріали, дані на електронних носіях, одержу-
вати у визначений керівником контрольної групи 
термін копії, витяги з документів (у тому числі 
електронних); ознайомлюватися в установленому 
законом порядку з документами та матеріалами, 
що містять інформацію з обмеженим доступом; 
вимагати від посадових осіб об’єкта контролю 
невідкладного усунення виявлених порушень 
і надання у визначений строк письмової інформа-
ції про це; отримувати усні й письмові пояснення 
від посадових осіб об’єкта контролю; за рішен-
ням суду опечатувати каси та касові приміщення, 

склади, комори, архіви й інші приміщення об’єкта  
контролю, вилучати документи зі складанням від-
повідного акта та опису вилучених документів [4].

Особи, які входять до складу контрольної 
групи Рахункової палати, під час здійснення захо-
дів державного зовнішнього фінансового контр-
олю (аудиту) зобов’язані невідкладно допові-
дати члену Рахункової палати, відповідальному 
за здійснення заходу державного зовнішнього 
фінансового контролю (аудиту), про виявлені 
факти заподіяння шкоди державі, уживати захо-
дів із запобігання таким фактам у подальшому; 
дотримуватися принципів незалежності, закон-
ності, повноти, об’єктивності, достовірності 
й обґрунтованості; приймати від посадових осіб 
об’єкта контролю подані за їхньою ініціативою 
усні та письмові заяви, зауваження, пояснення 
і проводити перевірку порушених у зверненнях 
питань; не розголошувати інформацію про об’єкт 
контролю до розгляду матеріалів на засіданні 
Рахункової палати; невідкладно повідомляти 
керівнику контрольної групи про всі випадки 
перешкоджання або неправомірного втручання 
посадових осіб об’єкта контролю або інших осіб 
у здійснення заходів державного зовнішнього 
фінансового контролю (аудиту), фіксувати такі 
випадки й уживати передбачених законом захо-
дів для притягнення до відповідальності винних 
у вчиненні таких правопорушень; заявляти про 
самовідвід від участі в здійсненні заходу держав-
ного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) 
за наявності обставин, що вказують на потенцій-
ний конфлікт інтересів.

Результати заходів державного фінансового 
контролю (аудиту) у ДБР мають бути певним 
чином оформлені. Так, за результатами здій-
снення аудиту ефективності, фінансового аудиту 
складається акт, у якому зазначаються фактичний 
стан справ щодо предмета аудиту, а в разі вияв-
лення фактів порушень законодавства або недолі-
ків ці факти зазначаються з наведенням інформа-
ції про акти законодавства, що порушені, а також 
розмір заподіяних збитків, факти неефективного 
використання коштів державного бюджету. В акті 
наводиться перелік документів, інших матеріалів, 
які перевірялися, аналізувалися, оцінювалися під 
час здійснення аудиту ефективності, фінансового 
аудиту. Акт підписується керівником контрольної 
групи, членами контрольної групи та керівни-
ком об’єкта контролю (а в разі його відсутності 
посадовою особою об’єкта контролю, яка його 
заміщує). Примірник підписаного акта надається 
об’єкту контролю.
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За наявності зауважень щодо змісту акта керів-
ник ДБР (а в разі його відсутності посадова особа 
об’єкта контролю, яка його заміщує) підписує 
такий акт із застереженнями та подає (надсилає) 
у строк, визначений Регламентом Рахункової 
палати, але не пізніше ніж за 5 робочих днів, члену 
Рахункової палати, відповідальному за здійснення 
аудиту ефективності, фінансового аудиту, аргу-
ментовані письмові зауваження стосовно поло-
жень акта, з якими не погоджується.

Такі зауваження додаються до акта і є його 
невід’ємною частиною, а також розглядаються 
членом Рахункової палати під час складання звіту 
за результатами здійснення заходів державного 
зовнішнього фінансового контролю (аудиту). 
За результатами здійснення заходів державного 
зовнішнього фінансового контролю (аудиту) скла-
дається звіт, складниками якого є акт (у разі наяв-
ності), висновки та рекомендації (пропозиції). 
Звіт підписує та представляє на засіданні Рахун-
кової палати член Рахункової палати, відповідаль-
ний за здійснення відповідного заходу державного 
зовнішнього фінансового контролю (аудиту) [4].

Не пізніше як за 7 робочих днів до розгляду 
на засіданні Рахункової палати проект звіту 
обговорюється відповідним членом Рахункової 
палати й уповноваженою посадовою особою ДБР. 
У п’ятиденний строк відповідальна особа ДБР 
може надати письмові зауваження щодо змісту 
проекту звіту відповідному членові Рахункової 
палати, який їх розглядає та складає довідку про 
результати розгляду зауважень. Такі зауваження 
й довідка додаються до звіту, є його невід’ємними 
частинами. Після затвердження на засіданні 
Рахункової палати звіт надсилається до ДБР.

За результатами обговорення на засіданні Рахун-
кової палати звіту, складеного за результатами 
здійснення заходів державного зовнішнього фінан-
сового контролю (аудиту), Рахункова палата при-

ймає рішення, яке надсилає разом із відповідним 
звітом до ДБР. Рішення, прийняте за результатами 
обговорення звіту, підлягає розгляду в ДБР. ДБР 
у місячний строк інформує Рахункову палату про 
результати розгляду рішення Рахункової палати, 
заплановані та вжиті у зв’язку із цим заходи. Якщо 
ДБР не поінформувало Рахункову палату про 
результати розгляду її рішення або якщо Рахункова 
палата визнала неналежними заходи, заплановані 
та вжиті ДБР у зв’язку з її рішенням, Рахункова 
палата інформує про це відповідні органи влади, 
а також громадськість через засоби масової інфор-
мації. Рішення Рахункової палати й результати їх 
розгляду ДБР оприлюднюються на офіційному 
веб-сайті Рахункової палати (http://www.ac-rada.
gov.ua), крім інформації з обмеженим доступом.

Висновки. Отже, з прийняттям Закону Укра-
їни «Про рахункову палату» діяльність Рахунко-
вої палати стає повністю публічною, усі бажа-
ючі зможуть ознайомлюватися з результатами її 
діяльності в частині проведених заходів держав-
ного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), 
а також з ужитими ДБР у зв’язку із цим заходами.

У разі виявлення порушень у ДБР особи, які 
входять до складу контрольної групи, мають право 
вимагати від посадових осіб ДБР їх невідкладного 
усунення й надання у визначений строк письмо-
вої інформації про це. Крім того, у разі виявлення 
в ДБР ознак кримінального або адміністративного 
правопорушення Рахункова палата інформує про 
них відповідні правоохоронні органи.

Уважаємо, що завдяки вдосконаленню контр-
ольної діяльності Рахункової палати громадськість 
матиме змогу отримувати незалежну, об’єктивну, 
достовірну інформацію про стан діяльності ДБР, 
а також про стан законності й ефективності вико-
ристання бюджетних коштів, результати діяль-
ності ДБР як щодо цих коштів, так і фінансової 
діяльності загалом.
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Bortnyak V.A., Bortnyak K.V. EXTERNAL FINANCIAL CONTROL OVER COMPLIANCE 
WITH BUDGET LEGISLATION AT THE STATE BUREAU OF INVESTIGATION

The article is devoted to the definition and analysis of the control powers of the Accounting Chamber 
of Ukraine, as one of the bodies of financial control, in the sphere of compliance with financial discipline 
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by the State Bureau of Investigation. Regulatory acts have been established and analyzed, which regulate 
and consolidate certain powers of the Accounting Board of Ukraine. It is established that public external 
financial control (audit) is ensured by the Accounting Chamber through financial audit, performance audit, 
examination, analysis and other control measures. The financial audit consists in checking, analyzing and 
assessing the correctness of keeping, completeness of accounting and reliability of reporting on budget revenues 
and expenditures, establishment of the actual state of affairs regarding the purposeful use of budgetary funds, 
compliance with the legislation in the course of operations with budgetary funds.

Performance audit involves establishing the actual state of affairs and assessing the timeliness and 
completeness of budget revenues, productivity, efficiency, economy of the use of budgetary funds by their 
managers and recipients, the legality, timeliness and completeness of management decisions by participants 
in the budget process, the state of internal control of budget spending units. Estimating the productivity of 
budgetary resources involves establishing the correlation between the results of the activities of the manager 
and the recipient of budgetary funds and the budgetary funds used to achieve such results. Evaluation of the 
effectiveness of the use of budgetary funds involves establishing the degree of conformity of the actual results 
of the activities of the manager and the recipient of budgetary funds with the planned results. Estimation of 
economy of use of budgetary means assumes establishment of a state of achievement of the planned results by 
the managing agent and the recipient of such funds at the expense of use of the minimum volume of budgetary 
funds or achievement of the maximum result when using the budgeted volume of funds.

Key words: control, financial control, State Bureau of Investigation, Accounting Chamber of Ukraine.
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ҐЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано процес становлення й розвитку банківських установ на тери-
торії сучасної України. Описано історичні та правові передумови їх створення, реорганізації 
й ліквідації. Виділено основні нормативно-правові акти, що регулювали банківську діяльність. 
Для зручності дослідження й упорядкування отриманої інформації здійснено періодизацію 
розвитку банківських установ на три етапи.

Перший етап – кінець 18 століття – початок 20 століття, характеризується виник-
ненням і розвитком банківських установ на території сучасної України. На той час вона 
була поділена на Наддніпрянську та Західну Україну, на які поширювалася влада, еконо-
мічна система, законодавство й банківська система двох тогочасних метрополій, Російської 
та Австро-Угорської, які мали суттєві відмінності. У цей час виникають і перші національні 
банківські установи.

Другий період створення, регулювання діяльності банків – за часів визвольної боротьби 
1917–1921 років. Саме на цей період припадає зародження національної банківської системи 
України, підходи до розвитку якої через часту зміну політичних режимів були не стабільними, 
а іноді діаметрально протилежними.

Третій етап – розвиток банківських установ за часів радянської влади 1921–1990 років, 
період розбудови жорсткої централізованої банківської системи, за часів якої всі кредитно-
фінансові установи належать виключно державі, а регулювання банківської сфери здійсню-
ється за допомогою широкого кола суб’єктів виконавчої влади.

Для кожного окремого періоду досліджувалося нормативно-правове регулювання дер-
жавних і недержавних (приватних, громадських) банківських установ, соціально-політичні 
обставини, що цьому передували. Здійснюється аналіз як загальних, так і спеціальних норма-
тивно-правових актів, що регулювали їхню діяльність.

Ключові слова: банківські установи, банківська система, нормативне регулювання,  
періодизація, історичний аспект.

Постановка проблеми. Дослідження банків-
ських установ у правовій доктрині та їх правового 
регулювання належить до розряду актуальних 
і важливих теоретико-методологічних завдань. 
Історичний підхід до аналізу зазначеної пробле-
матики поглиблює пізнавальний процес, робить 
його об’ємним і ґрунтовним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням схожої проблематики займалися як 
вітчизняні, так і російські науковці: А. Ткаченко, 
І. Новікова, В. Морзан, В. Кириченко, О. Сисоєв 
та інші. Проте предметом досліджень були або 
окремі періоди діяльності банківських установ, 
або різні аспекти їхньої діяльності. Натепер від-
сутні узагальнені наукові роботи з указаної про-
блематики.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження правового регулювання банківських уста-
нов з моменту їх виникнення на території сучас-
ної України й до сьогодення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Натепер в Україні діє велика кількість банківських 
установ різної форми власності й організаційно-
правових форм, діяльність яких регулюється 
великою кількістю законів і підзаконних норма-
тивно-правових актів, проте так було не завжди: 
банківські установи та законодавство, що регулює 
їхню діяльність, пройшли довгий шлях розвитку 
і трансформації. Становлення й розвиток бан-
ківських установ на території сучасної України, 
нормативне регулювання їхньої діяльності й буде 
предметом розгляду статті.

Для зручності дослідження та впорядкування 
отриманої інформації виділимо певні етапи ста-
новлення й розвитку банківських установ на 
території сучасної України. Кожний етап харак-
теризується своїми особливостями, певними 
історичними обставинами та відповідними нор-
мативно-правовими актами, якими здійснюється 
регулювання банківської діяльності. Перший 
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етап – кінець 18 століття – початок 20 століття, 
визначається заснуванням перших банківських 
установ на території України; другий етап – 1917–
1921 роки – характеризується спробою ство-
рення національної банківської системи; третій 
етап – 1921–1990 роки – функціонування банків-
ських установ усередині радянської банківської 
системи.

Перший етап характеризується виникненням 
перших банківських установ. Звісно, і до цього 
часу на території України здійснювалася певна 
діяльність з обміну грошей і надання позик під 
відсоток, проте така діяльність здійснювалася 
окремими особами, не мала систематичного 
характеру та обмежувалася територіально. Саме 
кінець 18 століття дослідники називають почат-
ком банківської діяльності на території України 
[1; 2, с. 36]. У 1781 році в Києві, Ніжині та Харкові 
були відкриті контори Російського асигнаційного 
банку, саме вони стали першими банківськими 
установами на території України.

На момент заснування перших банківських 
установ України була поділена та входила до 
складу двох тогочасних імперій – Російської 
(Наддніпрянська Україна) та Австро-Угорської 
(західноукраїнські землі), це спричинило різницю 
в розвитку та регулюванні банківських відносин 
на цих територіях. Отже, уважаємо за доцільне 
розглядати банківські установи та нормативно-
правові акти, що регулювали їхню діяльність, 
окремо.

Стосовно Наддніпрянської України, то на 
початку 19 століття в Російській імперії розпо-
чинається промислова революція, швидкими 
темпами розвивається промисловість, реформи 
60–70 років прискорюють цей процес. Широ-
кий ринок, високий рівень прибутку створюють 
сприятливий клімат для іноземних інвестицій, 
усе це призводить до необхідності реформування 
банківської системи. Відбувається перетворення 
казенних кредитних установ у кредитно-банків-
ську систему імперії.

Система кредитних установ Російської імперії 
19 століття, що розповсюджувала свою діяльність 
і на територію України шляхом відкриття філій, 
була досить розгалужена та багатосуб’єктна. 
І. Новікова характеризує її як трирівневу, де на пер-
шому рівні – центральний Державний банк Росій-
ської імперії та державні Селянський поземельний 
і Дворянський земельний банк, другому – банки 
короткострокового кредиту, третьому – приватні 
іпотечні банки [3]. Проте деякі російські дослід-
ники заперечують проти такого визначення, наго-

лошуючи на тому, що система діючих кредитних 
установ тогочасної Російської імперії навіть не 
встигла стати дворівневою, про що говорять стан 
і функції її першого рівня, а саме Державного 
банку Російської імперії [4, с. 9; 5, с. 10], який на 
той час знаходився в прямому підпорядкування 
міністерству фінансів, був позбавлений права 
самостійної емісії та запобіжно-каральної функ-
ції щодо інших банків. Отже, доцільніше було 
б говорити про розгалужену мережу кредитних 
установ, що тільки починали набувати ознак пев-
ної системи. Умовно всі тогочасні кредитні уста-
нови можна розподілити на державні, громадські 
та приватні.

До державних банків можна зарахувати Дер-
жавний банк Російської імперії (до 1860 року – Дер-
жавний позиковий банк), Державний комерційний 
банк (до 1817 року – Державний асигнаційний), 
Селянський поземельний (1883 рік) і Дворян-
ський земельний банк (1885 рік).

Стосовно діяльності державних банківських 
установ, то характерною є відсутність загальних 
нормативно-правових актів, регулювання здій-
снюється за допомогою індивідуальних актів, що 
приймаються імператором. «Височайшим затвер-
дженням» вони створюються, реорганізовуються 
та ліквідовуються, у цих же актах нерідко визна-
чається й мета діяльності відповідної установи.

Наприклад, Державний асигнаційний банк 
було створено в 1786 році на підставі Маніфесту 
імператора Петра III з метою введення в обіг папе-
рових грошей [6]. На підставі проекту міністра 
фінансів за погодженням із Державною радою 
маніфестом імператора Олександра I в 1817 році 
його було реорганізовано в Державний комерцій-
ний банк [7]. Філії (контори, відділення) держав-
них банків відкриваються також з волі імператора, 
відрізняються за обсягом повноважень і спектром 
банківських операцій, що ними здійснювалися. 
Відкрита в 1820 році Одеська контора Держав-
ного комерційного банку, з огляду на специфіку 
краю, була наділена правом здійснення валютних 
операцій [8, с. 76], тоді як інші контори цього ж 
банку були позбавлені такої прерогативи. Статути 
відповідних банків зазвичай розроблялися того-
часними міністрами фінансів і за погодженням 
із Державною радою затверджувалися особисто 
імператором [9, с. 93].

Суспільні зміни, реформи 60-х років, розви-
ток промисловості призвели до збільшення серед 
населення попиту на позику зокрема й банків-
ські послуги загалом. Нечисленність і віддале-
ність відділень державних банків, вибірковість 
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під час надання ними банківських послуг стали 
підставою для виникнення громадських і приват-
них кредитних установ. До них варто зарахувати 
акціонерні комерційні банки (Харківський акціо-
нерний земельний банк, 1871 рік), міські кредитні 
товариства та банки (Чернігівській міський гро-
мадський банк, 1875 рік), земські банки (Херсон-
ський земський банк, 1864 рік), земельні банки, 
товариства взаємного кредитування тощо.

Процеси регулювання таких кредитних уста-
нов мали певні відмінності порівняно з держав-
ними. Якщо діяльність державних банків регу-
лювалася за допомогою наказів імператора, 
що приймалися окремо для кожного банку, то 
діяльність громадських і приватних держава 
намагалася регулювати загальними для окремих 
видів кредитних установ нормативно-правовими 
актами. Наприклад, Положення про міські гро-
мадські банки (1850, 1857, 1862, 1866 роки), про 
порядок заснування кредитних установ земствами 
(1871 рік), Закон про зміну та доповнення пра-
вил відкриття акціонерних комерційних банків 
(1872 рік). Також регулювання банківської діяль-
ності часто здійснювалося за допомогою видання 
таких специфічних нормативно-правових актів, 
як думка Державної ради. Окремо варто виділити 
Загальні правила про порядок заснування кредит-
них установ, приватних і громадських (1872 рік), 
вони сприяли вдосконаленню системи комерцій-
них банків, оскільки полегшували реєстрацію 
банківських установ, визначали вимоги до роз-
міру основного капіталу та пайових внесків, роз-
різняли спеціалізацію банків, закріплювали спів-
відношення основного капіталу банку до суми 
його зобов’язань [4, с. 23].

За спрощеною системою відбувалося й затвер-
дження статутів громадських і приватних кре-
дитних установ. Право затверджувати статути 
кредитних установ, основний фонд яких був не 
більше ніж 5 млн рублів, отримав міністр фінан-
сів. Також визначалися зразкові статути певних 
видів громадських і приватних кредитних установ 
(так зразковими були статути Херсонського зем-
ського банку та Харківського земельного банку), 
затвердження статутів, що не мали відмінностей 
від зразкових, відбувалося за спрощеною проце-
дурою.

Щодо західноукраїнських земель, які знахо-
дилися під контролем Австро-Угорської імперії, 
варто зазначити, що наприкінці 19 – на початку 
20 століть Галичина, Буковина та Закарпаття від-
ставали від інших регіонів імперії в господар-
ському розвитку. Економіка цього регіону мала 

чітко визначений аграрний, а згодом аграрно-
індустріальний характер.

Характерною рисою банківської системи 
Австро-Угорської імперії є велика кількість при-
ватних банків і мінімальна регулювальна роль 
держави. Майже всю кредитно-банківську сис-
тему Галичини, Буковини та Закарпаття контр-
олювали найбільші австро-угорські й німецькі 
банки, які мали розгалужену мережу філій і відді-
лень по всій країні.

На відміну від банків Російської імперії, які 
можна було поділити на державні й недержавні 
(громадські та приватні), кредитні установи 
Австро-угорської імперії часто мали змішаний 
характер. Так, держава могла брати участь у ство-
ренні акціонерних кредитних установ, надаючи їм 
першочерговий капітал і підтримуючи в подаль-
шому. Нерідко держава виступала звичайним 
акціонером поряд із приватними особами чи това-
риствами.

Так, наприклад, головним банком імперії був 
спочатку Австрійський національний банк, засно-
ваний Патентом імператора в 1816 році, який 
був акціонерним. На підставі Банківського акта 
1862 року, прийнятого для регулювання відно-
син між державою та центральним банком, він 
став першим банком не лише серед акціонерних 
банків, а й узагалі в банківській системі, отримав 
емісійну монополію на право випуску банків-
ських білетів [10, с. 92]. Австрійський державний 
банк був ліквідований у 1878 році зі створенням 
Австро-угорського банку (мав на території Укра-
їни 12 філій).

Окрім загальноімперських фінансово-кредит-
них установ, на території Західної України ство-
рювалися та функціонували крайові (регіональні) 
установи. Як правило, вони створювалися за 
кошти місцевого самоврядування, були підконтр-
ольні та підзвітні йому. До таких варто зарахувати 
створений у 1881 році Крайовий банк, який, окрім 
кредитних операцій, виконував і деякі обов’язки 
центрального банку, а також Галицьку ощадну 
касу, відкриту у Львові в 1843 році, які були під-
контрольні Крайовому сейму.

На відміну від Російської імперії, законодав-
ство Австро-Угорщини було значно ліберальні-
шим щодо заснування та функціонування кре-
дитних установ. Так, прийнятий у році 1867 році 
Закон про товариства, який був складником Кон-
ституції Австрійської Республіки, проголосив 
свободу зборів та об’єднань громадян, він регу-
лював порядок організації всіх об’єднань, у тому 
числі кооперативних, фінансових, банківських 
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[11, с. 224]. Це спричинило швидкий розвиток коо-
перативного руху, як наслідок, створення та діяль-
ність кооперативних банків (банк «Дністер», 
1895 рік, Земельний банк гіпотечний, 1909 рік) 
і кредитних кооперативів і спілок (Міське позич-
кове товариство, 1864 рік, Кредитний кооператив 
«Віра», 1894 рік, Спільний кредитний заклад для 
Галичини і Буковини, 1873 рік). Дозволи на від-
криття банків, як правило, давали намісники на 
місцях. Так, дозвіл на відкриття Земельного банку 
гіпотечного надав намісник Галичини від імені 
міністерства внутрішніх справ [11, с. 4].

Отже, кінець 19 століття – початок 20 сто-
ліття є початком діяльності банківських (кредит-
них) установ на території сучасної України, на 
яку розповсюджувалася влада, а отже, і система 
кредитних установ і законодавства двох метропо-
лій – Російської та Австро-Угорської. Виникають 
і починають діяти й українські кредитні установи, 
що різняться за організаційно-правовою струк-
турою, формою та функціями. Велика кількість 
питань усе ще вирішується особистими наказами 
імператорів, чиняться спроби щодо регулювання 
банківських відносин за допомогою загальних 
нормативно-правових актів.

Початком формування національної банків-
ської системи характеризується 2 період (1917–
1920 роки). Державотворчі процеси і становлення 
національної банківської системи в цей період від-
бувалися в умовах розпаду двох імперій – Австро-
Угорської та Російської, і возз’єднання україн-
ських земель. Ускладнювали процес створення 
й регулювання єдиної банківської системи не 
тільки суттєві відмінності в розвитку терито-
рій, а й постійна зміна політико-правової моделі 
держави та векторів її руху. Так, за період із 
1917 по 1921 роки Україна пережила три різні 
форми державності, кожний режим бачив про-
цес створення та діяльності банківської системи 
й банківських установ по-своєму.

Створення державних банків тієї доби відбува-
ється на базі державних банків Російської імперії 
шляхом їх ліквідації та реорганізації. Велику роль, 
як і в попередній період, відіграє міністерство 
фінансів, яке чинить основний регулювальний 
вплив на всю банківську систему. У глобальному 
сенсі не змінився й процес прийняття рішення про 
створення державних банків і затвердження їхніх 
статутів. Проекти розробляються виконавчими 
органами, затверджуються законом і першою осо-
бою держави (за її наявності).

Так, у грудні 1917 року було створено Україн-
ський державний банк, законопроект розроблявся 

Генеральним секретаріатом, на його підставі 
Малою Радою прийнято закон, яким передбачено 
процес перетворення Київської контори Держав-
ного банку Російської імперії на Український дер-
жавний банк із приєднанням до нього відділень 
по всій території України. Його статут, ухвалений 
Радою міністрів у 1918 році, затверджується осо-
бисто гетьманом. Український державний банк 
був центральною емісійною установою, новим 
у його статусі було офіційне визнання його як 
центрального органу банківського регулювання 
[13, с. 151].

Недержавні кредитно-фінансові установи отри-
мали більше свободи та значну самостійність 
щодо регулювання власної діяльності. Так, вони 
отримала право самостійно відкривати відділення 
та здійснювати ввесь спектр банківських операцій.

Щодо нормативно-правового регулювання бан-
ківської діяльності цього періоду варто зазначити, 
що законодавство 1917–1921 років не здійсню-
вало детального, якісного правового регулювання 
банківської діяльності. Попри це, окремі аспекти 
банківського права шляхом видання правових 
приписів були унормовані, започатковано про-
цес створення національної банківської системи 
України. Найпродуктивнішою з питань норма-
тивно-правового регулювання банківської діяль-
ності була діяльність Української держави Ско-
ропадського: за короткий період було прийнято 
10 законів, які містили норми банківського права, 
і 100 обіжників (циркулярів), які стосувалися бан-
ківської діяльності. Окремі норми, що регулювали 
банківську діяльність, формувалися на підставі 
рішень з’їздів представників банківських уста-
нов, затверджених міністерством фінансів. Зросла 
роль і самих банків у прийнятті правових рішень. 
Ради банків мали право подавати свої рішення на 
ухвалу міністра фінансів. Загальні збори могли 
приймати рішення про внесення змін до статуту, 
після чого вони направлялися на реєстрацію до 
судової установи [14, с. 6; 15, с. 4].

З остаточною перемогою більшовиків укра-
їнська національна банківська система, що 
тільки-но зародилася, почала своє злиття з банків-
ською системою вже радянської Росії. Розпочина-
ється третій період (1921–1990 роки) створення 
банківських установ і регулювання їхньої діяль-
ності за часів панування радянської влади.

Реформування радянської банківської системи 
активно відбувалося до 1932 року, за її резуль-
татами в країні перестали функціонувати будь-
які кредитно-фінансові установи, що не нале-
жали державі. Банківська система складалася  
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з Державного банку, спеціалізованих банків 
і системи державних трудових ощадних кас 
[11, с. 197]. Державний банк стояв на чолі всієї 
банківської системи, здійснював емісію грошей, 
проводив міжнародні розрахунки, регулював гро-
шовий обіг, надавав короткострокові кредити, 
здійснював центральне керівництво всіма кредит-
ними установами. Спеціалізовані державні банки 
здійснювали довгострокове кредитування відпо-
відних галузей. До таких банків належали Пром-
банк, Всекобанк, Цекомбанк і Сільгоспбанк, усі 
вони входили до системи Наркомфіну СРСР.

Стосовно недержавних банківських установ, які 
до 1921 року були широко представленні на терито-
рії України великим різноманіттям форм, то на під-
ставі декрету ВЦВК «Про націоналізацію банків» від 
грудня 1917 року вони ліквідовуються, а їхні кошти 
націоналізуються (конфіскуються). Спочатку вони 
ліквідовувалися шляхом реорганізації та приєднання 
до Народного банку, згодом – до складу фінансових 
відділів губернських виконавчих комітетів. 

Цілком погоджуємося з думкою А. Ткаченко, 
який зазначає, що в 1920 році відбувається процес 
реорганізації банків як юридичних осіб приват-
ного права в юридичні особи публічного права, 
після вказаного терміну реорганізація проходила 
виключно у формі приєднання одних юридичних 
осіб публічного права до інших юридичних осіб 
публічного права [11, с. 188].

Окрім звичних для регулювання банківської 
діяльності органів, таких як міністерство фінан-
сів (за радянських часів його аналог – Наркомфін) 
і центральний банк, радянський період характери-
зується створенням і функціонуванням різнома-
нітних виконавчих органів і комісій, що прямо чи 
опосередковано впливали на банківську систему.

Наприклад, Комісія у справах колишніх при-
ватних банків (функціонувала при Державному 
банку, вела облік недержавних банків до моменту 
їх остаточної ліквідації, до нього подавалися ста-
тути та звіти), Центральний обліково-позичко-
вий комітет, Особлива нарада щодо фінансування 
(діяла при Вищій раді народного господарства). 
Також велике розповсюдження мали спеціальні 
ліквідаційні комісії з різною структурою та повно-
важеннями.

Отже, третій період характеризується побудо-
вою жорсткої централізованої системи державних 
банківських установ на чолі з Державним банком 
СРСР, повною відсутністю приватних і громад-
ських кредитно-фінансових установ. Регулювання 
діяльності банківських установ відбувається на 
підставі розпоряджень і наказів органів виконав-
чої влади.

Висновки. Процес становлення й розвитку 
банківських установ на території сучасної України 
не був послідовним, на нього впливали політичні, 
економічні, соціальні чинники. Банківські уста-
нови виникали, реорганізувалися, ліквідовувалися, 
змінювався обсяг операцій, що ними здійснювався, 
різнилися їхні організаційно-правові форми.

З початку це були переважно державні уста-
нови, що здійснювали обмежене коло банків-
ських операцій для обмеженого кола осіб (кінець 
19 – початок 20 століть). У період національного 
державотворення (1917–1921 роки) починає ство-
рюватися національна банківська система, на 
території України здійснюють свою діяльність різ-
номанітні кредитно-фінансові установи, що наді-
лені свободою щодо організації власної діяльності 
й широким колом можливостей у виборі здійсню-
ваних ними операцій. За часів Радянського Союзу 
(1921–1990 роки) банківська система зводиться 
до діяльності лише державних банків, що мають 
жорстку централізовану системи.

Попри все це, єдине, що залишається незмін-
ним, – це те, що органи виконавчої влади завжди 
чинять значний влив на банківські правовідно-
сини. Ними приймаються рішення про засну-
вання, реорганізацію та ліквідацію державних 
банківських установ, надаються дозволи, затвер-
джуються статути, приймаються звіти від банків 
будь-якої форми власності.

Стосовно нормативно-правового регулювання 
банківської діяльності, то на початкових етапах 
воно здійснюється переважно на підставі інди-
відуальних наказів голів держав. Акти, що вста-
новлюють загальні правила для діяльності бан-
ків, становлять скоріше винятки з правила. Проте 
простежується чітка тенденція щодо збільшення 
кількості уніфікованих, систематизованих законо-
давчих актів.
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Vasylieva L.A. GENESIS OF THE LEGAL REGULATION  
OF THE BANKING INSTITUTIONS ACROSS MODERN UKRAINE

In the article, the process of formation and development of banking institutions in the territory of modern 
Ukraine has been analyzed. There have been described the historical and legal prerequisites for their creation, 
reorganization and liquidation. The basic normative legal acts regulating that time banking activity have 
been highlighted. For convenient research and ordering of the acquired information, there has been created 
periodization of the development of the banking institutions in three stages.

The first stage (late 18th and early 20th century) is characterized by the uprising and growth of the banking 
institutions in the territory of modern Ukraine. At that time, it was divided into Above-the-Dnieper and Western 
Ukraine where there were power, economic system, legislation, and banking system of two existing metropoles –  
Russian and Austro-Hungarian, – which had significant differences. During this time the first national banking 
institutions are arising.

The second period of creation – the regulation of banking activity during the time of liberation struggle of 
1917–1921. It was during that period that the spring of the Ukrainian national banking system happened, with 
approaches to the development of which, due to the frequent changes in the political regimes, were not stable, 
but sometimes diametrically opposed.

The third stage – the development of the banking institutions during the Soviet period of 1921–1990 – 
the era of the building of a rigid centralized banking system. At the time of which all credit and financial 
institutions belong exclusively to the state, and the regulation of the banking sector is carried out with the help 
of a range of subjects of the executive power.

For each particular period, there has been investigated the normative legal regulation of the state and non-
state (private, public) banking institutions, sociopolitical circumstances that had contributed to this. There is 
carried out the analysis of both general and special normative legal acts that had regulated its activity.

Key words: banking institutions, banking system, normative regulation, periodization, historical aspect.
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УПРАВЛІННЯ СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ: ПОНЯТТЯ Й СУТНІСТЬ

Статтю присвячено дослідженню сутності, змісту понять «управління сектором без-
пеки», «сектор безпеки» й «сектор безпеки та оборони» в рамках адміністративно-правового 
регулювання. Установлено, що під «управлінням сектору безпеки» варто розуміти діяльність 
уповноважених органів, що спрямована на досягнення конкретних завдань за допомогою 
управлінських методів, форм, способів і функцій, а також громадськості, які реалізують дер-
жавну політики у сфері забезпечення національної безпеки держави. Розкрито, що управління 
сектором безпеки та оборони має як загальні риси, притаманні суто управлінню (як осо-
бливій формі діяльності), так і специфічні риси, пов’язані із суб’єктами впливу, які можуть 
суттєво відрізнятися специфічними інструментами.

З’ясовано, що управління сектором безпеки є процесом, за допомогою якого підзвітні 
інститути безпеки забезпечують безпеку як державне благо шляхом проведення відкритої 
політики і практики. Підзвітність інститутів безпеки забезпечує демократичний контроль, 
який здійснюється низкою зацікавлених сторін, включаючи демократичні інститути, уряд, 
громадянське суспільство й засоби масової інформації.

Констатовано, що сектор безпеки і оборони України складається з чотирьох 
взаємопов’язаних складників: сили безпеки; сили оборони; оборонно-промисловий комплекс; 
громадяни та громадські об’єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні націо-
нальної безпеки. Визначено, що інші державні органи й органи місцевого самоврядування здій-
снюють свої функції із забезпечення національної безпеки у взаємодії з органами, які входять 
до складу сектору безпеки і оборони.  

Проаналізовано, що в наукових працях розрізняють такі типи безпеки: 1) за суб’єктами 
(особиста, суспільна, національна, колективна, державна); 2) за масштабами (міжнародна, 
регіональна, локальна); 3) за суспільними сферами (політична, військова, економічна, еко-
логічна, радіаційна); 4) залежно від характеру i спрямування певних видів суспільної діяль-
ності (безпека праці, безпека життєдіяльності, безпека дорожнього руху, безпека авіаційна, 
безпека мореплавства, інформаційна безпека) тощо. До ознак, які охоплюються терміном 
«безпека», зараховують такі: 1) нормативно-правові (відсутність ризику, загроз i небезпек);  
2) технічні правила захищеності (відповідність технічним нормам, правам, параметрам);  
3) дотримання певного стану безпеки конкретної діяльності (авіаційна безпека, безпека 
дорожнього руху, безпека мореплавства, радіаційна безпека тощо); 4) інформаційна безпека 
(захищеність інформації); 5) правова безпека, особиста, суспільна, державна (особистості, 
суспільства, держави). Визначено, що суб’єкти управління передусім мають створювати 
умови, на яких гарантується певний рівень можливостей для задоволення потреб у безпеці 
людини (індивіда), суспільства та державних інститутів, який, по суті, і є якісно-кількісною 
характеристикою такого правового явища, як безпека.

Установлено, що сектор безпеки – це система органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та громадськості, які реалізують державну політику у сфері забезпечення 
національної безпеки держави. Акцентовано увагу на тому, що в межах управління секто-
ром безпеки важливими є точні та зрозумілі термінологічні категорії: «управління секто-
ром безпеки», «сектор безпеки», а також «сектор безпеки та оборони», які повинні вста-
новити чіткість і ясність у розумінні побудови системи, структури, організації й процесу 
такого управління, зможуть відображати закономірності, що об’єктивно існують у право-
вому регулюванні, і забезпечувати безпеку особи, суспільства та держави. Визнано, що ефек-
тивна система управління в секторі безпеки неможлива без удосконалення взаємодії між її 
суб’єктами, повинна мати комплексний характер і відповідати вимогам адміністративної 
правової доктрини та практики.

Ключові слова: поняття, сектор безпеки, управління, сектор безпеки та оборони‚ адміні-
стративно-правове регулювання. 
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Постановка проблеми. У юридичній науці 
до сих пір не знайдено єдиного підходу в розу-
мінні змісту таких категорій, як «управління 
сектором безпеки», «сектор безпеки», «сектор 
безпеки та оборони», що й стало підставою для 
вибору теми роботи й указує на актуальність 
дослідження. Крім того, прогалини як у теорії, 
так і в законодавстві з указаної проблеми вплива-
ють на виконання практичних завдань і сприяють 
виникненню активної дискусії науковців з при-
воду визначення «сектору безпеки» й/або «сек-
тору безпеки та оборони». Ці питання виклика-
ють окремі складності в адміністративній науці 
щодо розкриття його структури, елементів і пра-
вового закріплення, потребують негайного вирі-
шення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці з’ясування змісту управління, 
державного управління приділяли увагу в науко-
вій літературі такі науковці, як В.Б. Авер’янов, 
В.М. Гаращук, Ю.П. Битяк, Н.П. Матюхіна, 
В.А. Ліпкан, В.В. Крутов, О.М. Шевчук та ін. 
В Україні існує значна кількість наукових праць, 
присвячених окремим питанням сутності «сек-
тору безпеки» й «сектору безпеки та оборони». 
Наведемо окремі з них. Так, В.К. Горовенко 
та В.П. Тютюнник здійснили аналіз актуальних 
загроз національній безпеці, указали, що сектор 
безпеки та оборони є підсистемою в загальній 
системі забезпечення національної безпеки Укра-
їни. Узявши за основу критерій відбору суб’єктів 
такого сектору, як наявність у них законодавчо 
наданих повноважень щодо застосування зброї, 
здійснення спеціальних заходів або правового 
примусу під час підтримання національної без-
пеки та оборони для включення їх до згаданого 
сектора, визначали їх суб’єктів [1]. С.П. Поно-
марьов розкрив поняття сектору безпеки та його 
зміст, із цією метою здійснив аналіз різних видів 
безпеки, дослідивши економічну, соціальну, 
політичну, екологічну, державну, особисту й вій-
ськову безпеку [2]. Г.П. Ситник провів система-
тизацію наукових підходів до концептуалізації 
соціального явища національна безпека в теорії 
і практиці публічного управління [3]. О.С. Бодрук 
та М.Ф. Єжеєв [4] розглянули проблемні питання 
імплементації нової моделі сектору безпеки для 
України тощо.

Постановка завдання. Метою статті є здій-
снення наукового аналізу поняття «сектор без-
пеки», окремих елементів, визначення його склад-
ників, сфери застосування, а також дослідження 
його ознак у системі управління сектором безпеки 

у співвідношенні їх змісту стосовно «сектору без-
пеки та оборони». 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З метою з’ясування поняття й сутності право-
вої конструкції «управління сектором безпеки» 
доцільно розглянути зміст його структурних еле-
ментів. Тлумачний словник української мови тер-
мін «управляти» тлумачить так: а) спрямовувати 
діяльність, роботу кого-, чого-небудь; бути на чолі 
когось, чогось; керувати; б) користуючись кермом 
та іншими регулюючими пристроями, спрямову-
вати рух, хід, роботу чого-небудь; спрямовувати 
хід якогось процесу, впливати на розвиток, стан 
чого-небудь [5, c. 642]. Управляти – це передба-
чати, організовувати, розпоряджатися, узгоджу-
вати, контролювати [6, c. 8]. Категорія «управ-
ління» – це діяльність уповноважених органів, 
що спрямована на досягнення конкретних завдань 
за допомогою управлінських методів, способів 
і функцій [7, с. 10]. П. Друкер визначає управління 
як «специфічний вид діяльності, який перетворює 
неорганізований натовп на ефективну цілеспря-
мовану продуктивну групу» [8, c. 48]. Отже, під 
управлінням варто розуміти діяльність уповно-
важених органів, що спрямована на досягнення 
конкретних завдань за допомогою управлінських 
методів, форм, способів і функцій.

Досліджуючи зміст і сутність управління 
сектором безпеки та розкриваючи його зміст, 
доцільно звернутися до визначення терміна 
«безпека». Так, філософський словник термін 
«безпека» наводить як реально існуюче явище 
об’єктивної дійсності, тому що об’єктивна реаль-
ність «містить у собі різні матеріальні об’єкти, їх 
властивості, простір, час, рух, закони, різні сус-
пільні явища – виробничі відносини, державу, 
культуру тощо» [9, с. 291].. Безпека як явище 
має поліфункціональний характер, де безпека як  
соціальна цінність суспільства – діяльність певної 
групи різних суб’єктів, а як соціальна потреба – 
це цілеспрямований результат такої діяльності. 
Причому безпека є необхідною умовою існування 
особистості, суспільства й держави, що гарантує 
можливість подальшого прогресивного розвитку 
цих елементів [10, с. 121]. В.П. Циганов визначає 
термін «безпека» як діяльність людей, суспіль-
ства, держави, світового співтовариства народів 
щодо виявлення, запобігання, послаблення, від-
вернення загрози, здатної загубити їх, позбавити 
матеріальних і духовних цінностей, завдати невід-
шкодованих збитків, заблокувати шляхи для про-
гресивного розвитку [11, c. 32]..Отже, безпека 
як соціальна цінність суспільства є необхідною 
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умовою існування особистості, суспільства й дер-
жави.

У наукових джерелах є розподіл на такі типи 
безпеки: 1) за суб’єктами (особиста, суспільна, 
національна, колективна, державна); 2) за масш-
табами (міжнародна, регіональна, локальна); 3) 
за суспільними сферами (політична, військова, 
економічна, екологічна, радіаційна); 4) залежно 
від характеру та спрямування певних видів сус-
пільної діяльності (безпека праці, безпека жит-
тєдіяльності, безпека дорожнього руху, безпека 
авіаційна, безпека мореплавства, інформаційна 
безпека) тощо [2, с. 70]. Тобто поняття безпеки 
охоплює військові, економічні, технологічні, 
екологічні, соціальні та гуманітарні аспекти. До 
його сфери також входить питання збереження 
національної ідентичності й захист базових прав 
і свобод громадян [12, с. 8]. На нашу думку, «без-
пека» – це діяльність держави, громадськості, що 
спрямована на запобігання загрозам, виявлення, 
відвернення загроз. Безпека є необхідною умовою 
існування особистості, суспільства й держави. 

До ознак, що охоплює термін «безпека», у юри-
дичній літературі зараховують: 1) нормативно-
правові (відсутність ризику, загроз i небезпек);  
2) технічні правила захищеності (відповідність 
технічним нормам, правам, параметрам); 3) дотри-
мання певного стану безпеки конкретної діяль-
ності (авіаційна безпека, безпека дорожнього руху, 
безпека мореплавства, радіаційна безпека тощо); 
4) інформаційна безпека (захищеність інформації); 
5) правова безпека, особиста, суспільна, державна 
(особистості, суспільства, держави) [2, с. 69]. 

Г.П. Ситник указує, що суб’єкти управління 
передусім мають створювати умови, за яких 
гарантується певний рівень можливостей для 
задоволення потреб у безпеці людини (інди-
віда), суспільства та державних інститутів, який, 
по суті, і є якісно-кількісною характеристикою 
такого соціального явища, як безпека [3, с. 22]. 
Отже, зазначимо, що ефективне забезпечення без-
пеки особи є одним із основних завдань суб’єктів 
управління сектором безпеки. 

Спочатку розглянемо зміст правової конструк-
ції «сектор безпеки та оборони» в наукових дже-
релах і законодавстві. Зазначимо, що у сфері без-
пеки та оборони управління має як загальні риси, 
притаманні управлінню (як особливій формі 
діяльності), так і специфічні суб’єкти впливу, 
які можуть суттєво відрізнятися специфічними 
інструментами [13, с. 16]. 

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
національну безпеку», правову конструкцію «сек-

тор безпеки і оборони» визначено так: сектор без-
пеки і оборони – це система органів державної 
влади, Збройних Сил України, інших утворених 
відповідно до законів України військових форму-
вань, правоохоронних і розвідувальних органів, 
державних органів спеціального призначення 
з правоохоронними функціями, сил цивільного 
захисту, оборонно-промислового комплексу Укра-
їни, діяльність яких перебуває під демократичним 
цивільним контролем і, відповідно до Конститу-
ції та законів України, за функціональним при-
значенням спрямована на захист національних 
інтересів України від загроз, а також громадян 
і громадських об’єднань, які добровільно беруть 
участь у забезпеченні національної безпеки  
України (п. 16) [14]. 

Законом України «Про національну безпеку» 
врегульовано й поняття сили безпеки – це пра-
воохоронні та розвідувальні органи, державні 
органи спеціального призначення з правоохо-
ронними функціями, сили цивільного захисту 
й інші органи, на які Конституцією та законами 
України покладено функції із забезпечення наці-
ональної безпеки України (п. 17 ст. 1). Сили обо-
рони в Законі України «Про національну безпеку» 
визначені як Збройні Сили України, а також інші 
утворені відповідно до законів України військові 
формування, правоохоронні й розвідувальні 
органи, органи спеціального призначення з пра-
воохоронними функціями, на які Конституцією та 
законами України покладено функції із забезпе-
чення оборони держави (п. 18 ст. 1). Сектор без-
пеки і оборони України складається з чотирьох 
взаємопов’язаних складників: сили безпеки; сили 
оборони; оборонно-промисловий комплекс; гро-
мадяни та громадські об’єднання, які добровільно 
беруть участь у забезпеченні національної без-
пеки (ч. 1 ст. 12) [14].

До складу сектору безпеки і оборони входять 
Міністерство оборони України, Збройні Сили 
України, Державна спеціальна служба транспорту, 
Міністерство внутрішніх справ України, Наці-
ональна гвардія України, Національна поліція 
України, Державна прикордонна служба України, 
Державна міграційна служба України, Державна 
служба України з надзвичайних ситуацій, Служба 
безпеки України, Управління державної охорони 
України, Державна служба спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, Апарат Ради націо-
нальної безпеки і оборони України, розвідувальні 
органи України, центральний орган виконав-
чої влади, що забезпечує формування й реалізує 
державну військово-промислову політику. Інші 
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державні органи й органи місцевого самовряду-
вання здійснюють свої функції із забезпечення 
національної безпеки у взаємодії з органами, які 
входять до складу сектору безпеки і оборони (ч. 
ч. 2, 3 ст. 12). [14]. Окремі науковці до цього пере-
ліку додають ще Державне бюро розслідувань, 
Антимонопольний комітет України, Національне 
агентство з питань протидії корупції, Незалеж-
ний антикорупційний комітет з питань оборони, 
Національне агентство України з питань вияв-
лення, розшуку та управління активами, одержа-
ними від корупційних діянь та інших злочинів, 
інші відомства й організації [15, с. 102]. Тобто 
на законодавчому рівні передбачено, що сектор 
безпеки і оборони України складається з таких 
складників: 1) сили безпеки; 2) сили оборони;  
2) оборонно-промисловий комплекс; 3) громадяни 
та громадські об’єднання, які добровільно беруть 
участь у забезпеченні національної безпеки. Інші 
державні органи й органи місцевого самовряду-
вання здійснюють свої функції із забезпечення 
національної безпеки у взаємодії з органами, які 
входять до складу сектору безпеки і оборони.  

У наукових джерелах немає єдиного розуміння 
правової конструкції «сектор безпеки і оборони». 
Так, М.М. Лобко, Ф.В. Саганюк визначають сек-
тор безпеки і оборони як систему визначених 
законом сил і засобів органів державної влади, 
місцевого самоврядування та військового управ-
ління й військових формувань і правоохоронних 
органів, на які покладені функції із забезпечення 
воєнної безпеки й оборони держави для підтри-
мання її оборонного потенціалу, запобігання 
загрозам і нейтралізації загроз воєнного харак-
теру, відсічі збройній агресії в разі збройного 
нападу на Україну [16, с. 137]. О.І. Кузьмук цей 
термін розуміє так: охоплена єдиним керівни-
цтвом і підконтрольна громадянському суспіль-
ству сукупність утворених відповідно до законів 
України органів державної влади, військових 
формувань, правоохоронних органів і служб, 
визначених органів, установ і підприємств їх усе-
бічного забезпечення, діяльність яких, відповідно 
до Конституції та законодавства України, безпо-
середньо спрямована на планування, організацію 
і здійснення заходів забезпечення національної 
безпеки і оборони держави [17, с. 11]. В.К. Горо-
венко‚ В.П. Тютюнник уважають, що сектор без-
пеки і оборони є однією з підсистем системи під-
тримання національної безпеки України, суб’єкти 
якого здійснюють захист її національних інтер-
есів від зовнішніх і внутрішніх загроз шляхом 
застосування зброї, здійснення спеціальних захо-

дів або правового примусу в межах наданих їм 
повноважень [1, с. 23]. Отже, більшість фахівців-
дослідників визначають «сектор безпеки і обо-
рони» в широкому або вузькому розумінні. Так, 
цікавою є точка зору «широкого» тлумачення, 
зокрема В.С. Гречанінов уважає за потрібне залу-
чати до складу такого сектору, крім «силових» 
структур, також дипломатичні служби й обо-
ронну промисловість [18]. Отже, «сектор безпеки 
і оборони» є підсистемою  системи забезпечення 
національної безпеки. Стосовно поняття «сектору 
безпеки і оборони» ми його розуміємо як сукуп-
ність уповноважених державних органів, органів 
місцевого самоврядування та громадських органі-
зацій у сфері забезпечення національної безпеки.  
Її складниками є: 1) сили безпеки; 2) сили оборони; 
2) оборонно-промисловий комплекс; 3) громадяни 
та громадські об’єднання, які добровільно беруть 
участь у забезпеченні національної безпеки.

Далі дослідимо розуміння терміна «сектор 
безпеки». Цей термін почав використовуватися 
в офіційних документах і працях науковців з 2-ої 
половини 90-х рр. XX ст. [1, с. 20]. Важливим є те, 
що на засіданні Генсекретаря ООН на 622-й сесії 
Генеральної Асамблеї від 23 січня 2008 р. сектор 
безпеки як поняття в широкому сенсі його розу-
міння використовується для опису структур, уста-
нов і персоналу, відповідальних за керівництво, 
забезпечення й нагляд за безпекою в країні [19]. 

В окремих міжнародних наукових джерелах 
термін «сектор безпеки» розуміють як сукуп-
ність усіх органів і сил, обов’язок яких полягає 
в захисті суспільства, держави та її інститутів. 
До його складу належать стрижневі структури, 
такі як збройні сили, правоохоронні органи, воє-
нізовані формування, органи розвідки та безпеки, 
митна служба, берегова охорона та прикордонна 
служба, а також ті інститути, які формулюють, 
здійснюють і контролюють політику внутрішньої 
та зовнішньої безпеки. ЄС і Європейська Парла-
ментська Асамблея поділяють сектор безпеки на 
чотири головні складники: оборона, поліція, роз-
відувальні органи й керівництво кордонами [20]. 
К. Валасек пропонує розглядати сектор безпеки як 
сукупність державних інститутів та інших орга-
нізацій, які відіграють певну роль у підтриманні 
безпеки держави та її громадян, а саме: основні 
суб’єкти безпеки, представлені державними сило-
вими структурами; органи управління системою 
безпеки й контролю – від парламенту й уряду 
до суб’єктів громадянського суспільства, у тому 
числі засобів масової інформації; органи юстиції 
та правопорядку; не передбачені законодавством 
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сили безпеки, а саме визвольні армії, партизанські 
формування, приватні охоронні фірми, ополчення 
політичних партій тощо; не передбачені законо-
давством учасники громадянського суспільства – 
професійні об’єднання, науково-дослідні заклади, 
правозахисні, релігійні й неурядові організації 
та групи місцевої громадськості [21, с. 2]. Існує 
й інший підхід, де йдеться про «сектор національ-
ної безпеки», який розглядається як «структура 
сучасної європейської держави, що здатна зна-
чно посилити й упорядкувати комплекс заходів 
з її безпеки», і «сектор безпеки України», до якого 
включаються дипломатичні служби, збройні сили, 
служба безпеки, внутрішні війська, міліція, сили 
МНС, митниця, судова система, оборонна про-
мисловість та інші різні структури. При цьому 
сектор безпеки України може охоплювати й вій-
ськову компоненту − воєнну організацію держави, 
а також невійськову − більш чисельну та різнома-
нітну за складом [22]. О. Грин термін «сектор без-
пеки» розуміє як сукупність «інституцій та орга-
нізацій, яким держава надала легітимізовану роль 
у використанні чи загрозі використання приму-
сової сили в суспільстві для протидії зовнішнім 
або внутрішнім загрозам безпеці держави та її 
громадян» [23]. Тобто сектор безпеки, як правило, 
об’єднує (інтегрує) питання політичної, економіч-
ної, інформаційної, воєнної тощо сфер безпеки, 
вирішення яких забезпечуються воєнними й нево-
єнними методами [24]. Заслуговує на увагу також 
позиція, викладена в міжнародних документах, 
а саме: управління сектором безпеки є проце-
сом, за допомогою якого підзвітні інститути без-
пеки забезпечують безпеку як державне благо 
шляхом проведення відкритої політики та прак-
тики. Підзвітність інститутів безпеки забезпечує 
демократичний контроль, який здійснюється низ-
кою зацікавлених сторін, включаючи демокра-
тичні інститути, уряд, громадянське суспільство 
й засоби масової інформації [25].

У національних юридичних наукових джере-
лах термін «сектор безпеки» вчені теж розгляда-
ють по-різному. На думку одних, це сукупність 
державних органів та організацій, які покликані 
гарантувати безпеку особи, суспільства й держави 

[26, с. 9]. Інші ж уважають, що критерієм безпеки 
в державі є безпека в усіх сферах її діяльності, тому 
сутність сектору безпеки полягає в злагодженій 
діяльності всіх його елементів [2, с. 71, 72]. Ціка-
вою є точка зору дослідників, які зазначили, що 
«сектор безпеки» – це інтегральна категорія, яка 
має такі структурні елементи: 1) об’єкт; 2) суб’єкти;  
3) межі (сфери) сектору безпеки (об’єктивний 
складник); 4) загрози воєнного характеру 
(суб’єктивна сторона) [27, с. 145, 146]. Окрім 
цього, є позиція, що сектор безпеки може включати 
й несилові компоненти, такі як сукупність органів 
державної влади й органів місцевого самовряду-
вання, оборонно-промисловий і науковий комп-
лекси тощо, які в мирний час ніби мають переваги 
перед силовими [28, с. 56]. Отже, у наукових дослі-
дженнях поняття «сектор безпеки» розглядають 
у «вузькому» та «широкому» значеннях. Зазнача-
ється, що в першому випадку його ототожнюють із 
силовим блоком, а другому – крім силового блоку, 
до сектора безпеки можуть входити оборонно-про-
мисловий і науковий комплекси, органи державної 
влади й місцевого самоврядування, які забезпечу-
ють формування та реалізацію зовнішньої й вну-
трішньої політики, екологічну та інформаційну 
безпеку тощо [28, с. 59]. 

Висновки. Сектор безпеки – це система орга-
нів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання та громадськість, які реалізують державну 
політику у сфері забезпечення національної без-
пеки держави. Управління сектором безпеки – це 
система правових, організаційних та економічних 
механізмів управлінської діяльності суб’єктів сек-
тору безпеки, спрямованих на реалізацію держав-
ної політики у сфері забезпечення національної 
безпеки держави. Інші державні органи й органи 
місцевого самоврядування здійснюють свої функ-
ції із забезпечення національної безпеки у вза-
ємодії з органами, які входять до складу сектору 
безпеки. Ефективна система управління в секторі 
безпеки неможлива без удосконалення взаємодії 
між суб’єктами сектору безпеки. Тільки ефек-
тивна взаємодія та взаємозв’язок будуть гаран-
тувати забезпечення належного рівня безпеки 
особи, суспільства й держави.

Список літератури:
1. Горовенко В.К.‚ Тютюнник В.П. Актуальні проблеми сектора безпеки та оборони України.  

Наука і оборона. 2014. № 4. С. 20–25.
2. Пономарьов С.П. Поняття та сутність сектору безпеки. Право.ua. 2015. № 3. С. 69–72.
3. Ситник Г.П. Концептуалізація соціального явища національна безпека в теорії і практиці публіч-

ного управління. Науковий часопис Академії національної безпеки. 2019. Вип. 1–2 (21–22). С. 8–30.



45

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

4. Бодрук О.С., Єжеєв М.Ф. Проблемні питання імплементації нової моделі сектору безпеки для  
України. Стратегічна панорама. 2009. № 1. С. 132–138.

5. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / уклад. : В. Яременко, О. Сліпушко. Київ :  
Аконіт, 2000. Т. 3 (О-Р). 927 с.

6. Fayol, Henri Administration industrielle et générale; prévoyance, organisation, commandement, 
coordination, controle. Bull. pt. 1916. № 3. 174 p. URL. http://www.worldcat.org.

7. Пилипишин В.П. Поняття та основні риси державного управління. Юридична наука і практика. 
2011. № 2. С. 10–14.

8. Peter F. Drucker. The Practice of Management. Publisher : Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. 399 p.
9. Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя. 3-е изд. Москва : Политиздат, 1972. 496 с.
10.  Чуваков А.О. Безпека: соціально-політична сутність поняття. Правова держава. 2014. 

№ 18. С. 119–123. 
11. Циганов В.В. Національна безпека України : посібник / Нац. акад. внутр. справ України. Київ, 2004. 

100 с.
12.  Дацків P.М. Економічна безпека держави в умовах глобальної конкуренції. Львів : Центр Європи, 

2006. 160 с.
13. Каляєв А. Теоретичні підходи щодо трансформації сучасних моделей державного управління у 

сфері безпеки та оборони. Ефективність державного управління. 2018. Вип. 1 (54). Ч. 1. С. 13–19.
14. Про національну безпеку : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради 

України. 2018. № 31. Ст. 241.
15. Пономарьов С.П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності сектору безпеки і обо-

рони України : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2018. URL: https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/
files/Structure/science/rada/auto/25/1.pdf.

16. Лобко М.М., Саганюк Ф.В. Сектор безпеки і оборони: проблеми формування та розвитку. Збірник 
наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського. 2014. № 1 (50). С. 134–139.

17. Кузьмук О.І. Стратегічна перспектива безпеки і оборони України. Наука і техніка Повітряних Сил 
Збройних Сил України. 2013. № 2 (11). С. 6–13.

18. Гречанинов В. Сектор безопасности Украины и культура безопасности. URL: http://www.ua2nato.org.
ua/2010210209211232211/expert/ 4322010203229213238219/5572article?tmpl=component&print= 1&page.

19. Securing peace and development: the role of the United Nations in supporting security sector reform. 
Report of the Secretary2General. A/62/6592S/2008/39. 23 January 2008. URL: http://daccess2dds2 ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/N08/216/06/PDF/N0821606.pdf? OpenElement.

20. Розбудова безпеки і оборони : збірка матеріалів щодо Плану партнерських дій із створення інститу-
тів оборони і безпеки (PAP-DIB) / за ред. Філіпа Х. Флурі, Вітлема Ф. ван Іїкелена ; перекл. з англ. О. Миха-
лочко. Женева – Київ, 2006. 383 с.

21. Валасек К. Гендер и реформирование сектора безопасности. 2008. URL: http://www.osce. org/ru/
odihr/75278?download=true.

22. Альманах сектору безпеки України. 2012 / ред. кол. : О. Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова та 
ін. Київ : Центр Разумкова, 2013. 144 с.

23. Greene O. Security Sector Reform, Conflict Prevention and Regional Perspectives. Journal of Security 
Sector Management. 2003. Vol. 1. № 1. 27 р. URL: http://www.gsdrc.org/docs/open/ssr_tg.pdf.

24. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та перспективи розвитку Воєнної 
організації та сектору безпеки України» : Постанова Верховної Ради України від 05.07.2012 № 5086-VI. 
Відомості Верховної Ради України. 2013. № 25. Ст. 263.

25. Criteria for good governance in the defence sector: International standards and principles. URL:  
http://cids.no/wp-content/uploads/pdf/7215-Critera-for-Good-Governance-in-the-Defence-Sector-k6.pdf.

26. Чорний В.С. Особливості демократичного цивільного контролю над військовою сферою укра-
їнського суспільства на сучасному етапі. Social development & Security. 2018. № 3 (5). С. 3–13. URL:  
http://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/41/38.

27. Сектор безпеки України: аспекти трансформації / Ф. Саганюк‚ І. Романов‚ В. Троцько та ін.  
Політичний менеджмент. 2008. № 3. С. 141–156.

28. Семенченко А.І. Поняття «сектор безпеки» та «воєнна організація держави»: методика розробки 
й обґрунтування призначення‚ складу й структури та взаємозв’язків. Стратегічна панорама. 2007. 
№ 3. С. 54–69. 



Том 31 (70) Ч. 2 № 2 202046

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки

Goncharenko G.A. SECURITY SECTOR MANAGEMENT: CONCEPT AND SUMMARY
The article is devoted to the study of the essence, content and concept of “security sector management”, 

“security sector”, and “security and defense sector” within the framework of administrative regulation. It was 
established that “security sector management” should be understood as the activities of authorized bodies 
aimed at achieving specific tasks using managerial methods, forms, methods and functions, as well as the 
public implementing state policies in the field of ensuring national security, society, and the state. It is revealed 
that the management of the security and defense sector, as common features inherent in management (as a 
special form of activity), and has specific subjects of influence, which can differ significantly in specific tools. 

It has been established that managing the security sector is the process by which accountable security 
institutions ensure security as a public good through open policies and practices. The accountability of security 
institutions provides democratic oversight by a range of stakeholders, including democratic institutions, 
government, civil society and the media. It was stated that the security and defense sector of Ukraine consists 
of four interconnected components: security forces; defense forces; military-industrial complex; citizens and 
public associations voluntarily participating in ensuring national security. It was determined that other state 
bodies and local self-government bodies carry out their functions to ensure national security in cooperation 
with bodies that are part of the security and defense sectors.

It is analyzed that the following types of security are distinguished in scientific works as: 1) by subject 
(personal, public, state, collective, state) 2) by scale (international, regional, local) 3) by public spheres 
(political, military, economic, environmental , radiation) 4) depending on the nature of i direction of certain 
types of public activities (labor safety, life safety, road safety, aviation safety, maritime safety tions, information 
security), and others. The signs covering the term “security” include, namely: 1) regulatory and legal (no risk, 
threats and dangers) 2) technical security rules (compliance with technical standards, rights, parameters)  
3) compliance with a certain security state of a specific activity (aviation safety, road safety, navigation safety, 
radiation safety, etc.); 4) information security (information security); 5) legal security, personal, public, 
state (individuals, societies, states). It is determined that the subjects of governance should first of all create 
conditions under which a certain level of capabilities is guaranteed to meet the security needs of a person 
(individual), society and state institutions, which in essence is a qualitatively-quantitative characteristic of 
such a legal phenomenon as security.

It has been established that the security sector is a system of government bodies, local self-government 
bodies and the public implementing state policies in the field of ensuring national security, society, and the 
state. The emphasis is on the fact that, within the framework of the security sector management, accurate 
and understandable terminological categories like “security sector management”, “security sector”, and 
“security and defense sector” are important, which should establish clarity in understanding the construction 
of the system, structure, organization and the process of such management, and will be able to reflect the 
laws that objectively exist in legal regulation and ensure the safety of individuals, society and the state. It is 
recognized that an effective management system in the security sector is impossible without improving the 
interaction between its actors, should be comprehensive, and meet the requirements of administrative legal 
doctrine and practice.

Key words: concept, security sector, management, security and defense sector, administrative regulation.
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УЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 
НЕПОВНОЛІТНІМ ЯК СПЕЦИФІЧНА ОЗНАКА 
ПРЕДМЕТА ВІДАННЯ

У статті досліджується питання щодо вчинення кримінального правопорушення неповно-
літнім як специфічної ознаки предмета відання. Відмічається, що науковці акцентували увагу 
на дослідженні лише загальних проблем предмета відання в кримінальному провадженні, учені 
не охоплювали предметом свого наукового пошуку питання, що стосується вчинення криміналь-
ного правопорушення неповнолітнім як специфічної ознаки предмета відання. Розглядаються 
теоретичні уявлення та положення процесуального законодавства щодо виокремлення пред-
мета відання з огляду на специфічність прав неповнолітніх. Зазначається, що специфічні права 
неповнолітніх, які вступили в конфлікт із кримінальним законом, обумовлюють застосування 
до них спеціальної процедури, яка характеризується більш високим рівнем наданих гарантій, 
специфічною системою заходів забезпечення тощо. Робиться висновок, що зі змісту предмета 
відання органів кримінального судочинства має бути виключена частина щодо неповнолітніх, 
які не досягли віку кримінальної відповідальності, через відсутність належного суб’єкта вчи-
нення злочину. Указується, що правове становище неповнолітніх, які досягли віку кримінальної 
відповідальності, але не досягли повноліття, відрізняється специфічністю й потребує запро-
вадження окремого предмета відання органів судочинства. Підсумовується, що з урахуванням 
особливості предмета відання, пов’язаного з розслідуванням і судовим розглядом кримінальних 
правопорушень, учинених неповнолітніми, необхідно створити окремий орган розслідування 
й окремий ювенальний судовий орган або судовий підрозділ-колегію в складі місцевих судів. 
Визначається, що потрібно застосувати обов’язкову внутрішню спеціалізацію процесуальних 
керівників за таким критерієм, як неповнолітній суб’єкт учинення кримінального правопору-
шення. Пропонуються подальші перспективи наукового дослідження.

Ключові слова: предмет відання, права, неповнолітній, спеціалізація, розслідування, орган 
кримінального судочинства, кримінальне провадження.

Постановка проблеми. Предмет відання орга-
нів кримінального судочинства обумовлює відпо-
відні кримінальні процесуальні чинники. Одним 
із таких є «суб’єктний показник», тобто вчинення 
кримінального правопорушення специфічним 
суб’єктом. Останнім є неповнолітній, кримінальне 
процесуальне становище якого потребує визна-
чення окремих органів кримінального судочинства 
та окреслення їх предмета відання. Отже, актуаль-
ним є наукове дослідження питання щодо вчинення 
кримінального правопорушення неповнолітнім як 
специфічної ознаки предмета відання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти предмета відання в криміналь-
ному судочинстві опрацьовували такі дослід-
ники: Р.Г. Ботвінов, І.В. Гловюк, А.Ю. Гнатюк, 
Ю.М. Грошевий, І.В. Єна, В.С. Зеленецький, 
С.О. Іваницький, О.В. Капліна, В.В. Карпун-
цов, Л.М. Лобойко, С.В. Оверчук, А.А. Омаров, 

М.А. Погорецький, С.В. Пшенічко, О.Ю. Тата-
ров, М.С. Цуцкірідзе, О.Г. Шило й інші. Між тим 
науковці акцентували увагу на дослідженні лише 
загальних проблем предмета відання в криміналь-
ному провадженні, не охоплювали предметом 
наукового пошуку питання, що стосується вчи-
нення кримінального правопорушення неповно-
літнім, як специфічної ознаки предмета відання.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження такої специфічної ознаки предмета віда-
ння, як учинення кримінального правопорушення 
неповнолітнім. Для досягнення мети варто вико-
нати такі завдання: розгляд теоретичних уявлень 
і положень процесуального законодавства щодо 
виокремлення предмета відання з огляду на спе-
цифічність прав неповнолітніх; дослідження 
необхідності створення окремих органів для здій-
снення кримінального провадження щодо непо-
внолітніх. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
У контексті дослідження інституту покарання 
неповнолітніх Є.С. Назимко зазначає, що на між-
народному та загальноєвропейському рівнях 
неповнолітніх уже давно визнано специфічною 
групою суб’єктів ювенального кримінального 
права [1, с. 5]. 

Одним із основних нормативно-правових  
орієнтирів сьогодення у сфері розбудові юве-
нальної юстиції є Мінімальні стандартні правила 
Організації Об’єднаних Націй щодо відправлення 
правосуддя стосовно неповнолітніх («Пекінські 
правила»), ухвалені Резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р. № 40/33. 
Відповідно до п. 12.1 указаних Пекінських пра-
вил, для виконання своїх функцій найкращим 
чином службовці поліції, які часто або виключно 
займаються неповнолітніми, мають пройти спе-
ціальний інструктаж і підготовку. Із цією метою 
у великих містах мають бути створені спеціальні 
підрозділи поліції [2]. 

С.О. Іваницький звертає увагу на прямі реко-
мендації на рівні міжнародно-правових і наці-
ональних актів щодо спеціалізації адвокатів із 
надання допомоги уразливим категоріям клієнтів. 
У керівному положенні 9 «Принципи й керівні 
положення щодо доступу до правової допомоги 
в системі кримінального правосуддя», схвале-
них Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 
20 грудня 2012 р., наголошується на необхід-
ності прийняття державами активних заходів для 
забезпечення того, щоб, коли це можливо, підсуд-
них, обвинувачених і потерпілих, які є жінками, 
могли представляти жінки-адвокати. У керівному 
положенні 11 цього ж документа підкреслюється 
необхідність створення, коли це можливо, спеці-
альних механізмів сприяння наданню спеціалі-
зованої юридичної допомоги дітям. Юристи, які 
представляють інтереси дітей, повинні за необхід-
ності проходити регулярну перевірку на предмет 
їх придатності до роботи з дітьми. Указані кате-
горії юристів повинні проходити професійну під-
готовку та бути поінформованими про права дітей 
і суміжні питання, отримувати постійну й погли-
блену підготовку та бути здатними спілкуватися 
з дітьми на рівні їх розуміння [3, с. 68].

У 2013 році, невдовзі після прийняття нового 
Кримінального процесуального кодексу (далі – 
КПК) України (2012 р.), помічник судді Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ А. Радзівілл у публіка-
ції зазначила, що з набуттям чинності новим КПК 
України мав з’явитися спеціалізований суд – юве-

нальний, який займатиметься виключно неповно-
літніми правопорушниками. При цьому авторка 
визначила, що система ювенальної юстиції пови-
нна включати міліцію, суди, прокуратуру, пенітен-
ціарні установи, службу в справах неповнолітніх 
та управління виправних установ для неповно-
літніх. Але центральним елементом системи юве-
нальної юстиції є ювенальний суд, що розглядає 
в межах своїх повноважень кримінальні, цивільні 
й адміністративні справи, у яких однією зі сторін 
є неповнолітній [4].

Одним із аргументів на користь запровадження 
окремих спеціалізованих органів кримінального 
ювенального судочинства є приклад позитивного 
зарубіжного досвіду [4]. 

Проте, звичайно, підставою створення окре-
мих органів кримінального судочинства має бути 
окремий предмет відання. Особливий суб’єкт 
зазвичай відрізняється специфічністю наданих 
йому прав, реалізація яких має становити, від-
повідно, специфічний предмет відання, який 
обумовлює діяльність окремих органів судочин-
ства. У цьому випадку мова йде про специфічні 
публічні справи, пов’язані з участю неповнолітніх 
у кримінальному судочинстві. Умовою виокрем-
лення специфічного предмета відання мають 
бути специфічні права неповнолітніх, які мають 
бути реалізовані в кримінальному процесі. Тут 
постає питання про ідентичність прав неповно-
літніх правам дорослих.

Відмінностям прав неповнолітніх приді-
лено увагу під час дослідження міжнародних 
прав у галузі прав дитини. Цікаво, що автором 
Дж. Ван Б’юрен підкреслено хибність такого під-
ходу в захисті прав дитини, який полягає в про-
стому підставленні слова «дитина» в кожну норму, 
яка регулює права людини, оскільки, як правильно 
зазначає автор, дитина не є дорослим у мініатюрі. 
Не можна заперечувати ту особливість право-
вого статусу дитини, яка полягає, за визначенням 
автора, у тому, що дітям традиційно незалежно від 
ступеня їхньої зрілості з метою захисту власних 
інтересів доводилося звертатися до інших. Права, 
асоційовані зі статусом дитини, не ідентичні пра-
вам дорослих [5, с. 73–76]. 

Щоб продемонструвати дійсну відмінність 
неповнолітніх від дорослих саме як носіїв прав 
можна навести такий приклад, який подано в дослі-
дженні Дж. Ван Б’юрен. Так, наприклад, відпо-
відно до Міжнародного пакту про громадянські 
й політичні права, кожний має право на свободу 
вибору місця проживання. Але протягом більшої 
частини дитинства місце проживання визначається  
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дорослими членами сімей або ж, якщо діти тим-
часово або постійно не мають родичів, здійснення 
вибору бере на себе держава. Так само не всі 
права дитини є застосовними до дорослих. До 
таких прав належать право знати своїх батьків і на 
піклування з їхнього боку, а також право на захист 
від приниження й недогляду [5, с. 25]. 

Із зазначеного випливає, що в разі відсутності 
родичів дитини деякі обов’язки щодо дитини бере 
на себе держава. Отже, у разі вчинення неповно-
літнім кримінального правопорушення у випадку 
постійної чи тимчасової відсутності в нього 
дорослих родичів роль такого дорослого родича 
бере на себе держава. Під час кримінального 
провадження стосовно такого неповнолітнього 
держава виступає в ролі органів кримінального 
судочинства й у ролі замінника дорослих родичів, 
який певною мірою несе відповідальність за окре-
мий життєвий вибір цього неповнолітнього. 

Специфічні права неповнолітніх, які вступили 
в конфлікт із кримінальним законом, обумовлю-
ють застосування до них спеціальної процедури, 
яка характеризується більш високим рівнем нада-
них гарантій, специфічною системою заходів 
забезпечення тощо. При цьому кримінальне про-
вадження передбачає розподіл процедури щодо 
вказаного специфічного неповнолітнього суб’єкта 
на процедуру стосовно неповнолітніх, які не 
досягли віку кримінальної відповідальності, і сто-
совно тих, що досягли віку кримінальної відпові-
дальності, але не досягли повноліття. 

Щодо першої групи варто зазначити, що взагалі 
в теорії висловлюються сумніви щодо належності 
вирішення цього питання в площині кримінального 
процесу. Так, Т.О. Лоскутов зазначає, що зі змісту 
предмета регулювання КПК України доцільно 
виключити норми, що регламентують провадження 
щодо застосування примусових заходів вихов-
ного характеру до неповнолітніх, які не досягли 
віку кримінальної відповідальності, і примусових 
заходів медичного характеру. Автор пояснює, що 
в рамках указаних проваджень за допомогою кри-
мінальних процесуальних засобів фактично пере-
слідують осіб, які не належать до суб’єктів зло-
чину у зв’язку з відсутністю обов’язкових ознак. 
У першому випадку особа не досягає віку, з якого 
може наставати кримінальна відповідальність, 
у другому – особа не може бути суб’єктом злочину 
внаслідок наявності стану неосудності (відсутність 
можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) 
і керувати ними) [6, с. 121–122]. 

Маємо погодитися щодо безпідставного засто-
сування механізму кримінального процесуаль-

ного права щодо реалізації прав тих осіб, які, по 
суті, не є учасниками кримінально-правових від-
носин із державою, оскільки фактично відсутнє 
кримінально карне правопорушення, оскільки 
воно вчинене не належним суб’єктом. У зв’язку 
з відсутністю належного суб’єкта не можна вести 
провадження, кінцевою метою якого є встанов-
лення кримінально-правових відносин між цією 
особою та державою. Погоджуючись із необхід-
ністю виключення з предмета регулювання кри-
мінального процесуального права застосування 
примусових заходів виховного характеру до непо-
внолітніх, які не досягли віку кримінальної від-
повідальності, і примусових заходів медичного 
характеру, логічно зазначити про виключення роз-
гляду вказаних питань із предмета відання орга-
нів кримінального судочинства. Оскільки предмет 
відання є частиною предмета регулювання кримі-
нального процесуального права, тому, навіть не 
враховуючи суттєвих аргументів, за формальною 
ознакою виключення певного елементу із загаль-
ного поняття, звісно, призводить до виключення 
такого елементу з його складників.

Становище суб’єктів, що досягли віку кримі-
нальної відповідальності, але не досягли повно-
ліття, відрізняється специфічним урегулюванням 
та обумовлює запровадження окремого предмета 
відання органів судочинства.

Проте реалізація прав спеціального неповно-
літнього суб’єкта в кримінальному судочинстві не 
може бути забезпечена застосуванням лише спеці-
альних органів досудового розслідування. Україн-
ський дитячий омбудсмен М. Кулеба зазначає, що 
ювенальна юстиція в тому сенсі, у якому розро-
блено програму Кабінету Міністрів України, – це 
діти в кримінальному процесі, захист дітей, це юве-
нальний прокурор, ювенальний суддя, ювенальний 
слідчий, це професійні люди, спеціально навчені 
в кримінальному процесі, які вміють працювати 
з дитиною. При цьому Уповноважений Президента 
України з прав дитини наголосив, що мається на 
увазі будь-яка участь дитини в кримінальному про-
цесі, а не лише як правопорушника [7]. 

Натепер перетворення в системі криміналь-
ного судочинства обмежилися внутрішньою 
спеціалізацією слідчих і судових органів. Так, 
у ч. 2 ст. 484 КПК України зазначено, що кримі-
нальне провадження щодо неповнолітньої особи, 
у тому числі якщо кримінальне провадження здій-
снюється щодо декількох осіб, хоча б одна з яких 
є неповнолітньою, здійснюється слідчим, який 
спеціально уповноважений керівником органу 
досудового розслідування на здійснення досудових 
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розслідувань щодо неповнолітніх. Щодо судових 
органів у ч. 14 ст. 31 КПК України зазначено, що 
кримінальне провадження щодо розгляду стосовно 
неповнолітньої особи обвинувального акта, клопо-
тань про звільнення від кримінальної відповідаль-
ності, застосування примусових заходів медичного 
чи виховного характеру, їх продовження, зміну чи 
припинення, а також кримінальне провадження 
в апеляційному чи касаційному порядку щодо 
перегляду прийнятих із зазначених питань судо-
вих рішень здійснюються суддею, уповноваженим, 
згідно із Законом України «Про судоустрій і статус 
суддів», на здійснення кримінального провадження 
стосовно неповнолітніх.

У Російській Федерації підслідність кримі-
нальних справ щодо неповнолітніх розмежована 
між слідчими Слідчого комітету та слідчими 
й дізнавачами органів внутрішніх справ. До під-
слідності слідчих Слідчого комітету російський 
законодавець зарахував розслідування тяжких 
та особливо тяжких злочинів, учинених неповно-
літніми та щодо неповнолітніх. Розслідування 
злочинів невеликої й середньої тяжкості, учи-
нених неповнолітніми та щодо неповнолітніх, 
залишилося в компетенції слідчих і дізнавачів 
органів внутрішніх справ. Серед недоліків такого 
розмежування С.В. Дубініна називає відсутність 
підготовленості та спеціалізації слідчих Слідчого 
комітету щодо розслідування вказаної категорії 
справ, значне збільшення навантаження на цих 
слідчих у зв’язку зі значним збільшенням обсягу 
роботи й відсутність внутрівідомчої взаємодії, яка 
так притаманна розслідуванню вказаних справ. 
Автор наполягає на необхідності зарахування всіх 
кримінальних справ щодо неповнолітніх до під-
слідності єдиного окремого органу [8, с. 79–80]. 

Загалом, зважаючи на низку особливих про-
цесуальних, соціальних і психологічних вимог, 
на нашу думку, необхідно все ж таки передбачити 
окремий ювенальний судовий орган або судовий 
підрозділ-колегію в складі місцевих судів, судді 
якого будуть мати належну підготовку щодо пра-
вового забезпечення неповнолітніх, заходів їх 
швидкої ресоціалізації, психологічних особливос-
тей цієї категорії суб’єкта.

Так, Дж. Ван Б’юрен, зазначає, що досвід 
країн, у яких справи стосовно неповнолітніх 
розглядають загальні кримінальні суди, показує 
тенденцію застосування законодавства стосовно 
неповнолітніх у спосіб, що має сильний вплив 
світогляду судді, який розглядає кримінальні зло-
чини, без приділення уваги правам, пов’язаним із 
розвитком дитини [5, с. 220]. 

Спеціалізація слідчих, уповноважених на здій-
снення досудових розслідувань щодо неповноліт-
ніх, визначена пп. 10 п. 3 розділу V Положення 
про органи досудового розслідування Національ-
ної поліції України [9]. Ураховуючи особливість 
предмета відання, пов’язаного з розслідуванням 
кримінальних правопорушень, учинених неповно-
літніми, можливо, не варто обмежуватися внутріві-
домчою спеціалізацією в цьому випадку. Подібно 
до створення окремих судових органів необхідно 
створити окремий структурний орган розсліду-
вання в межах органів Національної поліції або 
поза її межами. Слідчі цього органу мають володіти 
специфічними знаннями та навиками щодо право-
вого забезпечення положення неповнолітніх, осо-
бливих вимог щодо кримінального провадження за 
їх участю, їхніх психологічних особливостей.

Щодо процесуального керівника, то вимоги 
«ювенальної» спеціалізації на законодавчому 
рівні відсутні. Зміст ч. 6 ст. 7 Закону України 
«Про прокуратуру» містить загальне положення, 
що в системі прокуратури може запроваджува-
тися спеціалізація прокурорів [10]. Тобто сто-
совно процесуального керівника законодавець 
узагалі залишив питання спеціалізації у справах 
щодо неповнолітніх на розсуд правозастосовни-
ків, а точніше, на розсуд відомчого керівництва 
органів прокуратури. 

Прикладом застосування такої внутрішньої спе-
ціалізації є запровадження Управління ювенальної 
юстиції, яке є самостійним структурним підрозді-
лом, підпорядкованим заступнику Генерального 
прокурора України, згідно з Положенням про 
управління ювенальної юстиції Генеральної проку-
ратури України [11]. Відповідно до п. 2.1 ст. 2 вка-
заного Положення, до складу управління входить 
відділ процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням і підтримання державного обви-
нувачення щодо неповнолітніх. Щоправда, відпо-
відно до структури Офісу Генерального прокурора, 
яка затверджена Наказом Генерального прокурора 
від 21 грудня 2019 року № 99-шц, це Управління 
не передбачене, проте передбачено Управління 
захисту прав дітей та протидії насильству, у складі 
якого відділ процесуального керівництва досудо-
вим розслідуванням і підтримання державного 
обвинувачення не запроваджено [12].

Існування специфічного предмета відання 
щодо реалізації специфічних прав неповнолітніх 
учасників не може не вплинути на розподіл пред-
мета відання процесуального керівника. Отже, 
уважаємо за необхідне застосувати їх обов’язкову 
внутрішню спеціалізацію за таким критерієм, як 
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неповнолітній суб’єкт учинення кримінального 
правопорушення.

Висновки. 1. Виокремлення специфічного 
предмета відання обумовлено існуванням специ-
фічних прав неповнолітніх, що мають бути реалі-
зовані в кримінальному провадженні.

2. Зі змісту предмета відання органів кримі-
нального судочинства має бути виключена його 
частина, пов’язана з кримінальним проваджен-
ням щодо неповнолітніх, які не досягли віку 
кримінальної відповідальності через відсутність 
належного суб’єкта вчинення злочину.

Правове становище неповнолітніх, які дося-
гли віку кримінальної відповідальності, але не 
досягли повноліття, відрізняється специфічністю 
та потребує запровадження окремого предмета 
відання органів судочинства.

3. З урахуванням особливості предмета віда-
ння, пов’язаного з розслідуванням і судовим роз-
глядом кримінальних правопорушень, учинених 
неповнолітніми, необхідно створити окремий 
орган розслідування та окремий ювенальний 
судовий орган або судовий підрозділ-колегію 
в складі місцевих судів. 

Крім того, потрібно застосувати обов’язкову 
внутрішню спеціалізацію процесуальних керівни-
ків за таким критерієм, як неповнолітній суб’єкт 
учинення кримінального правопорушення.

Подальшими перспективами дослідження 
в цьому напрямі можуть бути такі: визначення 
інших аспектів суб’єктивного критерію розподілу 
предмету відання в кримінальному провадженні; 
дослідження інших специфічних ознак предмета 
відання органів кримінального судочинства. 
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Horodetska M.S. COMMITTING A CRIMINAL OFFENSE TO A MINOR 
AS A SPECIFIC ATTRIBUTE OF THE OBJECT OF THE KNOWLEDGE

The article explores the issue of committing a criminal offense to a minor as a specific attribute of the 
object of the reference. It is noted that scientists have focused on the study of only common problems of the 
subject matter in criminal proceedings, the scientists did not cover the subject of their scientific search of the 
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issue of committing a criminal offense to a minor as a specific feature of the object of knowledge. Theoretical 
representations and provisions of the procedural legislation regarding the separation of the subject matter of 
jurisdiction are considered in view of the specificity of the rights of minors. It is noted that the specific rights 
of minors who have come into conflict with the criminal law make it possible to apply a special procedure to 
them, which is characterized by a higher level of guarantees provided, a specific system of security measures, 
etc. It is concluded that the content of the subject matter of criminal justice should be excluded from the part of 
minors who have not reached the age of criminal responsibility due to the lack of a proper subject of the crime. 
It is stated that the legal status of juveniles who have reached the age of criminal responsibility but have not 
reached the age of majority, is specific and requires the introduction of a separate subject of jurisdiction by the 
bodies of the judiciary. In summary, given the specific nature of the subject matter of the investigation and trial 
of juvenile offenses, it is necessary to create a separate investigative body and a separate juvenile judicial body 
or judicial unit within the local courts. It is determined that compulsory internal specialization of procedural 
directors should be applied on such a criterion as a juvenile subject to a criminal offense. Further prospects 
of scientific research are offered.

Key words: subject matter, law, minor, specialization, investigation, criminal justice, criminal proceedings.
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Черкаський окружний адміністративний суд

ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИ 
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Автор статті аналізує зміст поняття «способи судового захисту», особливості обрання 
ефективного способу захисту прав та законних інтересів особи в адміністративному судо-
чинстві. Автор наголошує, що спосіб захисту права буде ефективний тоді, коли він забез-
печуватиме поновлення порушеного права. У цьому контексті виокремлюється низка про-
цесуальних гарантій ефективного захисту порушеного права, серед яких – особливе завдання 
адміністративного судочинства, активна роль суду у з’ясуванні всіх обставин у справі, мож-
ливість виходу суду за межі позовних вимог, невичерпність способів захисту прав особи.

Окрему увагу автор приділяє також поглядам учених та правовим позиціям суддів з питань 
обрання правильного способу судового захисту. У статті аналізується судова практика Вер-
ховного Суду щодо обрання ефективного способу судового захисту прав та забезпечення 
особі доступу до правосуддя.

У статті розкриваються основні види способів захисту прав в адміністративному судочин-
стві: загальні та спеціальні. Автор акцентує увагу на специфіці правового регулювання способів 
захисту прав в адміністративному судочинстві та проблемних аспектах доступу до суду в право-
застосовному процесі. Також звертає увагу на практику Європейського суду з прав людини щодо 
права на справедливий суд та доступності ефективного засобу захисту порушеного права. 

Ключові слова: способи судового захисту прав, доступ до правосуддя, ефективний судо-
вий захист, адміністративне судочинство.

Постановка проблеми. Від правильності 
та ефективності обраного способу судового 
захисту прав, свобод та законних інтересів особи 
залежить результат вирішення адміністративної 
справи та забезпечується поновлення юридич-
ного становища особи, чиї права чи законні інтер-
еси порушені суб’єктом владних повноважень, 
а тому ця тема являє як науковий, так і практич-
ний інтерес.

Однією зі світових тенденцій є поступове роз-
ширення способів (засобів) судового захисту для 
досягнення максимально ефективного понов-
лення порушеного права чи законного інтересу 
особи. Ця тенденція втілена і в законодавство 
України. Так, у 2017 році внесено зміни до КАС 
України, які дають більші можливості для захисту 
порушеного права особи, зокрема, адміністра-
тивний суд може захистити права особи у спосіб, 
який не заборонений законом.  

Ступінь наукової розробки. Проблема-
тика дослідження способів судового захисту 
прав та законних інтересів, а також особливос-
тей обрання та застосування ефективних спосо-
бів судового захисту прав особи була предметом 
вивчення багатьох учених та практиків, зокрема 
І. Бородіна, О. Вершиніна, О. Ільницького, 

О. Музи, В. Петруня, М. Смоковича, Е. Устюжані-
нової та інших. Але, незважаючи на значну увагу 
науковців, поняття та зміст способів (засобів) 
захисту прав особи так і не було визначено одно-
значно. Чинні нормативно-правові акти теж не 
містять визначення понять «спосіб захисту прав» 
чи «засіб захисту прав».

Мета цієї статті полягає у з’ясуванні змісту 
поняття «спосіб захисту прав», визначенні його 
юридичної природи, особливостей обрання 
та застосування ефективного способу захисту 
в адміністративному судочинстві на основі ана-
лізу судової практики.

Виклад основного матеріалу. В Україні три-
ває чергова судова реформа, метою якої є забез-
печення права на справедливий суд, формування 
незалежної судової влади та підвищення автори-
тету суду.

Право на судовий захист є конституційним пра-
вом особи та належить до гарантій забезпечення 
захисту прав та свобод особи. Відповідно до час-
тин першої, другої та п’ятої статті 55 Конституції 
України права і свободи людини і громадянина 
захищаються судом. Кожному гарантується право 
на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяль-
ності органів державної влади, органів місцевого  
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самоврядування, посадових і службових осіб. 
Кожен має право будь-якими не забороненими 
законом засобами захищати свої права і свободи 
від порушень і протиправних посягань.

Право на судовий захист гарантує захист прав 
людини лише у разі ефективного поновлення 
порушеного права. У своїх рішеннях Європей-
ський суд з прав людини (ЄСПЛ) неодноразово 
наголошував, що правосуддя за своєю суттю 
визнається таким лише за умови, що воно відпо-
відає вимогам справедливості і забезпечує ефек-
тивне поновлення в правах. 

Для забезпечення ефективного захисту прав, 
свобод та інтересів особи КАС України передба-
чено низку процесуальних гарантій, а саме: осо-
бливе завдання адміністративного судочинства, 
активну роль суду у з’ясуванні всіх обставин 
у справі, можливість виходу суду за межі позо-
вних вимог, невичерпність способів захисту прав 
особи тощо.

Проблема вибору ефективного способу судо-
вого захисту прав та законних інтересів особи 
у сфері публічно-правових відносин є актуаль-
ною та потребує глибокого та системного дослі-
дження, оскільки в судовій практиці трапляються 
випадки відмови у задоволенні позовних вимог, 
а фактично відмови у захисті порушеного права 
особи у зв’язку з неправильним обранням пози-
вачем способу захисту порушеного права або від-
сутністю правового регулювання цього питання.

О. Вершинін визначає способи захисту права 
як передбачені законом дії, які безпосередньо 
спрямовані на захист права. Вони є завершаль-
ними актами захисту у вигляді матеріально-пра-
вових дій або юрисдикційних дій щодо усунення 
перешкод на шляху здійснення суб’єктами своїх 
прав або припинення правопорушень, віднов-
лення становища, яке існувало до порушення. 
Саме застосування конкретного способу захисту 
порушеного чи запереченого права і є результатом 
діяльності із захисту прав [1, с. 11]. 

Окремо варто наголосити, що в міжнародних 
актах застосовується термін «засоби захисту», 
водночас в Україні використовується поняття 
«способи захисту», які більшість науковців 
та практиків ототожнюють, оскільки на законо-
давчому рівні ці поняття не визначені. 

Способи судового захисту прав та законних інтер-
есів особи поділяються на загальні та спеціальні. 
Перші можуть застосовуватись до всіх чи більшості 
суб’єктивних прав. Спеціальні – лише щодо пев-
них прав, стосовно яких законодавством спеціально 
передбачений відповідний спосіб захисту.

Як свідчить судова практика, якщо законодав-
ством встановлено спеціальний спосіб захисту 
порушеного права, то це виключає застосування 
судом загальних способів поновлення поруше-
ного права, тобто адміністративним судом засто-
совується саме спеціальна норма права.

В. Петруня запропонував систему критеріїв-
умов обрання належного та ефективного способу 
захисту прав суб’єктів господарювання: 1) від-
повідність способу захисту змісту порушеного 
права, характеру його порушення та наслідкам, 
спричиненим цим порушенням; 2) відповід-
ність законодавству, договору, принципам права 
та призначенню судового захисту; 3) доцільність 
та ефективність; 4) адекватність (співрозмірність, 
еквівалентність) стосовно правопорушення;  
5) наявність механізму реалізації (виконання);  
6) недопущення порушення прав та інтересів 
інших суб’єктів [2].

Ці критерії, на нашу думку, є універсальними, 
проте в межах адміністративного судочинства 
мають певну специфіку, оскільки спосіб захисту 
в адміністративному процесі має відповідати 
вимогам законодавства, а не договору. 

Під ефективним засобом (способом) судового 
захисту слід розуміти такий, що призводить до 
бажаних наслідків, дає найбільший ефект для від-
новлення юридичного становища особи, яке існу-
вало до порушення її прав чи законних інтересів. 
Тому ефективний спосіб захисту має забезпечити 
поновлення порушеного права, бути адекватним 
наявним обставинам.

О. Константий, аналізуючи проблеми захисту 
прав особи, зазначає, що в адміністративному 
судочинстві України у функціональному плані 
реалізовано французьку доктрину процесуаль-
них засобів судового захисту прав приватних осіб 
у публічно-правових відносинах. Так, є позови: 
про незаконність (екстраординарні) (про ска-
сування та визнання нечинними рішень, у тому 
числі нормативно-правових, суб’єктів владних 
повноважень); повної судової юрисдикції (про-
сті) (поновлювальні, про стягнення з відповідача 
коштів на відшкодування завданих збитків його 
незаконним рішенням, дією або бездіяльністю), 
про виконання зупиненої або невчиненої дії. Крім 
того, є і позови про застосування репресії (коли 
суб’єкти владних повноважень у передбачених 
законом випадках звертаються до адміністратив-
ного суду для забезпечення накладання певних 
санкцій на учасників відносин господарювання, 
позбавлення їх у праві здійснювати ту чи іншу 
діяльність, для обмеження тих чи інших свобод 
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громадян, іноземців тощо). Лише адміністративні 
позови про інтерпретацію (тлумачення) правових 
актів відсутні в Україні [3, с. 256]. 

Право на звернення за захистом до адміні-
стративного суду та способи захисту порушених 
прав особи передбачено статтею 5 КАС України. 
Зокрема, кожна особа має право в порядку, вста-
новленому цим Кодексом, звернутися до адмі-
ністративного суду, якщо вважає, що рішенням, 
дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повнова-
жень порушені її права, свободи або законні інтер-
еси, і просити про їх захист шляхом: 1) визнання 
протиправним та нечинним нормативно-право-
вого акта чи окремих його положень; 2) визна-
ння протиправним та скасування індивідуального 
акта чи окремих його положень; 3) визнання дій 
суб’єкта владних повноважень протиправними 
та зобов’язання утриматися від вчинення пев-
них дій; 4) визнання бездіяльності суб’єкта влад-
них повноважень протиправною та зобов’язання 
вчинити певні дії; 5) встановлення наявності чи 
відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта 
владних повноважень; 6) прийняття судом одного 
з рішень, зазначених у пунктах 1–4 цієї частини 
та стягнення з відповідача – суб’єкта владних 
повноважень коштів на відшкодування шкоди, 
заподіяної його протиправними рішеннями, дією 
або бездіяльністю.

Положення КАС України містять прогресивну 
норму, яка спрямована на ефективне поновлення 
порушених прав та свобод особи, оскільки, крім 
переліку способів захисту, КАС України передба-
чено можливість захищатись будь-яким способом, 
не забороненим законом. Зокрема, захист поруше-
них прав, свобод чи інтересів особи, яка звернулася 
до суду, може здійснюватися судом також в інший 
спосіб, який не суперечить закону і забезпечує 
ефективний захист прав, свобод, інтересів людини 
і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-
правових відносин від порушень з боку суб’єктів 
владних повноважень (стаття 5 КАС України).

Звертаємо особливу увагу на те, що законодав-
ство України не передбачає можливості подання 
превентивних адміністративних позовів, оскільки 
право на судовий захист встановлено тільки щодо 
порушених прав, законних інтересів фізичних 
і юридичних осіб у публічно-правовій сфері.

Отже, адміністративний суд, розглядаючи 
та вирішуючи адміністративну справу, мусить 
встановити наявність факту порушення права 
особи та обрати ефективний спосіб захисту 
і поновлення порушеного права, що залежить як 
від змісту суб’єктивного права, за захистом якого 

звернулася особа, так і від характеру його пору-
шення.

Адміністративний суд з’ясовує наявність чи 
відсутність факту порушення прав чи законних 
інтересів позивача і, відповідно, ухвалює рішення 
про захист порушеного права або відмовляє 
в захисті, встановивши безпідставність та (або) 
необґрунтованість заявлених вимог.

Для ефективного судового захисту прав, свобод 
або законних інтересів особи важливим є обраний 
позивачем спосіб захисту, який має відповідати 
природі такого права або охоронюваного зако-
ном інтересу, характеру протиправного посягання 
та бути ефективним.

Вибір способу захисту порушеного права чи 
законного інтересу належить позивачеві. Особа, 
право якої порушено, може обрати як загальний, 
так і спеціальний способи захисту свого права, 
визначені законом, який регламентує конкретні 
публічно-правові відносини. 

Аналіз судової практики вказує на наявність 
проблемних питань у визначенні способів захисту 
порушених прав та їх ефективного поновлення, 
оскільки трапляються випадки відмови у задово-
ленні адміністративного позову у зв’язку з помил-
ковим обранням позивачем способу захисту пору-
шеного права.

На нашу думку, встановивши факт порушення 
прав, свобод чи законного інтересу особи, адмі-
ністративний суд з огляду на спеціальне завдання 
адміністративного судочинства та з огляду на 
принцип верховенства права має вийти за межі 
позовних вимог та поновити порушене право 
у належний та ефективний спосіб. 

З аналізу норм КАС України видається, що суд 
не обмежений у виборі способу захисту та має 
право, виходячи із принципу верховенства права, 
застосувати не тільки прямо передбачений в нор-
мативно-правовому акті спосіб захисту поруше-
ного права особи, а й спосіб захисту, який хоч і не 
передбачений законом, але не суперечить йому.

Оскільки практика Європейського суду з прав 
людини (ЄСПЛ) є джерелом права та підлягає 
застосуванню під час розгляду адміністратив-
них справ, то варто звернути увагу на правову 
позицію ЄСПЛ щодо наявності, меж, способів 
та законності застосування дискреційних повно-
важень національними органами, їх посадовими 
особами. 

У рішенні від 22.11.1995 у справі «Брайєн 
проти Об’єднаного Королівства» зазначається, що 
суд має встановити, чи не є висновки адміністра-
тивного органу щодо фактів у справі «довільними 
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та нераціональними». ЄСПЛ визнав такими, що 
відповідають Конвенції національні законодав-
ство та практика, за яких суди мають право ска-
сувати дискреційні адміністративні акти, коли:  
1) ці акти ґрунтуються на висновках, що зроблені 
на основі неналежних доказів або без зважання 
на належні докази; 2) докази, на які спирається 
адміністративний орган, не здатні обґрунтувати 
висновок щодо обставин у справі; 3) жодна поса-
дова особа за належного підходу на основі відпо-
відних доказів не дійшла б тих висновків, на яких 
ґрунтується оскаржений адміністративний акт [4]. 

Питання ефективного способу поновлення 
порушених прав чи законних інтересів в адмі-
ністративному суді тісно пов’язане з належним 
правовим регулюванням публічно-правових від-
носин та якістю законодавства. 

Важливим аспектом, на який потрібно звер-
нути увагу, є те, що відповідно до частини чет-
вертої статті 6 КАС України  у редакції Закону 
№ 2147-VIII забороняється відмова в розгляді 
та вирішенні адміністративної справи з мотивів 
неповноти, неясності, суперечливості чи відсут-
ності законодавства, яке регулює спірні відно-
сини. Таким чином, недосконалість законодавства 
не може бути перешкодою для захисту та ефек-
тивного поновлення порушеного права.

Більш того, чинне законодавство містить 
чимало норм, які визначають, що у разі неодноз-
начного тлумачення матеріальних норм права 
рішення органами державної влади має прийма-
тись на користь фізичної особи, а не на користь 
суб’єкта владних повноважень. 

Як свідчить судова практика, серед суддів 
немає єдиного підходу до питання застосування 
загальних способів судового захисту, якщо спе-
ціальна норма не містить вказівку на спеціальні 
способи судового захисту порушеного права чи 
законного інтересу.

Так, в адміністративних справах про визнання 
незаконним та скасування рішення про звільнення 
судді та поновлення на посаді судді, незважаючи 
на встановлення факту незаконного звільнення 
судді та задоволення позовних вимог у цій час-
тині, суд відмовляє у задоволенні позову в частині 
поновлення на посаді судді, оскільки механізм 
поновлення судді на посаді чинним законодав-
ством України не визначено, а загальні норми, 
які стосуються поновлення працівника на посаді 
у разі незаконного звільнення, не поширюються 
на суддів у зв’язку з їхнім спеціальним статусом.

Для прикладу наведемо висновки, що викла-
дені у постанові Великої Палати Верховного Суду 

від 31.05.2018 року у справі № 800/305/17 за позо-
вом особи до Вищої ради юстиції, Верховної Ради 
України про визнання незаконним та скасування 
рішення Вищої ради юстиції «Про внесення 
подання до Верховної Ради України про звіль-
нення позивача з посади судді за порушення при-
сяги» та про поновлення на посаді судді. Зокрема, 
заходом індивідуального характеру та законним 
способом відновлення порушених прав позивача 
є повторний розгляд новоутвореним органом 
(Вищою радою правосуддя) питання щодо наяв-
ності підстав для притягнення позивача до дисци-
плінарної відповідальності [5].

Разом із тим з такою позицією погодились не 
всі судді та висловили окрему думку. Вони дійшли 
висновку, що з огляду на відсутність правового 
регулювання механізму поновлення на посаді 
судді в разі його незаконного звільнення, саме 
суд має захистити позивача та обрати ефективний 
засіб захисту прав позивача за наслідками визна-
ння незаконним акта про звільнення судді. Від-
мовивши позивачу в поновленні на посаді судді, 
суд не відновив його юридичний стан, не поновив 
порушене право, що фактично означає невико-
нання рішення ЄСПЛ від 19.01.2017 року [6]. 

Важливим аспектом для правильного вирі-
шення адміністративної справи, на який неодно-
разово звертав увагу Верховний Суд, є визначення 
правової природи оскаржуваного акта, оскільки 
для нормативних та індивідуальних актів прита-
манні різні способи судового захисту. Крім того, 
з аналізу судової практики видається, що індивіду-
альні акти можуть бути оскаржені лише особою, 
щодо якої такий акт прийнято, або особи, якої без-
посередньо стосується такий акт, оскільки інди-
відуальний акт створює певні правові наслідки 
щодо конкретної особи (осіб).

Так, за правовою позицією, викладеною 
в постановах Великої Палати Верховного Суду 
від 14.03.2018 року у справі № 9901/22/17, від 
06.06.2018 року у справі № 800/489/17, від 
06.02.2019 року у справі № 9901/815/18, право 
на оскарження рішення (індивідуального акта) 
суб’єкта владних повноважень надано особі, 
щодо якої його прийнято, або щодо прав, сво-
бод та інтересів якої це рішення (індивідуальний 
акт) стосується. Якщо позивач не є учасником 
(суб’єктом) правовідносин, які виникли з при-
йняттям оскаржуваного рішення, яке є правовим 
актом ненормативного характеру, то таке рішення, 
відповідно, не породжує для позивача й права на 
захист, тобто права на звернення із цим адміні-
стративним позовом [7].
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Проблемним питанням залишається питання 
правових наслідків обрання неправильного способу 
судового захисту або звернення з адміністративним 
позовом про скасування індивідуального акта особи 
чи суб’єкта владних повноважень, які не є учасни-
ками відповідних публічно-правових відносин.  Так, 
деякі судді вважають правильним відмовляти у задо-
воленні позову у зв’язку з тим, що право особи не 
порушене або неправильно обраний спосіб захисту, 
а інші судді  відмовляють у відкритті провадження 
або закривають провадження, обґрунтовуючи це 
тим, що такий спір не підлягає розгляду в суді.

Для прикладу наведемо постанову Великої 
Палати Верховного Суду від 27 березня 2019 року 
у справі № 917/902/18, у якій міститься висно-
вок, що рішення виконкому про затвердження 
акта щодо визначення та відшкодування збит-
ків власникам землі та землекористувачам, 
не є рішенням суб’єкта владних повноважень 
у розумінні статті 19 КАС України і не зумов-
лює виникнення будь-яких прав і обов’язків для 
позивача. Наведене виключає можливість звер-
нення до суду, оскільки відсутнє право, що підля-
гає судовому захисту. Обраний позивачем спосіб 
захисту прав сам по собі не сприяє ефективному 
відновленню порушеного права. Отже, встанов-
лена правова природа оспорюваного рішення 
унеможливлює здійснення судового розгляду 
щодо визнання його протиправним та скасування, 
у зв’язку з чим ці позовні вимоги не можуть роз-
глядатися у судах. Таким чином, Велика Палата 
Верховного Суду погодилась із закриттям прова-
дження у справі з наведених вище мотивів.

Проте деякі науковці та судді дотримуються 
іншої думки, оскільки перелік підстав для від-

мови у відкритті провадження в адміністративній 
справі чи закриття провадження в справі, визна-
чений КАС України, є вичерпним, тому з інших 
підстав відмовити в доступі до суду неможливо. 
Тому погоджуємося з думкою М. Смоковича, що 
в такому разі адміністративний суд за відповід-
ності позовної заяви формі та змісту, визначе-
ним КАС України, зобов’язаний відкрити прова-
дження у справі та розв’язати конфлікт [8, с. 29].

Відмова суду у прийнятті позовних заяв чи 
скарг, які відповідають встановленим законом 
вимогам, є порушенням права на судовий захист, 
яке відповідно до статті 64 Конституції України 
не може бути обмежене.

Таким чином, відсутність порушеного права 
чи невідповідність обраного позивачем способу 
його захисту способам, визначеним законодав-
ством, має встановлюватись саме під час розгляду 
справи по суті і є підставою для прийняття адмі-
ністративним судом рішення про відмову в задо-
воленні позовних вимог.

Висновки. Для забезпечення верховенства 
права в Україні потрібно запровадити європейські 
стандарти, а судам частіше використовувати прак-
тику ЄСПЛ, який дуже широко тлумачить право 
на ефективний судовий захист та право на доступ 
до правосуддя.

На нашу думку, ключовим моментом здій-
снення правосуддя є те, що адміністративний суд 
мусить не тільки фактично вирішити публічно-
правовий спір, але й захистити особу від порушень 
з боку суб’єкта владних повноважень та поновити 
порушене право особи у найбільш ефективний 
спосіб, інакше мета та завдання адміністратив-
ного правосуддя не будуть досягнуті.
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Hrytsaienko O.L. REGARDING THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS 
OF PERSONAL RIGHTS PROTECTION IN ADMINISTRATIVE LEGAL PROCEEDINGS 

The author of the article analyzes the content of “methods of judicial protection” concept, the peculiarities 
of the choice of an effective way to protect the rights and legitimate interests of a person in administrative 
legal proceedings. The author points out that the method of protection of the right will be effective if it ensures 
the restoration of the infringed right. In this context, a number of procedural guarantees for the adequate 
protection of the infringed law are distinguished, including a special task of administrative legal proceedings, 
an active role of the court in clarifying all the circumstances of the case, the possibility for the court to go 
beyond the claims under the lawsuit, inexhaustible ways of protecting the rights of the individual.

The author also pays special attention to the views of scholars and the legal positions of judges on the choice 
of the right method of judicial protection. The article examines the Supreme Court’s case-law on choosing an 
effective way of judicial protection of rights and ensuring access to justice for a person.

The article describes the main types of rights protection in administrative legal proceedings: general 
and special. The author focuses on the specifics of the legal regulation of the methods of rights protection 
in administrative legal proceedings and the problematic aspects of access to court in the law enforcement 
process. He also draws attention to the case-law of the European Court of Human Rights on the right to a fair 
trial and the availability of an effective remedy for infringed rights. 
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КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

У роботі розкрито основні наукові підходи до визначення поняття «контрольна функ-
ція адміністративного процесу». Наголошено, що визначення змісту контрольної функції 
адміністративного процесу ускладнюється наявністю трьох чинників. По-перше, поняття 
«контроль» потребує нині уточнення свого змісту не тільки через його порівняльну характе-
ристику з поняттям «нагляд», а й шляхом співвідношення з іншими категоріями, які стали 
звичними для нашого законодавства та юридичної науки, – «моніторинг», «ревізія», «реві-
зування», «інспектування» тощо. По-друге, контрольна функція адміністративного про-
цесу як така не розглядається в наукових публікаціях, її замінюють дослідженнями судового 
контролю за органами публічної адміністрації. По-третє, поняття «адміністративний 
процес» може набувати різного змісту у наукових публікаціях залежно від концепції, до якої 
належить автор дослідження. Обґрунтована думка, що контрольна функція належить до 
зовнішніх функцій адміністративного процесу, а сфера її реалізації обмежується: а) питан-
нями встановлення єдиного режиму реалізації норм публічних галузей права (в тому числі 
адміністративного права) та правового статусу осіб, які перебувають у публічно-правових 
відносинах із суб’єктами владних повноважень; б) вимогами позивача, адже контроль може 
здійснюватися адміністративним судом лише на підставі позову особи, права та інтереси 
якої було порушено неправомірним рішенням, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повно-
важень. Встановлено, що до завдань контрольної функції адміністративного процесу нале-
жать: а) виявлення фактичного стану справ у діяльності суб’єктів владних повноважень; 
б) оцінка діяльності суб’єктів публічної адміністрації у публічно-правовій сфері з точки зору 
дотримання ними режиму законності; в) створення умов для обґрунтованого застосування 
способів судового захисту. Зроблено висновок, що контрольна функція набуває свого прояву 
у тому, що адміністративний процес як форма діяльності судів України забезпечує з боку 
адміністративних судів контроль за діяльністю суб’єктів владних повноважень на предмет 
її відповідності режиму законності  у сфері публічно-правових відносин.

Ключові слова: адміністративний процес, функції адміністративного процесу, зовнішні 
функції юридичного процесу, контрольна функція.

Постановка проблеми. Коли йдеться про реа-
лізацію контрольної функції органами, устано-
вами та організаціями, то виникає необхідність 
виокремлення двох її видів, таких як:

1) функція зовнішнього контролю, яка реалізу-
ється до осіб, що безпосередньо не підпорядковані 
суб’єкту контролю, та основною метою реалізації 
якої є стеження за дотриманням вимог, передбаче-
них чинним законодавством. Таку функцію нині 
реалізують, наприклад, Антимонопольний комі-
тет України, прокуратура України, Державна архі-
тектурно-будівельна інспекція України та ін.;

2) функція внутрішнього контролю, яка реалі-
зується суб’єктом контролю виключно до підпо-
рядкованих йому структурних підрозділів та осіб. 
Основною метою такого контролю є стеження за 
якістю та ефективністю виконання обов’язків, 
що були покладені на відповідний структур-
ний підрозділ організації чи її окрему посадову 

(службову) особу національним законодавством 
та посадовими інструкціями. 

Подібна класифікація контрольної функції 
втрачає сенс, коли йдеться про контрольну функ-
цію права чи юридичного процесу. Адже і право 
як система загальнообов’язкових правових норм, 
і юридичний процес як форма діяльності судів 
України реалізують контрольну функцію лише 
зовні, тобто до суб’єктів, що перебувають поза 
системою права та структурою юридичного про-
цесу. 

Кожен вид юридичного процесу (конститу-
ційний, кримінальний, цивільний, господарський 
та адміністративний) має свої особливості сто-
совно реалізації контрольної функції, що зумов-
лено предметною юрисдикцією судів, а також 
завданнями та основними засадами судочинства. 
Зокрема, ст. 2 Кодексу адміністративного судочин-
ства України (далі – КАСУ) передбачає завдання 
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та основні засади адміністративного судочинства, 
а ст. 19 КАСУ встановлює предметну юрисдикцію 
адміністративних судів. Незважаючи на це, контр-
ольна функція адміністративного процесу фрагмен-
тарно досліджена в науці адміністративного права. 

У зв’язку з цим важливим видається розкриття 
змісту контрольної функції адміністративного 
процесу, особливо для розуміння його функціо-
нального призначення у правовій системі України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні підходи до визначення поняття «контр-
ольна функція» та обґрунтування функцій адмі-
ністративного процесу розкриваються у працях 
О.Ф. Андрійко, Л.Ф. Болтенкової, С.С. Вітвіцького, 
В.М. Гаращука, В.М. Горшеньова, О.М. Куракіна,  
О.О. Марченко,  П.Д. Матвієнка, О.М. Музичука, 
А.Й. Присяжнюк, В.С. Шестак та інших учених 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. Слід зазначити, 
що науковці оперують при цьому не терміном 
«контрольна функція адміністративного про-
цесу», а термінами «судовий контроль у держав-
ному управлінні» чи «судовий контроль за орга-
нами місцевого самоврядування». Разом із тим 
в юридичній літературі представлені нині комп-
лексні праці, які присвячені особливостям контр-
олю, що здійснюється адміністративними судами 
стосовно органів публічної адміністрації. Огляд 
же цих праць через призму функціонального при-
значення адміністративного процесу у системі 
юридичних процесів України дасть змогу роз-
крити й особливості реалізації контрольної функ-
ції адміністративного процесу.  

Постановка завдань. Основними завданнями, 
розв’язанню яких присвячена ця стаття, є такі:

1) визначити основні наукові підходи до визна-
чення поняття «контрольна функція»; 

2) охарактеризувати особливості контрольної 
функції адміністративного процесу України.

Виклад основного матеріалу. Контрольна 
функція є однією із зовнішніх функцій, яку реа-
лізує адміністративний процес як форму діяль-
ності судів України. Визначення змісту контроль-
ної функції державно-правових явищ (держави, 
органу, права, правової норми, юридичного про-
цесу тощо) є складним питанням як взагалі для 
юридичної науки, так і безпосередньо для науки 
адміністративного права і процесу. Пояснюється 
це тим, що, по-перше, поняття «контроль» потре-
бує нині уточнення свого змісту не тільки через 
його порівняльну характеристику з поняттям 
«нагляд», а й шляхом співвідношення з іншими 
категоріями, які стали звичними для нашого зако-
нодавства та юридичної науки, – «моніторинг», 

«ревізія», «ревізування», «інспектування» тощо. 
По-друге, контрольна функція адміністратив-
ного процесу як така не розглядається в наукових 
публікаціях, її замінюють дослідженнями судо-
вого контролю за органами публічної адміністра-
ції (за органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування). Наприклад, О.О. Марченко 
констатує факт існування двох видів контролю 
у сфері управлінських відносин: 1) контролю 
з боку органів державного управління за під-
контрольними їм об’єктами; 2) контролю ззовні 
за органами державного управління всіма іншими 
уповноваженими на те суб’єктами, отже, зазначає, 
що: «особливе місце у системі контролю за орга-
нами виконавчої влади належить судовому контр-
олю. Цей напрям діяльності щодо здійснення 
контролю за суб’єктами владних повноважень 
є менш розвинутим, але найбільш демократичним 
і перспективним, а тому потребує свого вивчення 
та удосконалення в умовах подальшого рефор-
мування державного управління у напрямі поси-
лення відповідальності держави перед суспіль-
ством і громадянином» [7, с. 27–28]. По-третє, 
визначення змісту контрольної функції адміні-
стративного процесу ускладнюється і тим, що сам 
адміністративний процес може набувати різного 
змісту у наукових публікаціях залежно від кон-
цепції, до якої належить автор дослідження (кон-
цепція широкого трактування адміністративного 
процесу, юрисдикційна (правоохоронна) концеп-
ція адміністративного процесу, судова концепція 
адміністративного процесу тощо). 

У зв’язку з цим актуальним постає питання 
про уточнення змісту та особливостей реалізації 
контрольної функції адміністративного процесу. 
Для цього звернемося до праць сучасних науков-
ців, які розглядають у своїх працях проблему 
визначення поняття «контроль», «державний 
контроль», «судовий контроль» та «контрольна 
функція» [7; 8; 10]. 

Наприклад, О.О. Марченко через аналіз ознак, 
які притаманні судовому контролю у сфері дер-
жавного управління, пропонує його авторське 
визначення. Під судовим контролем у сфері дер-
жавного управління вона розуміє специфічний 
вид державного контролю, що здійснюється орга-
нами судової влади у спеціальній процесуальній 
формі за заявою чи позовом відповідного суб’єкта 
правовідносин, є зовнішнім стосовно підконтр-
ольних суб’єктів та полягає у перевірці право-
мірності рішень, дій або бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень, юридичних осіб і грома-
дян, за результатами якої приймається рішення 



61

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

про подальшу юридичну долю управлінського 
рішення (дії, бездіяльності) та спосіб поновлення 
порушеного останнім права або інтересу особи 
(держави) [7, с. 38]. 

Запропоноване визначення судового контролю 
у сфері державного управління дає в тому числі 
загальне уявлення і про особливості реалізації 
контрольної функції адміністративного процесу. 

По-перше, звертається увага на те, що адміні-
стративні суди здійснюють контроль за органами 
публічної адміністрації у спеціально передбаче-
ній законом формі. Тобто такий контроль є одним 
із видів державного контролю, а тому регламен-
тується спеціальними нормами, які зосереджені 
в КАСУ. Виникає питання про співвідношення 
контролю як виду діяльності, що здійснює адмі-
ністративний суд, та контролю як функції адміні-
стративного процесу. Справді, це питання є акту-
альним для уникнення термінологічної плутанини, 
яка, на жаль, притаманна сучасним дослідженням 
адміністративно-правових явищ. Не всі функції 
адміністративного суду як державної інституції 
співпадають з функціями адміністративного про-
цесу як форми діяльності адміністративних судів 
в Україні. Наприклад, адміністративні суди реа-
лізують низку функцій, які набувають свого про-
яву зовні (правосуддя з адміністративних справ, 
функція контролю за суб’єктами владних повно-
важень, функція попередження порушень закон-
ності тощо), всередині системи адміністративних 
судів (наприклад, аналітична, кадрова, матері-
ально-технічна функції та ін.), а також у межах 
адміністративного судочинства (наприклад, кон-
сенсуальна, процесуально-забезпечувальна функ-
ції та ін.). Як бачимо, функція правосуддя, аналі-
тична, кадрова та матеріально-технічна функції не 
можуть реалізовуватись адміністративним проце-
сом. Разом із тим контрольна функція реалізується 
як адміністративними судами, так і адміністра-
тивним процесом. Різниця полягає лише в тому, 
що адміністративні суди реалізують контрольну 
функцію стосовно органів публічної адміністра-
ції через таку специфічну форму своєї діяльності, 
як адміністративний процес, а адміністративний 
процес як раз і було запроваджено в Україні (тобто 
йдеться про сутність існування адміністративного 
процесу в державі) саме для здійснення контролю 
за органами виконавчої влади та органами місце-
вого самоврядування з метою забезпечення єди-
ного режиму реалізації норм публічних галузей 
права та правового статусу осіб, які перебувають 
у публічно-правових відносинах із суб’єктами 
владних повноважень. 

По-друге, О.О. Марченко у своєму визначенні 
судового контролю у сфері державного управ-
ління підкреслює, що такий контроль здійсню-
ється судами за заявою чи позовом відповідного 
суб’єкта правовідносин. Це важливий момент, що 
характеризує контрольну функцію адміністратив-
ного процесу, адже контроль адміністративного 
суду завжди буде обмежений предметом спору 
та змістом позовних вимог. Наприклад, частина 
перша ст. 160 КАСУ містить чітку вимогу до 
позивача стосовно того, що він у позовній заяві 
має викласти свої вимоги щодо предмета спору 
та їх обґрунтування. Тобто сфера реалізації контр-
ольної функції адміністративного процесу обмеж-
ується вимогами позивача, адже контроль може 
здійснюватися адміністративним судом лише на 
підставі позову особи, права та інтереси якої було 
порушено неправомірним рішенням, діями чи 
бездіяльністю суб’єкта владних повноважень. 

Досліджуючи організаційно-правові засади 
державного контролю у сфері виконавчої влади, 
А.Й. Присяжнюк теж звертає увагу на особли-
вості здійснення судового контролю як одного із 
видів державного контролю [10, с. 76–77]. Вчений 
підкреслює, що сам розгляд справи адміністра-
тивним судом потребує від нього проведення від-
повідної перевірки управлінських дій або рішень, 
що були вчинені суб’єктом владних повноважень. 
Тобто вчинення правосуддя адміністративними 
судами не можливе без перевірки рішень, дій чи 
бездіяльності органів публічної адміністрації 
з огляду на їх відповідність встановленому єди-
ному режиму реалізації норм публічних галузей 
права. Частина друга ст. 21 КАСУ акцентує на 
цьому увагу, передбачаючи перелік вимог до адмі-
ністративних судів, які розглядають справи щодо 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень. Тобто такі рішення, дії 
та бездіяльність суб’єктів владних повноважень 
мають здійснюватися: на підставі, у межах повно-
важень та у спосіб, що визначені Конституцією 
та законами України; з використанням повнова-
ження з метою, з якою це повноваження надано; 
безсторонньо (неупереджено); добросовісно; роз-
судливо тощо. 

А.Й. Присяжнюк підкреслює, що здійснення 
судового контролю дуже часто зумовлюється 
вимогами фізичних та юридичних осіб, які 
звертаються зі скаргами або позовами до суду 
[10, с. 76–77], а особливість цього контролю поля-
гає в тому, що він здійснюється не систематично, 
не повсякденно, а лише під час розгляду справ, 
які порушуються судом за заявою особи, права чи 
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інтереси якої порушено [10, с. 202]. У зв’язку з тим, 
що судовий контроль здійснюється виключно на 
підставі позовних вимог особи, яка звернулась 
до адміністративного суду, він не має постійного 
характеру, а здійснюється час від часу, залежно 
від інтенсивності звернень осіб до адміністратив-
ного суду. Цікаво, що позивача А.Й. Присяжнюк 
називає «об’єктом державного управління», з чим 
принципово не погоджуємося. Нині відбувається 
еволюція категоріального апарату адміністратив-
ного права (з якою погоджуємося лише частково), 
але поняття «державне управління» у широкому 
його значенні вже не використовується у науковій 
літературі. Це поняття як рудимент радянського 
категоріального апарату адміністративного права 
натепер втратило своє методологічне значення. 

Корисні думки для нашого дослідження вислов-
лює П.Д. Матвієнко в своїй праці, яка присвячена 
контролю за діяльністю органів місцевого само-
врядування як суб’єктів адміністративного права 
України [8]. Одразу ж звернемо увагу на певні 
суперечності, що притаманні цьому комплексному 
дослідженню. Вчений робить узагальнений висно-
вок, що контроль за діяльністю органів місцевого 
самоврядування як суб’єктів адміністративного 
права України є постійною за своє суттю діяль-
ністю уповноважених суб’єктів публічної адмі-
ністрації та громадськості [8, с. 50]. При цьому 
П.Д. Матвієнко визнає факт існування судового 
контролю за діяльністю органів місцевого само-
врядування як одного із видів державного контр-
олю [8, с. 113]. Таким чином, або загальне визна-
чення контролю за діяльністю органів місцевого 
самоврядування є неповним, бо не передбачає суди 
суб’єктами контролю, або ж автор досить широко 
трактує поняття «суб’єкти публічної адміністра-
ції», включаючи до його змісту й адміністративні 
суди. У попередніх положеннях статті вже відзна-
чався «несистемний» (неповсякденний) характер 
судового контролю. Тому повністю погоджуючись 
з думкою, що державний контроль за органами 
публічної адміністрації може здійснюватися на 
постійній основі (наприклад, з боку Рахункової 
палати України), не можемо погодитись з думкою 
про те, що судовий контроль, який здійснюється 
за органами місцевого самоврядування, теж є за 
своєю суттю постійним контролем. 

Разом із тим П.Д. Матвієнко ґрунтовно дослі-
джує цілі, завдання і функції контролю за діяль-
ністю органів місцевого самоврядування як 
суб’єктів адміністративного права України. 

По-перше, вчений зазначає, що метою контр-
олю за діяльністю органів місцевого самовряду-

вання є забезпечення законності діяльності орга-
нів місцевого самоврядування [8, с. 147]. З цим 
висновком повністю погоджуємося. Наприклад, 
сфера реалізації контрольної функції адміністра-
тивного процесу обмежується питаннями вста-
новлення єдиного режиму реалізації норм публіч-
них галузей права (в тому числі адміністративного 
права) та правового статусу осіб, які перебувають 
у публічно-правових відносинах із суб’єктами 
владних повноважень.

По-друге, П.Д. Матвієнко стверджує, що мета 
контролю завжди конкретизується у його завдан-
нях та пропонує виділяти такі завдання контролю 
за діяльністю органів місцевого самоврядування: 
а) виявлення фактичного стану справ у діяльності 
органів місцевого самоврядування, пов’язаної із 
реалізацією ними власних та делегованих повнова-
жень як суб’єктами адміністративного права Укра-
їни; б) надання повної, достовірної, об’єктивної 
інформації про стан відповідних суспільних від-
носин; в) забезпечення дотримання органами 
місцевого самоврядування вимог чинного законо-
давства під час реалізації ними адміністративної 
правосуб’єктності; г) виявлення причин і умов, 
що сприяли порушенням правових норм вищезаз-
наченими органами; ґ) надання допомоги органам 
місцевого самоврядування у поновленні закон-
ності та дисципліни у своїй діяльності; д) засто-
сування заходів щодо попередження та усунення 
порушень законодавства; е) забезпечення притяг-
нення до відповідальності винних у вчиненні пра-
вопорушень [8, с. 97–98]. Не з усіма завданнями 
контролю, що пропонує П.Д. Матвієнко, можна 
погодитись, але з огляду на особливості адміні-
стративного процесу як форми діяльності судів 
України, можна було б говорити про такі завдання 
контрольної функції адміністративного процесу: 
а) виявлення фактичного стану справ у діяльності 
суб’єктів владних повноважень (у межах заявле-
них позовних вимог), адже саме під час контролю 
отримується повна, об’єктивна інформація про 
стан справ у діяльності органів публічної адміні-
страції; б) оцінка діяльності суб’єктів публічної 
адміністрації у публічно-правовій сфері з точки 
зору дотримання ними режиму законності, адже 
на підставі опрацювання отриманої під час контр-
олю інформації робиться висновок про наявність 
чи відсутність факту порушення з боку суб’єкта 
владних повноважень прав, свобод та інтересів 
фізичних і юридичних осіб; в) створення умов 
для обґрунтованого застосування способів судо-
вого захисту, які передбачені частиною першою 
ст. 5 КАСУ. 
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Висновки. На підставі проведеного дослі-
дження можна зробити такі висновки.

1. Контрольна функція належить до зовнішніх 
функцій адміністративного процесу, а сфера її 
реалізації обмежується:

по-перше, питаннями встановлення єдиного 
режиму реалізації норм публічних галузей права 
(в тому числі адміністративного права) та право-
вого статусу осіб, які перебувають у публічно-пра-
вових відносинах із суб’єктами владних повнова-
жень;

по-друге, вимогами позивача, адже контроль 
може здійснюватися адміністративним судом 
лише на підставі позову особи, права та інтереси 
якої було порушено неправомірним рішенням, 
діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повно-
важень. 

2. До завдань контрольної функції адміністра-
тивного процесу належать: а) виявлення фак-
тичного стану справ у діяльності суб’єктів влад-
них повноважень (у межах заявлених позовних 

вимог), адже саме під час контролю отримується 
повна, об’єктивна інформація про стан справ 
у діяльності органів публічної адміністрації; б) 
оцінка діяльності суб’єктів публічної адміністра-
ції у публічно-правовій сфері з точки зору дотри-
мання ними режиму законності, адже на підставі 
опрацювання отриманої під час контролю інфор-
мації робиться висновок про наявність чи відсут-
ність факту порушення з боку суб’єкта владних 
повноважень прав, свобод та інтересів фізичних 
і юридичних осіб; в) створення умов для обґрун-
тованого застосування способів судового захисту, 
які передбачені частиною першою ст. 5 КАСУ. 

3. Контрольна функція адміністративного про-
цесу полягає у тому, що адміністративний процес 
контролює діяльність суб’єктів владних повнова-
жень на предмет її відповідності режиму закон-
ності  у сфері публічно-правових відносин. Такий 
контроль відбувається під час здійснення судом 
адміністративного правосуддя та обмежується 
вимогами позивача. 
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Hut N.Yu. CONTROL FUNCTION OF THE ADMINISTRATIVE PROCESS
The paper covers the basic scientific approaches to the definition of the concept “control function of 

administrative process”. The author emphasizes that defining the control function of administrative process is 
complicated by the existence of three factors. First, the concept “control” currently requires the clarification 
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of its content not only through its comparative characteristics with the concept “supervision” but also 
through the correlation with other categories which have become common for our law and legal science – 
“monitoring”, “revision”, “revising”, “inspection"”, etc. Secondly, the control function of administrative 
process is not considered in scientific publications per se, it is replaced by research on judicial control over 
public administration bodies. Third, the concept “administrative process” may acquire different meanings 
in scientific manuscripts depending on the concept to which the author of the study belongs. There is a well-
founded opinion that the control function refers to the external functions of administrative process, and the 
scope of its implementation is limited to: a) establishing a unified regime for the implementation of public law 
(including administrative law) and the legal status of persons, who are in public relations with authorities; b) 
the requirements of the plaintiff, because the control can be exercised by the administrative court only based 
on a claim of a person whose rights and interests have been violated by an illegal decision, action or inaction 
of authority. The paper marks that the tasks of the control function of administrative process are as follows: a) 
identification of the actual state of affairs in the activities of authority; b) assessment of the activities of public 
administration entities in the public law area in terms of their compliance with the rule of law; c) arrangement 
of conditions for reasonable application of methods of judicial protection. The author concludes that the 
control function is manifested in the fact that administrative process as a form of activity of the Ukrainian court 
provides the control of administrative courts over the activities of authorities in terms of their compliance with 
the rule of law in public relations.

Key words: administrative process, functions of administrative process, external functions of legal process, 
control function.
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ОКРЕМА УХВАЛА СУДУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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У статті досліджено питання сутності окремої ухвали як інструменту забезпечення 
законності, а також правові підстави та наслідки її прийняття. Вказано, що, окрім вико-
нання функцій, пов’язаних із безпосереднім вирішенням судових справ, суд уповноважений 
виносити окремі ухвали, які мають бути ефективним засобом дотримання законності, забез-
печення судом захисту прав і свобод людини.

Проведений аналіз дав підстави дійти висновку, що окрема ухвала суду – це вид судового 
рішення, що є процесуальним способом судового впливу (контролю) на виявлені під час судо-
вого розгляду та ухвалення судового рішення порушення закону. Окрема ухвала є засобом 
зміцнення законності та правопорядку. Це акт, що сприяє усуненню недоліків у діяльності 
державних органів, громадських організацій і посадових осіб, запобігає скоєнню злочинів 
та інших правопорушень, впливає на формування у громадян поваги до права та становить 
важливу частину діяльності судів.

Вказано, що окрема ухвала суду має не тільки превентивне значення, а допомагає вияв-
ленню та усуненню причин і умов, які в сукупності можуть зумовити порушення законності, 
є основою для припинення правопорушення, а також підставою для застосування заходів від-
повідальності до осіб, які правопорушення вчинили. 

Оскільки суд як орган судової влади наділений певними контрольно-наглядовими функці-
ями в межах іншої влади, що потрібна для її злагодженого і правомірного функціонування, 
відповідно, перед судом постає необхідність з метою збереження балансу здійснення влади 
обережно та виважено користуватися таким процесуальним механізмом, як окрема ухвала. 
Зі свого боку виконавча влада і взагалі держава, а так само органи місцевого самоврядування 
та інші суб’єкти владних повноважень для підтримання авторитету правосуддя мають 
уважно ставитися до виконання такого рішення суду.

Ключові слова: окрема ухвала, судовий процес, суд, забезпечення законності.

Окрема ухвала суду має досить давню історію 
і за час свого існування була наділена різним зміс-
том. Взагалі виникнення інституту окремої ухвали 
у законодавстві дослідники минулого століття 
пов’язували із необхідністю реагувати й усувати 
порушення законності та інші недоліки, насампе-
ред у діяльності самих судових органів [1, с. 4–5]. 

Науковці тієї доби відносили окрему ухвалу до 
актів правосуддя, виокремлюючи загальні і специ-
фічні риси. Так, до загальних рис окремої ухвали 
відносили те, що це правовий акт: 

а) прийняття якого належить виключно до ком-
петенції суду та який відображає вирішальну роль 
суду у конкретній справі; 

б) постановляється у суворо процесуальній 
формі; 

в) набуває чинності за аналогією з іншими 
актами правосуддя та має обов’язковий характер 
тощо. 

До специфічних рис відносили предмет 
впливу – негативні явища, запобіжно-виховні 

завдання у якому набувають головного значення, 
а також те, що у справі може бути постановлено 
декілька окремих ухвал (незалежно від характеру 
та значення інших судових актів, ухвалених сто-
совно тих самих учасників процесу) [1, с. 7–8]. 

Сучасні вчені також указують, що за своїм 
характером окрема ухвала істотно відрізняється 
від інших ухвал суду, в яких обговорюються мате-
ріальні й процесуальні права сторін й інших осіб, 
які беруть участь у справі. Так, окрема ухвала не 
впливає на розвиток і результат процесу і не сто-
сується питань, що безпосередньо належать до 
розгляду справи [2].

Отже, суд, окрім виконання функцій, пов’я- 
заних із безпосереднім вирішенням судових 
справ, уповноважений виносити окремі ухвали, 
які мають бути ефективним засобом дотримання 
законності, забезпечення судом захисту прав 
і свобод людини. 

Окремі ухвали виконують особливу функцію 
в судочинстві, оскільки не вирішують процесуа- 
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льних питань, а мають так би мовити сигналіза-
ційний характер. Проте окремі ухвали стають не 
тільки поштовхом для виявлення і припинення 
правопорушення, а виконують і превентивну 
функцію у разі застосування відповідних санк-
цій до правопорушника. Як указують учені, у разі 
визначення правового статусу окремої ухвали за 
критерій ставиться виконання судом такої його 
функції, як профілактика правопорушень, а тому 
окрема ухвала суду є формою (заходом) вико-
нання цієї функції правосуддям [3, с. 48–49, 52]. 

Проте очевидно, що окрема ухвала суду має не 
тільки превентивне значення, а допомагає вияв-
ленню та усуненню причин і умов, які в сукуп-
ності можуть зумовити порушення законності, 
є основою для припинення правопорушення, 
а також підставою для застосування заходів відпо-
відальності до осіб, які правопорушення вчинили. 

На підтвердження вказаного як приклад 
доцільно навести окрему ухвалу Верховного Суду 
від 10 жовтня 2019 року, яка була винесена у справі 
№ 9901/355/19, в якій позивачка звернулась до 
Касаційного адміністративного суду у складі Вер-
ховного Суду як суду першої інстанції з позовом 
до Вищої ради правосуддя. 

У вказаному рішенні Верховний Суд дійшов 
висновку, що викладені у зверненні позивачки 
обставини належать до компетенції правоохорон-
них органів, оскільки в діях особи можливі ознаки 
кримінального або адміністративного правопо-
рушення. Так, судом було встановлено, що під 
час судового розгляду особа (сторона у процесі) 
зухвало поводилася, їй робилися зауваження. 
Крім того, після судового засідання вона увірва-
лася до робочого кабінету судді, ігноруючи про-
хання залишити кабінет, хапала суддю за мантію, 
намагалася відірвати нагрудний судейський знак, 
погрожувала негативними наслідками. Завдяки 
тому, що у суді в цей час відбувався робочий про-
цес, то люди почули галас і відкрили двері, особа 
відступила, наостанок нагадавши про те, що очі-
кує суддю. 

Заборона впливу на суддів у будь-який спосіб 
поширюється на весь час обіймання ними посади 
судді. Зокрема, у статті 126 Конституції Укра-
їни передбачено, що вплив на суддів у будь-який 
спосіб забороняється. Це положення розтлума-
чено у п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 13 червня 2007 р. № 8 «Про незалеж-
ність судової влади», де вказано, що цією нормою 
заборонено вчиняти будь-які дії стосовно суддів 
незалежно від форми їх прояву з боку держав-
них органів, органів місцевого самоврядування, 

їх посадових і службових осіб, установ, органі-
зацій, громадян та їх об’єднань, юридичних осіб 
з метою перешкоджання виконанню суддями про-
фесійних обов’язків чи схиляння їх до ухвалення 
неправосудного рішення. А зважаючи на те, що 
вплив на суддів тягне юридичну відповідальність, 
суди в усіх випадках втручання в їхню діяльність 
і прояву неповаги до суду або судді мають вино-
сити окремі ухвали чи постанови, а якщо в таких 
діях вбачаються ознаки відповідного злочину – 
реагувати згідно з вимогами чинного законодав-
ства України.

Тому у такій справі Верховний Суд в окремій 
ухвалі дійшов висновку, що необхідно встановити 
наявність або відсутність ознак кримінального чи 
адміністративного правопорушення.

Разом із тим окрема ухвала – це процесуаль-
ний засіб реагування суду на виявлені ним під 
час розгляду справи порушення закону, недоліки 
в діяльності органів управління, установ чи під-
приємств та їх посадових осіб [4, с. 382]. Так, 
окрему ухвалу відносять до особливого виду пра-
возастосовного акта, постановлення якого мож-
ливе за умови не тільки виявлення самого факту 
порушення закону, а й у разі встановлення причин 
та умов такого порушення [5, с. 196–197]. Отже, 
у наведеному відображено певні аспекти окремої 
ухвали як процесуального документа, який при-
ймається лише судом. 

У спеціальній літературі щодо правових 
наслідків для осіб, стосовно яких окрема ухвала 
постановляється, на цьому сконцентровано увагу 
в аспекті розуміння окремої ухвали як акта засто-
сування норм процесуального права до певних 
груп негативних суспільних явищ, як юридичного 
факту, що здатний породжувати, змінювати і при-
пиняти правовідносини [6, c. 136]. Але це мож-
ливо лише у разі вжиття заходів щодо виявлених 
порушень закону, причин та умов, що сприяли їх 
вчиненню. 

Одним із видів реагування суду вищої інстанції 
може бути постановлення окремої ухвали в разі 
допущення судом нижчої інстанції неправильного 
застосування норм матеріального права або пору-
шення норм процесуального права незалежно від 
того, чи є такі порушення підставою для скасу-
вання або зміни судового рішення.

Так, зокрема, у справі № 215/1472/19(2-
а/215/125/19) про уточнення списків виборців 
Верховним Судом постановлено окрему ухвалу 
від 27 травня 2019 року, в якій Верховний Суд 
звертає увагу на те, що в резолютивній час-
тині рішення суду першої інстанції помилково  
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зазначено, що оскаржуване позивачем рішення 
може бути оскаржено безпосередньо до суду апе-
ляційної інстанції протягом тридцяти днів з дня 
складення повного судового рішення, оскільки 
судові рішення за наслідками розгляду справ, 
визначених статтями 273–277 КАС України, 
можуть бути подані у дводенний строк з дня їх 
проголошення, а на судові рішення, ухвалені до 
дня голосування, – не пізніш як за чотири години 
до початку голосування.

Таким чином, суд першої інстанції штучно 
створив умови для порушення відповідачем строку 
звернення до суду, який не може бути поновлений, 
чим було порушено право особи на доступ до пра-
восуддя, а тому Верховний Суд дійшов висновку, 
що наявні підстави для постановлення окремої 
ухвали, оскільки згідно з ч. 8 ст. 249 КАС Укра-
їни суд вищої інстанції може постановити окрему 
ухвалу в разі допущення судом нижчої інстанції 
неправильного застосування норм матеріального 
права або порушення норм процесуального права 
незалежно від того, чи є такі порушення підста-
вою для скасування або зміни судового рішення. 
Такі самі повноваження має Велика Палата Вер-
ховного Суду щодо питань передачі справ на роз-
гляд Великої Палати. 

Отже, законодавство виділяє окремі ухвали, 
постановлені як реакція суду вищої інстанції на 
порушення норм права та помилки, допущені 
судами першої інстанції. Суди, щодо яких було 
постановлено окрему ухвалу, обговорюють її на 
нарадах суддів відповідного суду й повідомля-
ють суд вищої інстанції, який її постановив, про 
взяття інформації до відома і врахування у роботі 
з метою усунення та недопущення у майбутньому 
порушень законодавства і помилок. У разі над-
силання окремої ухвали, прийнятої щодо суддів, 
до органів державної влади та суддівського вря-
дування її може бути взято до уваги під час вирі-
шення питання про відкриття дисциплінарної 
справи чи під час проведення кваліфікаційного 
оцінювання судді.

Разом із тим предметом реагування окремих 
ухвал є і діяльність фізичних та юридичних осіб, 
у результаті якої відбувається порушення закону. 
При цьому порушення закону може бути з різних 
причин та за різних умов і необов’язково стосува-
тися справи, під час розгляду якої такі порушення 
судом виявлені.

Так, зокрема в окремій ухвалі Верхо-
вного Суду від 31 жовтня 2018 року у справі 
№ 820/2516/17 вказано, що згідно з частиною 
четвертою статті 72 Кодексу адміністратив-

ного судочинства України (у редакції, яка діяла 
на момент розгляду справи у судах попередніх 
інстанцій) вирок суду у кримінальному прова-
дженні або постанова суду у справі про адміні-
стративний проступок, які набрали законної сили, 
є обов’язковими для адміністративного суду, що 
розглядає справу про правові наслідки дій чи без-
діяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або 
постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце 
діяння та чи вчинене воно цією особою.

Податковий орган з метою доведення обста-
вин, викладених в акті перевірки, та обґрунту-
вання правомірності спірних повідомлень-рішень 
зобов’язаний повідомити суди попередніх інстан-
цій про наявність вироку, який має значення для 
правильного вирішення адміністративної справи.

Всупереч покладеним обов’язкам податковий 
орган не повідомив суди першої та апеляційної 
інстанцій про наявність вироків у кримінальних 
провадженнях, чим порушив приписи статей 71, 
72 Кодексу адміністративного судочинства Укра-
їни (у редакції, що діяла до 15 грудня 2017 року).

Таким чином, на підставі наведеного Верховний 
Суд дійшов висновку повідомити відповідний подат-
ковий орган про встановлені під час розгляду справи 
порушення вимог законодавства для вжиття невід-
кладних заходів щодо усунення причин та умов, що 
сприяли встановленим судом порушенням.

Отже, одним зі способів припинення право-
порушень з боку суб’єктів владних повноважень 
є постановлення окремої ухвали щодо їхніх дій. 
При цьому постановлення окремої ухвали щодо 
зазначених суб’єктів має стати підставою для 
застосування до них заходів відповідальності. 
Вжиття таких заходів судом цілком відповіда-
тиме інтересам правосуддя, оскільки забезпечува-
тиме всебічне і повне з’ясування обставин справи 
в умовах, що виключають тиск на суд або учасни-
ків процесу.

Як указують деякі вчені, місце окремої ухвали 
серед інших видів рішень суду в процесуальному 
законодавстві не визначено. Так, відсутність окре-
мої ухвали у переліках судових рішень, які закрі-
плені у відповідних процесуальних кодексах, 
дає можливість уникати виконання таких ухвал, 
а незазначення про них у Законі України «Про 
доступ до судових рішень» може призвести до 
недотримання з боку держави принципу відкри-
тості діяльності судів, прогнозованості судових 
рішень та не сприятиме однаковому застосуванню 
законодавства [7, с. 69].

Більше того, згідно з чинним законодав-
ством, постановлення окремої ухвали є правом 
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суду, а не обов’язком. Зокрема, відповідно до 
ч. 1–3 ст. 249 КАС України суд, виявивши під час 
розгляду справи порушення закону, може поста-
новити окрему ухвалу і направити її відповідним 
суб’єктам владних повноважень для вжиття захо-
дів щодо усунення причин та умов, що сприяли 
порушенню закону. У разі необхідності суд може 
постановити окрему ухвалу про наявність під-
став для розгляду питання щодо притягнення до 
відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяль-
ність яких визнаються протиправними. Суд може 
постановити окрему ухвалу у разі зловживання 
процесуальними правами, порушення процесу-
альних обов’язків, неналежного виконання про-
фесійних обов’язків (у тому числі якщо підписана 
адвокатом чи прокурором позовна заява містить 
суттєві недоліки) або іншого порушення законо-
давства адвокатом або прокурором. 

При цьому в окремій ухвалі суд має зазна-
чити закон чи інший нормативно-правовий акт 
(у тому числі його статтю, пункт тощо), вимоги 
яких порушено, і в чому саме полягає порушення 
(ч. 4 ст. 249 КАС України), а також надіслати 
окрему ухвалу відповідним юридичним та фізич-
ним особам, державним й іншим органам, поса-
довим особам, які відповідно до своїх повнова-
жень мають усунути виявлені судом недоліки або 
порушення чи запобігти їх повторенню.

Разом із тим окрема ухвала є також інструмен-
том протидії у разі зловживання процесуальними 
правами, наприклад адвокатом або прокурором 
(у тому числі, якщо підписана адвокатом чи про-
курором позовна заява містить суттєві недоліки). 
Так, окремою ухвалою від 18 червня 2018 року 
у справі № 922/2723/17 Верховний Суд визнав 
звернення адвоката від імені позивача із завідомо 
безпідставним відводом зловживанням процесу-
альними правами, спрямованим на свідоме, неви-
правдане затягування судового процесу. Окрему 
ухвалу Верховний Суд направив у відповідну ква-
ліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, 
а про результати її розгляду зобов’язав повідо-
мити у місячний строк.

Крім того, в ухвалі від 05 грудня 2018 року 
у справі № 910/16039/16 Верховний Суд у резо-
лютивній частині ухвали попередив адвоката про 
неприпустимість зловживань процесуальними 
правами. Окрім визнання зловживанням проце-
суальними правами завідомо безпідставного від-
воду, в ухвалі Верховний Суд додатково зазначив, 
що вважає неприпустимою поведінку представ-
ника відповідача – адвоката в частині допуще-
них зловживань під час розгляду справи, зокрема 

і щодо заявлення та подання завідомо безпідстав-
ного відводу суддям Верховного Суду. Суд наго-
лосив, що такі дії адвоката є виявом неповаги 
до судової влади в Україні, суперечать правилам 
адвокатської етики та підривають авторитет адво-
катської спільноти. Проте окремої ухвали Верхо-
вний Суд у цій справі не постановив.

Ще однією особливістю окремої ухвали є те, 
що вона може бути постановлена під час роз-
гляду справи по суті. Так, Верховний Суд у складі 
колегії суддів Першої судової палати Касацій-
ного цивільного суду в результаті перегляду 
справи № 201/2762/18-ц у постанові від 5 червня 
2019 року скасував окрему ухвалу судді Дніпров-
ського апеляційного суду від 21 лютого 2019 року.

Суддя Жовтневого районного суду м. Дніпро-
петровська звернувся з касаційною скаргою на 
окрему ухвалу судді Дніпровського апеляційного 
суду, якою доведено до відома Вищої ради право-
суддя про порушення суддею норм процесуаль-
ного закону під час розгляду справи.

Колегія суддів Верховного Суду скасувала 
окрему ухвалу апеляційного суду з огляду на таке. 
Відповідно до чинного законодавства суд, вия-
вивши під час вирішення спору порушення зако-
нодавства або недоліки в діяльності юридичної 
особи, державних чи інших органів, інших осіб, 
постановляє окрему ухвалу незалежно від того, 
чи є вони учасниками судового процесу.

Суд вищої інстанції може постановити окрему 
ухвалу в разі допущення судом нижчої інстан-
ції порушення норм матеріального або проце-
суального права незалежно від того, чи є такі 
порушення підставою для скасування або зміни 
судового рішення. Крім того, окрема ухвала, яка 
оформлюється окремим документом, має бути 
постановлена в нарадчій кімнаті, прийнята коле-
гіально, а не суддею одноособово.

На порушення наведених норм процесуаль-
ного права окрема ухвала апеляційного суду від 
21 лютого 2019 року постановлена суддею одно-
особово під час вирішення питання про відкриття 
апеляційного провадження, а саме відмовлено 
у відкритті апеляційного провадження. Крім того, 
постановлення окремої ухвали судом має відбува-
тися не під час вирішення питання про відкриття 
провадження, а під час розгляду справи по суті.

Таким чином, в описуваному випадку Верхо-
вний Суд у своєму рішенні дійшов висновку, що 
оскаржена районним суддею окрема ухвала судді 
апеляційної інстанції постановлена неналежним 
складом суду, не в нарадчій кімнаті, не за резуль-
татом розгляду справи по суті, тобто не в порядку, 
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встановленому статтями процесуального кодексу, 
а тому підлягає скасуванню.

Отже, підсумовуючи, доцільно зазначити, 
що проведений нами аналіз дає підстави дійти 
висновку, що окрема ухвала суду – це вид судо-
вого рішення, який є процесуальним способом 
судового впливу (контролю) на виявлені під час 
судового розгляду та ухвалення судового рішення 
порушення закону. 

Окрема ухвала є засобом зміцнення законності 
та правопорядку. Це акт, що сприяє усуненню 
недоліків у діяльності державних органів, громад-
ських організацій і посадових осіб, запобігає ско-
єнню злочинів та інших правопорушень, впливає 
на формування у громадян поваги до права та ста-
новить важливу частину діяльності судів.

У розрізі наведеного доцільно підтримати сучас-
них дослідників, які вказують, що окрему ухвалу 
можна розглядати як один із виявів механізму 
стримування і противаг гілок державної влади [8]. 
Оскільки суд як орган судової влади наділено пев-
ними контрольно-наглядовими функціями в межах 
іншої влади, що потрібна для її злагодженого і пра-
вомірного функціонування, відповідно, перед судом 
постає необхідність з метою збереження балансу 
здійснення влади обережно та виважено користува-
тися таким процесуальним механізмом, як окрема 
ухвала. Зі свого боку виконавча влада і взагалі дер-
жава, а так само органи місцевого самоврядування 
та інші суб’єкти владних повноважень для підтри-
мання авторитету правосуддя мають уважно стави-
тися до виконання такого рішення суду.
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Dorokhina Yu.A. SEPARATE DECREE DECISION AS A TOOL FOR ENSURING LEGALITY: 
ESSENCE, LEGAL FRAMEWORK, CONSEQUENCES

The article explores the issues of the essence of a separate decree as a tool for ensuring legality, as well 
as the legal grounds and consequences of its adoption. It is stated that in addition to performing the functions 
related to the direct resolution of court cases, he is empowered to make separate decisions, which should be 
an effective means of compliance with the law, ensuring the court protection of human rights and freedoms.

Separate rulings have a special function in the judiciary, since they do not resolve procedural issues, and 
should say so signal. However, individual rulings are not only the impetus for the detection and termination of 
an offense, but also a preventive function in the case of appropriate sanctions against the offender. According to 
the scientists, in determining the legal status of a separate order, the criterion is assigned to the performance of 
a court such a function as the prevention of offenses, and therefore a separate court order is a form (measure) 
of performing this function to justice.

As the court, as a judicial authority, is endowed with certain supervisory functions within another power, 
which is necessary for its smooth and proper functioning, the need arises before the court, in order to preserve 
the balance of the exercise of power, to exercise cautious and prudent use of such procedural mechanism as 
separate resolution. For their part, the executive, and in general the state, as well as local authorities and other 
authorities to maintain the authority of justice, should be attentive to the enforcement of such court decisions.

Key words: separate decision, lawsuit, court, assurance of legality.
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ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 
ЯК ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

У статті розкривається сутність фінансового моніторингу як способу економічного дослі-
дження через призму економічної та правової інтерпретації. Доводиться, що фінансовий моні-
торинг є новою сферою контрольної діяльності держави з чітко визначеним предметом моні-
торингу, що оперує власним понятійним апаратом та спеціальною термінологією. Сутність 
фінансового моніторингу проявляється через такі його основні функції, як: ідентифікація еко-
номічних процесів, оцінка впливу їх взаємозв’язків, урахування зовнішніх чинників та ін.

Основна увага зосереджена на сучасному тлумаченні терміна «фінансовий моніторинг» 
як узагальненого комплексу дій, засобів та заходів щодо запобігання відмиванню коштів, 
одержаних незаконним шляхом. З прийняттям 06.12.2019 року Закону України № 361-IX 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», 
який набуде чинності з 28.04.2020 року, сформувалося більш ємке визначення фінансового 
моніторингу як сукупності заходів, здійснюваних суб’єктами фінансового моніторингу, що 
включають проведення державного та первинного фінансового моніторингу. У зв’язку з цим 
фінансовий моніторинг набув нового змісту, а його завдання доповнилися заходами щодо 
запобігання відмиванню коштів.

Вказано на ті фактори, які безпосередньо вплинули на створення системи фінансового 
моніторингу, а саме: поширення нецивілізованих форм нагромадження капіталу, зростання 
рівня тінізації економіки, приватизації, корупції та економічної злочинності, збільшення обся-
гів позабанківського грошового обігу, ухилення від сплати податків, бурхливе нагромадження 
«брудних» капіталів та інших видів фінансових махінацій і шахрайства.

Складність процесу забезпечення економічної безпеки пов’язана з фактичним розподілом 
економічних пріоритетів, зростанням реальних загроз економіці України. У цих умовах лега-
лізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і слабкість та недосконалість 
грошової і фінансово-кредитної систем становлять серйозну небезпеку як на національному, 
так і на міжнародному рівнях. Саме фінансовий моніторинг, як інститут економічної без-
пеки держави, спроможний подолати небезпечні для її економіки загрози.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, суб’єкти фінансового моніторингу, фінансова 
операція, відмивання коштів, незаконні доходи, легалізація, економічна безпека.

Постановка проблеми. Досліджувана у статті 
категорія «моніторинг», яка у минулому розгляда-
лася виключно як екологічна, тобто спрямована 
на спостереження за станом навколишнього при-
родного середовища, в сучасних умовах потребує 
більш розширеного тлумачення і розуміння її сут-
ності. В економічних та правових джерелах також 
цей термін траплявся дуже рідко. 

Першочергово під моніторингом розумілося 
«комплексне спостереження за змінами об’єктів 
дослідження з метою оцінки та аналізу їх поточ-
ного стану та прогнозування у досягненні постав-
леної мети». Згодом застосування моніторингу 
пов’язувалося з відстеженням ситуації чи процесу 
у сфері управлінської діяльності, аналізом впливу 
на суспільні відносини прийнятих управлінських 

рішень, правових актів [1, c. 16]. Як спеціальний 
термін «фінансовий моніторинг» почав застосо-
вуватися з 90-х рр. і стосувався сфери процедури 
банкрутства та антимонопольних розслідувань. 
У своєму вихідному семантичному розумінні як 
позначення певних систематичних, регулярних 
спостережень за сферою фінансів цей термін 
почав використовуватися нещодавно. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Доцільно зауважити, що економічному процесу 
відмивання коштів до цього часу не надавалося сис-
тематизованої форми. В.О. Коваленко, О.М. Гор-
бунова характеризували фінансовий моніторинг 
переважно як певний вид або спосіб економічного 
дослідження, але й це тоді мало вагоме значення 
для дослідження такого поняття. Починаючи  
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з 2000-х років з прийняттям низки важливих нор-
мативно-правових актів, якими передбачалося 
створення урядових органів державного управ-
ління, фінансовий моніторинг набув кардинально 
нового узагальненого визначення: як комплексу 
заходів щодо запобігання відмиванню коштів. На 
цій основі С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Яну-
шевич значну увагу приділили правовому, орга-
нізаційному та практичному аспектам боротьби 
з відмиванням коштів.

Прийняття 06.12.2019 року Закону України 
№ 361-IX «Про запобігання та протидію лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення» [2], який набуде чинності 
з 28.04.2020 року, ознаменувало те, що фінансо-
вий моніторинг в Україні набув конкретних ознак 
і характеристик, а його зміст та завдання чітко 
окреслені проблемами та заходами щодо запо-
бігання відмиванню коштів. Документ адаптує 
в національне законодавство Рекомендації FAT 
та 4-ту і частково 5-ту Директиви Європейського 
Союзу проти відмивання коштів та фінансування 
тероризму, які вже впроваджені в усіх країнах-
членах ЄС та є обов’язковими для країн, що мають 
намір набути членства. Ухвалення цього Закону 
є частиною міжнародних зобов’язань України, 
визначених Угодою про асоціацію з ЄС, а також 
ратифікованим у листопаді 2019 року Меморан-
думом про взаєморозуміння між Україною та ЄС 
і дасть змогу вийти на новий рівень якості сис-
теми фінансового моніторингу, що своєю чергою 
потребує нових наукових досліджень.

Постановка завдання. Нині фінансовому 
моніторингу відведена вагома роль у здійсненні 
загальних функцій управління – планування, 
контролю, регулювання, відстеження, аналізу 
та ін. На законодавчому рівні дане чітке визна-
чення фінансового моніторингу як сукупності 
заходів, які здійснюються суб’єктами фінансо-
вого моніторингу у сфері запобігання та проти-
дії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, 
що включають проведення державного та первин-
ного фінансового моніторингу. Тож метою дослі-
дження є ті суспільні процеси, які вплинули на 
становлення фінансового моніторингу як нової 
сфери контрольної діяльності держави та нового 
інституту економічної безпеки України.

Виклад основного матеріалу. Сучасна соціа- 
льно-економічна система переживає реструкту-
рування, а тому закономірно потребує для своєї 

стабілізації створення нових інститутів, нових 
схем взаємин між економічними агентами та дер-
жавою. Особлива роль держави в перехідній еко-
номіці пов’язана з тим, що у економічних агентів 
за попередній період існування планової системи 
господарювання сформувалася потреба в доклад-
ній регламентації свого поводження з боку вищих 
органів. Перехід до автономного існування в умо-
вах важко передбачуваного ринку, а також з метою 
уникнення руйнівних наслідків трансформації не 
може відбуватися без координації держави. Тому 
держава має постійно підтримувати так званий 
баланс інтересів різноманітних соціальних утво-
рень з метою досягнення соціальної рівноваги, 
яка, на нашу думку, є ядром розв’язання проблем 
незаконного відмивання коштів. При цьому варто 
зазначити, що найважливішою та невід’ємною 
складовою частиною соціальної рівноваги є еко-
номічна рівновага. Порушення економічної рівно-
ваги, зокрема, у формі макроекономічної неста-
більності – порушення грошового обігу, інфляція 
тощо – мають найбільше значення серед чинників 
економічного характеру, що здійснюють вплив на 
відмивання коштів [3, c. 59].

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, викликає порушення еконо-
мічної рівноваги, а як соціальний феномен стосу-
ється порушення економічної рівноваги на макро-
економічному рівні, а саме: порушення рівноваги 
між прибутками та видатками, між інвестиціями 
та заощадженнями, між рівнем цін і кількістю 
грошей та ін. На перший погляд може здатися, 
що зв’язок між цими явищами досить віддалений. 
Однак глибокий аналіз цих процесів доводить 
зворотне. У результаті протиправної діяльності 
щодо відмивання коштів мають місце невиправ-
дано великі фінансові втрати, втрата довіри гро-
мадян до фінансових структур та установ, упо-
вільнення обігу грошових коштів та зростання 
обсягів поза банківським грошовим обігом, неци-
вілізовані форми нагромадження капіталу, супер-
ечності в практиці приватизації, зростання рівня 
тінізації економіки, корупції та економічної зло-
чинності тощо. 

У сучасних дослідженнях бракує глибокого 
економіко-теоретичного аналізу та об’єктивного 
наукового обґрунтування щодо ролі держави як 
інституту влади, покликаного здійснювати різ-
номанітні регулюючі заходи з метою обмеження 
поширення зазначеного суспільно небезпечного 
соціально-економічного явища. Тому, на нашу 
думку, саме фінансовий моніторинг як індика-
тор економічного розвитку держави і суспільства 
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здатний ідентифікувати економічні процеси, оці-
нити їх взаємозв’язки, врахувати зовнішні чин-
ники впливу.

Нині ми можемо констатувати, що фінансовий 
моніторинг є досить новою сферою контрольної 
діяльності держави з чітко визначеним предме-
том моніторингу. Він володіє власним понятій-
ним апаратом та спеціальною термінологією, без 
яких неможливий аналіз контрольованих явищ 
та процесів, а саме: фінансових операцій; об’єктів 
фінансового моніторингу; доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та ін.

У полі зору фінансового моніторингу перебува-
ють: будь-які дії щодо активів, здійснені за допомо-
гою суб’єкта первинного фінансового моніторингу 
(фінансові операції); будь-яка економічна вигода, 
одержана внаслідок вчинення суспільно небезпеч-
ного діяння, що передує легалізації (відмиванню) 
доходів, що виражене в правах, рухомому чи неру-
хомому майні, документах, що підтверджують 
право на таку власність або частку в ній (доходи, 
одержані злочинним шляхом); дії з активами, що 
пов’язані з відповідними учасниками фінансових 
операцій, які їх проводять, за умови наявності 
ризиків використання цих активів з метою легалі-
зації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансування тероризму, а також будь-
яка інформація про такі дії чи події, активи та їх 
учасників (об’єкти фінансового моніторингу).

Для того щоб лікувати хворобу, необхідно 
знати причини, які її викликали. Тож варто зупи-
нитися на тих факторах, які сприяли виникненню 
та поширенню в Україні явищ, що ставлять під 
загрозу економічну безпеку держави. 

Основними факторами, що сприяли виник-
ненню та поширенню в Україні легалізації (від-
мивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
стали: відсутність економічної стратегії, недо-
сконалість та неузгодженість фінансової, подат-
кової, інвестиційної, банківської, митно-тариф-
ної, промислової, господарчої політики, тінізація 
найважливіших її ланок. Стрімка зміна відносин 
власності, слабо контрольовані процеси роздер-
жавлення ще більше поглибили і сприяли поши-
ренню таких злочинів [4, c. 151].

Ми вважаємо, що відмивання майнових цін-
ностей, одержаних злочинним шляхом, є глобаль-
ною проблемою не окремо взятої країни, а світо-
вої спільноти загалом. За даними МВФ, цифровий 
показник такого негативного процесу становить 
від 2 до 5% світового сукупного внутрішнього про-
дукту. В Україні 40–60% внутрішнього валового 
продукту становить тіньова економіка [5, c. 268]. 

Другим важливим моментом є те, що відми-
вання коштів завжди супроводжується корупцій-
ними схемами та різними формами організованої 
злочинної діяльності. За таких умов сфера зло-
чинного бізнесу отримує надприбутки [6, c. 65]. 
Але найбільша небезпека криється в тому, що 
ці надприбутки вливаються в легальну еконо-
міку, що своєю чергою призводить до зрощення 
загальної кримінальної та економічної злочин-
ності.

Отже, такі фактори не тільки сприяють кри-
міналізації економічних зв’язків, загрожуючи 
суспільству та економічній безпеці держави, 
а й завдяки міцній фінансовій основі злочинних 
організацій стало можливим узурпувати всі гілки 
влади. Також це спричиняє девальвацію прива-
бливості законного та чесного бізнесу, викликає 
відтік приватних, у тому числі іноземних, інвести-
цій з України, оскільки страждає та обмежується 
добросовісна конкуренція. 

Яка ситуація складається в державі за таких 
обставин? Легалізація злочинних доходів спричи-
няє: зміну попиту на гроші; нестабільність паси-
вів і високі ризики оцінки вартості активів фінан-
сових установ; несприятливий вплив на збирання 
податків і розподіл видатків; негативний вплив на 
легальні операції; необґрунтовану оцінку акти-
вів; розширення економічної бази організованих 
форм злочинної діяльності; недоотримання зна-
чних коштів державними централізованими фон-
дами, відповідно і бюджетом; недофінансування 
окремих соціальних програм, що призводить до 
соціальної напруги. 

З 28 квітня 2020 року в Україні діятимуть нові 
правила боротьби з відмиванням доходів. У редак-
ції Комітету з питань фінансів і банківської діяль-
ності прийнято Закон України «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення». Закон спрямований 
на забезпечення реалізації положень нових між-
народних стандартів у сфері протидії відмиванню 
коштів та боротьби з фінансуванням тероризму. 
Удосконалено національне законодавство у сфері 
фінансового моніторингу, зокрема: 

− запроваджується національна оцінка ризи-
ків системи фінансового моніторингу та вдоско-
налення ризик-орієнтованого підходу; 

− включено податкові злочини в предикатні; 
− вдосконалені законодавчі аспекти, які впли-

вають на якість розслідування злочинів щодо 
легалізації (відмивання) доходів; 
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− внесено зміни щодо підслідності злочинів 
з легалізації; 

− встановлено поріг для міжнародних грошо-
вих переказів, а натомість зняті порогові суми для 
здійснення фінансового моніторингу ріелторами 
та нотаріусами; 

− особи, які здійснюють операції з готівко-
вими коштами на суму понад 150 тис грн., виклю-
чені з числа суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу за рахунок введення обов’язкового 
моніторингу таких операцій банківськими уста-
новами;

− скорочено затрати банків та фінансових 
установ на звітування про фінансові операції 
шляхом автоматизації процесу надання інформа-
ції та зменшення періодичності інформування;

− удосконалено процедуру розкриття кінце-
вих бенефіціарних власників;

− передбачена можливість використання 
результатів належної перевірки, здійсненої іншим 
суб’єктом первинного фінмоніторингу;

− поліпшена процедура зупинення фінансо-
вих операцій тощо [2].

Законом також створено прозорий інструмент 
притягнення до відповідальності за порушення. 
Крім того, визначено, що фінансовому моніто-
рингу підлягатимуть операції понад 400 тис. грн, 
а кількість ознак таких операцій зменшується 
з сімнадцяти до чотирьох. Окрім того, законом 
визначається розмір штрафу за масштабні та сис-
темні порушення. Максимальний штраф для бан-
ків та фінансових установ становитиме 10 млн 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 
системні порушення (для інших осіб – до 1 млн 
неоподатковуваних мінімумів). Санкції будуть 
застосовуватися регуляторами, що проводять 
перевірки (НБУ, НКЦПФР та ін.), з обов’язковим 
урахуванням обставин вчиненого порушення 
та фінансового стану суб’єкта.

Висновки. У стратегічному плані розви-
тку Україна потребує суттєвих змін у механізмах 
трансформаційних процесів, їх системного онов-
лення. В межах наявної моделі розвитку широко-

масштабна модернізація нашої економіки просто 
не можлива. Складність процесу забезпечення 
економічної безпеки багато в чому пов’язана з фак-
тичним розподілом економічних пріоритетів, зрос-
танням реальних загроз економіці України. У цих 
умовах легалізація (відмивання) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, і слабкість та недоскона-
лість грошової і фінансово-кредитної систем ста-
новлять серйозну небезпеку як на національному, 
так і на міжнародному рівнях [3, c. 215]. 

Масштабність, складність і суперечливість 
трансформаційного процесу дає змогу трактувати 
економічну безпеку як необхідну умову історич-
ного становлення й розвитку України, а теоретич-
ний аналіз економічної безпеки – як передумову 
її забезпечення. Якщо вирішення питань забез-
печення економічної безпеки України можливо 
за умов використання механізмів антикризового 
управління, моніторингу економічних циклів, діа-
гностики причин економічної кризи, реалізації 
антикризових програм тощо, то протидія еконо-
мічній злочинності має застосовувати широкий 
арсенал як реагуючих, так і попереджувальних 
заходів з боку держави [7, c. 332, 335].

У зв’язку з цим роль фінансового моніторингу 
неможливо недооцінювати. Закон України «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення» спрямований 
саме на удосконалення та уточнення окремих 
норм законодавства з питань запобігання і проти-
дії легалізації (відмиванню) доходів, а також узго-
дження та покращення положень законодавчих 
актів, що змінюються, забезпечення реалізації 
положень нових міжнародних стандартів у сфері 
протидії відмиванню коштів та боротьби з фінан-
суванням тероризму. Фінансовий моніторинг як 
інститут економічної безпеки спроможний подо-
лати небезпечні для економіки держави загрози, 
однак основне – створити механізм ефективного 
виконання та впровадження норм новоприйня-
того закону.
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Kirika D.V. FACTORS OF THE FINANCIAL MONITORING ESTABLISHMENT  
AS AN INSTITUTION OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

The article reveals the essence of financial monitoring as a way of economic research through the prism 
of economic and legal interpretation. It is proved that financial monitoring is a new area of   state control 
activity with a clearly defined monitoring subject, operates with its own conceptual apparatus and special 
terminology. The essence of financial monitoring is manifested through its main functions: identification of 
economic processes, assessment of the impact of their relationships, taking into account external factors, etc.

The factors that directly influenced the creation of the financial monitoring system are indicated, namely: 
the spread of uncivilized forms of capital accumulation, the growth of the shadow economy, privatization, 
corruption and economic crime, the increase in non-bank money circulation, tax evasion, and the rapid 
accumulation of “dirty” сapital and other types of financial fraud.

The main attention is focused on the modern interpretation of the term “financial monitoring” as a 
generalized set of actions, means and measures to prevent the laundering of funds obtained illegally. With 
the adoption on December 6, 2019 of the Law of Ukraine No. 361-IX “On Preventing and Countering 
the Legalization (Laundering) of Criminally Obtained Incomes, Financing Terrorism and Financing the 
Proliferation of Weapons of Mass Destruction” [1], which will enter into force on April 28, 2020, a more 
comprehensive definition of financial monitoring has been formed as a set of measures undertaken by the 
subjects of financial monitoring, including the conduct of state and primary financial monitoring. In this 
regard, financial monitoring has become more meaningful and has been complemented by measures to prevent 
money laundering.

The complexity of the process of ensuring economic security is associated with the actual distribution 
of economic, the growth of real threats to the economy of Ukraine. Under these conditions, the legalization 
(laundering) of proceeds from crime and the weakness and imperfection of the monetary and financial-credit 
systems pose a serious danger both at the national and international levels. It is financial monitoring, as an 
institution of the state’s economic security that can overcome threats that are dangerous to its economy.

Key words: financial monitoring, financial monitoring entities, financial operation, financial accounting, 
illegal proceeds, legalization, economic security.



75

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

УДК 347.73 
DOI https://doi.org/10.32838/2707-0581/2020.2-2/14

Коломієць П.В. 
Полтавський інститут економіки і права

ПОДАТКОВА ГРАМОТНІСТЬ 
ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Метою цієї статті є дослідження податкової грамотності як обов’язкового інноваційного 
елементу навчального процесу у закладах вищої освіти України. Автор особливу увагу приділяє 
податковій грамотності як вимоги інноваційного підходу до організації навчального процесу 
для здобувачів юридичної освіти у закладах вищої освіти України. Основні засади організації 
навчального процесу для здобувачів юридичної освіти та інноваційні методи навчання у закла-
дах вищої освіти України встановлено Законом України «Про вищу освіту» з метою підготовки 
конкурентоспроможного людського капіталу задля високотехнологічного та інноваційного 
розвитку країни, створення умов для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспіль-
ства, ринку праці і держави у кваліфікованих кадрах, а також модернізації системи вищої 
освіти з урахуванням процесів європейської інтеграції та розвитку єдиного Європейського про-
стору вищої освіти. Нормативні положення Закону України «Про вищу освіту» визначаються 
низкою суспільних запитів щодо модернізації вищої освіти відповідно до сучасних реалій, адап-
тації законодавства у сфері вищої освіти до європейських стандартів, приведення норматив-
ної бази вищої освіти до сучасних потреб економіки та її інноваційного розвитку, а також 
досягненням суспільного консенсусу стосовно концептуальних засад розвитку вищої освіти, 
що покладені в основу цього Закону. Податкова грамотність, здобута студентом-юристом, 
має стати одним з інноваційних методів в організації навчального процесу для здобувачів юри-
дичної освіти у закладах вищої освіти України. Майбутній юрист мусить досконало володіти 
нормами і знати Основний Закон України, тобто Конституцію, та бути провідником її норма-
тивних положень до громадян України. Відповідно до статті 67 Конституції України одним 
із головних обов’язків людини і громадянина України є сплата податків і зборів у порядку і роз-
мірах, встановлених законом. Правове регулювання відносин у сфері справляння податків закрі-
плено в нормах Податкового кодексу України. Опанування майбутнім юристом податкової гра-
мотності забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній 
сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Ключові слова: податкова грамотність, Податковий кодекс України, податкова безпека 
України, навчальний процес, заклади вищої освіти України.

Постановка проблеми. Практичне застосу-
вання прийнятого ще в 1996 році Закону України 
«Про освіту» засвідчує, що більшість його поло-
жень вичерпали свій регуляторний ресурс і не від-
повідають сучасним завданням повноцінного роз-
криття потенціалу кожної людини як особистості, 
відповідального громадянина та кваліфікованого 
фахівця, здатного навчатись упродовж усього 
життя задля забезпечення сталого розвитку сус-
пільства і розбудови України як демократичної, 
конкурентоспроможної європейської держави. На 
жаль, за роки незалежності України освіта не стала 
загальнонаціональним пріоритетом. У результаті 
державна політика у сфері освіти здебільшого 
підмінялася дріб’язковим регулюванням поточ-
ної діяльності навчальних закладів, законодавчі 

зміни, як правило, мали зовнішній, формальний 
характер і не сприяли підвищенню якості освіти. 
Фактичне усунення центральних і регіональних 
органів влади від вирішення нагальних освітніх 
проблем, підміна системної науково обґрунтова-
ної ідеології ситуативною політизацією освіти 
негативно позначилися на культурному та освіт-
ньому рівнях суспільства, зумовило втрату осві-
тою консолідуючої, культуротворчої місії в укра-
їнському суспільстві, наслідком чого є політичні, 
економічні та соціальні втрати сьогодення [1]. 

Зважаючи на той факт, що за роки незалежності 
в Україні загалом сформована національна система 
освіти, яка зберегла надбання минулого та зна-
чний науково-педагогічний потенціал, здатний 
істотно вплинути на впровадження інноваційних  



Том 31 (70) Ч. 2 № 2 202076

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки

змін в освітній сфері [1], особливо актуальним 
натепер залишається питання законодавчого 
унормування вітчизняної системи забезпечення 
якості навчання податкової грамоти, податкового 
виховання та освіти українських громадян на всіх 
освітніх рівнях включно з дошкільною, початко-
вою, середньою, професійно-технічною та вищою 
освітою. 

Податкова грамотність української спільноти, 
як складник освіти, повинна охоплювати комп-
лекс освітніх програм, у яких можуть брати участь 
діти і дорослі різних вікових категорій, шляхи її 
реалізації та фінансування, а також повноваження 
центрального органу виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну політику 
у сфері освіти, органів місцевого самоврядування 
щодо надання освітніх послуг відповідно до 
потреб і запитів суспільства, держави, громадян.

Саме тому метою цієї статті є дослідження 
податкової грамотності як обов’язкового іннова-
ційного елемента навчального процесу у закладах 
вищої освіти України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Л.А. Гаєвська у своїй науковій розвідці «Освіта 
для сталого розвитку: завдання та можливості» 
стверджує: «Освіта і суспільство неподільні. 
Вони становлять одну систему, справжні масш-
таби цієї системи поки що не досить усвідомлю-
ються. Але зрозуміло, що будь-які глобальні про-
блеми, з якими стикається суспільство, соціум, 
цивілізація загалом, невідворотно позначаються 
на стані освітньої галузі, а отже, й на людині, її 
формуванні, розвитку, соціалізації. Зміст поняття 
«освіта» в його суспільно-історичному розвитку 
вміщує навчання грамоти, виховання (фізичне 
і моральне), передачу нових знань, розвиток зді-
бностей, освоєння нових знань, умінь і навичок, 
долучення до культурних надбань. Особливість 
освіти як явища виводять її в центр осмислення 
подальших перспектив розвитку, оскільки саме 
вона є найважливішим і найвагомішим чинником 
розвитку суспільства і держави. Вона забезпечує 
прогрес економіки, політики, екології природи 
і екології душі. Ключовою метою освіти для ста-
лого розвитку є формування мислення, орієнтова-
ного на стале майбутнє та відповідні смисложит-
тєві цінності і пріоритети» [2, с. 5–6].

Досліджуючи структуру правового виховання 
як складної соціальної системи, А.І. Дзундза кон-
статує, що: «Формування правової системи Укра-
їни має відбуватися в умовах підвищення ролі гро-
мадян як свідомих суб’єктів правової діяльності, 
що потребує розвитку правової активності, юри-

дичної грамотності молоді. Випускники сучасних 
навчальних закладів усіх рівнів підготовки згодом 
мусять реалізовувати повною мірою надані їм 
права і демократичні свободи в усіх сферах сус-
пільного життя. Тому значно зростає роль пра-
вового виховання української молоді. Виділення 
умов і принципів правового виховання як склад-
ної соціальної системи – важлива науково-педаго-
гічна проблема, яка потребує подальших наукових 
розвідок» [3]. Аналіз праць цього та інших авторів 
свідчить, що у розв’язанні визначених державою 
завдань щодо правової культури громадян про-
відне місце належить загальноосвітнім і вищим 
навчальним закладам, де закладаються основи 
правової культури [4, с. 3].

Питання організації навчального процесу для 
здобувачів юридичної освіти та інноваційних 
методів навчання у закладах вищої освіти України 
та ЄС є одним з актуальних і дискусійних у колі 
науково-педагогічних працівників цієї галузі. 

Методологію сучасної юридичної науки, 
зокрема загально- та спеціально-правові про-
блеми, у своїх працях досліджували: доктор юри-
дичних наук, професор, академік НАПрН України 
П.М. Рабінович (методологія вітчизняного загаль-
нотеоретичного праводержавознавства: деякі 
сучасні тенденції) [5]; доктор юридичних наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України 
Ю.М. Оборотов (аспекти розгортання методології 
юриспруденції) [6]; доктор юридичних наук, про-
фесор О.І. Ющик (проблеми розвитку методоло-
гії права) [7]; доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України М.І. Панов (проблеми 
методології формування категоріально-понятій-
ного апарату юридичної науки) [8].

Постановка завдання. Автор статті особливу 
увагу приділяє податковій грамотності як вимоги 
інноваційного підходу в організації навчального 
процесу для здобувачів юридичної освіти у закла-
дах вищої освіти України. 

Основні засади організації навчального про-
цесу для здобувачів юридичної освіти та іннова-
ційні методи навчання у закладах вищої освіти 
України встановлено Законом України «Про вищу 
освіту» [9] з метою підготовки конкурентоспро-
можного людського капіталу задля високотех-
нологічного та інноваційного розвитку країни, 
створення умов для самореалізації особистості, 
забезпечення потреб суспільства, ринку праці 
і держави у кваліфікованих кадрах, а також модер-
нізації системи вищої освіти з урахуванням про-
цесів європейської інтеграції та розвитку єдиного 
Європейського простору вищої освіти. 
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Нормативні положення Закону України «Про 
вищу освіту» визначаються низкою суспільних 
запитів щодо модернізації вищої освіти відпо-
відно до сучасних реалій, адаптації законодавства 
у сфері вищої освіти до європейських стандар-
тів, приведення нормативної бази вищої освіти 
до сучасних потреб економіки та її інноваційного 
розвитку, а також досягненням суспільного кон-
сенсусу стосовно концептуальних засад розвитку 
вищої освіти, що покладені в основу цього Закону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інтеграція вищої освіти України до Європейського 
простору вищої освіти шляхом реалізації поло-
жень та принципів Болонського процесу, зокрема, 
через запровадження рівневої організації вищої 
освіти відповідно до Національної рамки квалі-
фікацій; удосконалення переліку галузей знань 
і спеціальностей для наскрізної та міждисциплі-
нарної підготовки в системі вищої освіти; забез-
печення умов для реалізації міжнародних освітніх 
і наукових проєктів, академічної мобільності сту-
дентів [10] є запорукою сучасних способів орга-
нізації навчального процесу для здобувачів юри-
дичної освіти та інноваційних методів навчання 
у закладах вищої освіти України. 

Керуючись засадами державної політики 
у сфері освіти та принципами освітньої діяль-
ності, регламентованими у Законі України «Про 
освіту» [11], вважаємо, що принцип людиноцен-
тризму є методологічною основою в організації 
навчального процесу для здобувачів юридичної 
освіти у закладах вищої освіти України. 

Застосовуючи сучасні технологічні можливості 
організації навчального процесу для здобувачів 
юридичної освіти та інноваційні методи їх навчання 
у закладах вищої освіти України, обов’язково слід 
пам’ятати і дотримуватися викладачем юридичних 
дисциплін тієї максимуми, що юрист має виховува-
тися, навчатися у атмосфері честі і поваги до букви 
Закону, норми права. Так, важко не погодитись, 
що й досі сучасний студент-юрист подекуди зму-
шений вивчати вже «морально» застарілі, але досі 
чинні акти законодавства. І тут постає завдання 
для фахівця своєї справи, науково-педагогічного 
працівника, який має донести до студента –  май-
бутнього фахівця ту істину, що із плином часу 
має реформуватися не тільки саме законодавство, 
а й свідомість юриста. Майбутньому юристу слід 
виховуватися в дусі поваги до людини, її честі 
та гідності, історії нашої країни, історії її законодав-
ства, але мати за мету постійне фахове і моральне 
удосконалення. Удосконалення це стосується себе 
як фахівця, своїх навичок і умінь, а також, дяку-

ючи сучасним технологічним засобам, варто брати 
активну участь у дискусіях щодо удосконалення 
законодавства. 

Не слід бути байдужим у сучасній юридичній 
сфері. Виявляючи прогалини і можливі неточ-
ності, слід піднімати їх на обговорення з метою 
подальшого вирішення і поліпшення законодав-
ства, адже як завдання лікаря –  рятувати здоров’я 
людини, так і завдання юриста – рятувати правову 
сторону буття людини. Іншими словами, голо-
вна мета викладача – навчити студента-юриста не 
лише розбиратися у букві закону, а мати за голо-
вний принцип своєї діяльності  людиноцентрист-
ський підхід у вирішенні юридичних питань. 

Актуальним натепер у вирішенні людиноцен-
тристських юридичних питань є якісне знання 
і застосування у своїй майбутній діяльності сту-
дентами-юристами податкового законодавства. 
Державна політика стосовно людини в україн-
ській державі полягає в створенні всебічного 
добробуту її громадянина. Правове регулювання 
відносин у сфері суспільних відносин, які фор-
мують добробут громадянина, – це нормативно-
правові акти. І найголовнішими серед них є норми 
податкового законодавства, оскільки саме податки 
наповнюють бюджет. 

Саме за рахунок податків держава має можли-
вість надавати громадянам необхідні їм послуги 
у різних сферах їхньої життєдіяльності, забезпечу-
ючи їм гідні умови життя. Говорячи про державу, 
ми повинні мати на увазі насамперед кожного 
окремого громадянина цієї держави: його якість 
життя, можливість забезпечити своє місце в еко-
номічному житті держави. Далеко не в останню 
чергу цей економічний добробут залежить від 
точного, вивіреного, заснованого на конституцій-
них засадах, зрозумілого, легкого в сприйнятті 
тексту Податкового кодексу України. 

Проте наявний Податковий кодекс України 
2010 року і досі залишається складним у розумінні 
з точки зору як платника податку, так і працівника 
податкового органу. Навряд чи можна виділити 
з усього масиву нормативно-правових актів Укра-
їни ще один настільки ж важливий, великий, але 
водночас несприятливий у розумінні і застосу-
ванні нормативно-правовий акт. Це проявляється 
як з точки зору відсутності чіткого поділу Кодексу 
на «загальну» та «особливу» частини, конструк-
ції окремих податків та зборів, а особливо в суто 
податковій термінології, яка наскрізно в ньому 
застосовується. 

Існуючи вже більше дев’яти років, останній так 
і не позбувся «дитячих хвороб», що досі мерехтять 
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серед його чинних норм. Бажаючи розвитку еконо-
міки України, стабілізації, підвищення її фінансо-
вого стану та покращення інвестиційного клімату, 
сучасним науково-педагогічним працівникам відпо-
відної галузі необхідно згуртувати зусилля насампе-
ред задля удосконалення податкового законодавства. 
І одним із перших завдань можна виділити приве-
дення до ясності, прозорості, чіткості, наскрізного 
використання саме податкових термінів. 

Крім того, перелічені вище якісні характерис-
тики норм податкового законодавства стануть 
чудовим підґрунтям для легкого і вільного сприй-
няття тексту Податкового кодексу України його 
користувачами і, як наслідок, цей нормативний акт 
зможе, врешті-решт, стати «настільною книгою-
путівником» широкого кола платників податків. 

Не варто забувати і про «майбутніх платників 
податків» в особі молодого покоління. Адже саме 
їм стане у нагоді удосконалений текст Кодексу, 
який вони зможуть легко читати, вивчати, а зре-
штою і застосовувати на практиці, тим самим 
наповнюючи якісно державну казну. Але варто 
наголосити, що легкий і доступний у сприйнятті 
текст Кодексу зможе популяризувати Україну 
в світі як майданчик для започаткування нових 
бізнес-стартапів, цікавих проєктів, а наслід-
ком цього стане залучення інвестицій, розвиток 
малого і середнього бізнесу, поява нових і адек-
ватно оплачуваних робочих місць. 

Висновки. Настав час, коли не можна викла-
дати та навчати дітей, молодь, дорослих, платни-
ків податків того, що не є досконалим, того, в що 
не вірить сам педагог. Розуміючи всю важливість 
ситуації, зважаючи на вже наявні недоліки в освіт-
ньому і податковому законодавствах та нові про-
блеми, що виникли останнім часом, маємо всі 
підстави стверджувати, що сучасна українська 

держава більше не може обходитися тимчасо-
вими програмами в справі державної політики 
стосовно подолання проблематики національної 
особливості навчання податкової грамоти, подат-
кового виховання та освіти українських громадян. 

Тобто настав час тісного співробітництва 
освітян, податківців, урядовців та законотвор-
ців у визначенні пріоритетних задач податко-
вої освіти. У цьому руслі важливим аспектом 
є активна участь науковців у питаннях якнай-
швидшого прийняття рішень щодо реформування 
вітчизняної системи податкової освіти. 

Маємо надію, що дискусія стосовно єдності 
всіх гілок влади та провідних фахівців у питаннях 
ефективного вдосконалення якості податкового 
виховання і освіти українських громадян у час-
тині його адаптації до стандартів ЄС завершиться 
позитивним рішенням. 

Податкова грамотність, здобута студентом-
юристом, має стати одним із інноваційних методів 
в організації навчального процесу для здобувачів 
юридичної освіти у закладах вищої освіти Укра-
їни. Майбутній юрист мусить досконало володіти 
нормами і знати Основний Закон України, тобто 
Конституцію, та бути провідником її норматив-
них положень до громадян України. Відповідно 
до статті 67 Конституції України одним із голо-
вних обов’язків людини і громадянина України 
є сплата податків і зборів у порядку і розмірах, 
встановлених законом. 

Правове регулювання відносин у сфері справ-
ляння податків закріплено в нормах Податкового 
кодексу України. Опанування майбутнім юристом 
податкової грамотності забезпечується шляхом 
формування ключових компетентностей, необхід-
них кожній сучасній людині для успішної життє-
діяльності.
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Kolomiiets P.V. TAX LITERACY AS AN INNOVATIVE ELEMENT OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS IN UKRAINE’S HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

The purpose of this article is to investigate tax literacy as a compulsory innovative element of the 
educational process in higher education institutions of Ukraine. The author pays special attention to tax 
literacy as a requirement of an innovative approach in the organization of the educational process for legal 
education applicants in higher education institutions of Ukraine. The basic principles of the organization of 
the educational process for legal education applicants and innovative teaching methods in higher education 
institutions of Ukraine are established by the Law of Ukraine “On Higher Education” in order to prepare 
competitive human capital for the high-tech and innovative development of the country, creating conditions 
for self-realization of the individual, meeting the needs of society labor and the state in skilled personnel, 
as well as the modernization of the higher education system, taking into account the processes of European 
integration and development to single European Higher Education Area. The normative provisions of the Law 
of Ukraine “On Higher Education” are determined by a number of public requests for the modernization 
of higher education in accordance with current realities, the adaptation of higher education legislation to 
European standards, bringing the regulatory framework of higher education to the modern needs of the 
economy and its innovative development, as well as the achievement of social consensus on the conceptual 
foundations of higher education that underlie this Law. Tax literacy earned by a law student should become 
one of the innovative methods in organizing the educational process for legal education applicants in higher 
education institutions of Ukraine. The future lawyer must have a thorough knowledge of the norms and know 
the Basic Law of Ukraine, that is the Constitution, and be the conduit of its normative provisions to the citizens 
of Ukraine. One of the main duties of a person and a citizen of Ukraine, in accordance with Article 67 of the 
Constitution of Ukraine, is to pay taxes and fees in the manner and in the amounts prescribed by law. Legal 
regulation of relations in the field of tax collection is enshrined in the norms of the Tax Code of Ukraine. 
Observing the future lawyer of tax literacy is ensured through the formation of key competences necessary for 
every modern person for successful life.

Key words: tax literacy, Tax Code of Ukraine, tax security of Ukraine, educational process, institutions of 
higher education of Ukraine.
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ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ 
ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті розглянуто теоретичні підходи щодо визначення поняття інструментів публіч-
ного адміністрування, зокрема ідентифіковано й охарактеризовано інструменти публічного 
адміністрування у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання. Виявлено причини 
неефективності використання державних ресурсів, що полягають у відсутності дисципліни 
планування, чітких правил, механізмів та порядку надання державної допомоги. Непрозоре 
звітування про використання державних ресурсів є наслідком недосконалого державного 
управління, непослідовних та безконтрольних дій органів публічної адміністрації. Встанов-
лено, що публічним адмініструванням є спеціально упорядкована адміністративна діяль-
ність суб’єктів публічної адміністрації, що спрямована на досягнення публічного інтересу, 
яка зумовлена нормативно-правовими актами, що здійснюється за допомогою інструмен-
тів публічного адміністрування. Визначено, що в системі інструментів публічного адміні-
стрування у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання виділяються: нормативні 
й індивідуальні (адміністративні) акти, акти-плани та фактичні дії. Прикладами норматив-
них актів у сфері державної допомоги є: Порядок проведення моніторингу державної допо-
моги суб’єктам господарювання; Порядок, форми та вимоги щодо подання Антимонополь-
ному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання; 
Порядок ведення та доступу до реєстру державної допомоги суб’єктам господарювання, 
затверджені розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 грудня 2015 року 
№ 43-рп, та інші. Прикладом індивідуального (адміністративного) акта як інструменту 
публічного адміністрування є рішення Антимонопольного комітету України, що є актом 
індивідуальної дії. Акти-плани – це Програми державної допомоги, що приймаються надава-
чами, і на підставі яких розглядається повідомлення про державну допомогу Антимонополь-
ним комітетом України. Прикладом фактичної дії як інструменту публічного адміністру-
вання є моніторинг державної допомоги суб’єктам господарювання.

Ключові слова: інструменти публічного адміністрування, державна допомога, публічне 
адміністрування, суб’єкти публічної адміністрації, моніторинг державної допомоги.

Постановка проблеми. Використання держав-
них коштів повинно бути контрольованим держа-
вою, висвітлено публічно, спрямовано на досяг-
нення суспільно корисної мети, до того ж має не 
порушувати конкуренцію серед суб’єктів господа-
рювання. Нові вимоги до України у сфері захисту 
конкуренції та державної допомоги суб’єктам 
господарювання було зафіксовано в Угоді про 
асоціацію з Європейським Союзом (далі – ЄС), 
Європейським співтовариством з атомної енергії 
і їхніми державами-членами (далі – Угода). Так, 
в Угоді (ст. ст. 253–267) гл. 10 присвячено форму-
ванню конкурентного середовища, що включає 
ч. 1 «Антиконкурентні дії та злиття» і ч. 2 «Дер-
жавна допомога», де визначаються сфери вдо-
сконалення національного законодавства, зазна-

чені нормативно-правові акти ЄС, які повинні 
бути включені до національного законодавства, 
а також конкретні терміни щодо імплементації 
[14]. На виконання таких зобов’язань щодо поло-
жень Угоди ухвалений Закон України № 1555–VII  
від 1 липня 2014 р. «Про державну допо-
могу суб’єктам господарювання» (далі – Закон  
№ 1555–VII), який набрав чинності 2 серпня 
2017 р. [11], а також правозастосовне законодав-
ство, ухвалення та вдосконалення якого продо-
вжується дотепер. Так, Закон встановлює зовсім 
інший реформаційний підхід до формулювання 
сутності державної допомоги, підстав для її 
надання, основних засад моніторингу та контр-
олю за її наданням суб’єктам господарювання на 
засадах прозорості [4].
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Окрім цього, причинами необхідності запро-
вадження нових правил була наявність застарілих 
методів і механізмів адміністративно-правового 
регулювання діяльності суб’єктів господарю-
вання, що спричинила неефективне викорис-
тання державних ресурсів, які безконтрольно 
були поглинуті суб’єктами господарювання, які 
функціонують у різних галузях економіки. Тобто 
відсутність дисципліни планування, чітких пра-
вил, механізмів і порядку надання державної 
допомоги, а також нераціональне та неефективне 
використання державних ресурсів, непрозоре зві-
тування про їх використання є наслідком недоско-
налого державного управління, непослідовними 
та безконтрольними діями органів публічної адмі-
ністрації, значних прогалин у державному регу-
люванні сфери здійснення стимулюючих заходів 
для суб’єктів господарювання. 

Ось чому особлива увага в сучасних умовах при-
діляється актуальним адміністративно-правовим 
питанням у сфері державної допомоги суб’єктам 
господарювання: ідентифікації та характеристиці 
інструментів публічного адміністрування у сфері 
державної допомоги суб’єктам господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Інструменти публічного адміністрування дослі-
джували такі вчені, як: В. Авер’янов, К. Афанас’єв, 
В. Бевзенко, Ю. Битяк, К. Булатов, Н. Галіцина, 
В. Галунько, І. Голосніченко, О. Джафарова, 
М. Ковалів, Л. Кожура, І. Коліушко, Т. Коломо-
єць, В. Колпаков, P. Куйбіда, В. Курило, М. Лог-
виненко, Р. Мельник, О. Нікітенко, О. Остапенко, 
І. Патерило, О. Правоторова, Л. Рогач, А. Сачаво, 
В. Тимошук, М. Тищенко, О. Угровецький, 
В. Хатуаєв, В. Шаповал та інші. 

Постановка завдання. Водночас, урахову-
ючи різноплановість і глибину проведених дослі-
джень, окремого аналізу потребує розкриття 
поняття та змісту інструментів публічного адмі-
ністрування державної допомоги суб’єктам гос-
подарювання на підставі теоретичних досліджень 
і чинного законодавства, що і є статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз законодавства та наукових праць, у яких 
досліджувалися механізми діяльності публіч-
ної адміністрації, дозволяє стверджувати, що 
суб’єкти публічної адміністрації, вступаючи 
в адміністративно-правові відносини, здійсню-
ючи свою діяльність для досягнення публічного 
інтересу, повинні діяти лише на підставі, у межах 
повноважень і у спосіб, що передбачені Консти-
туцією та законами України [3]. Тобто суб’єктами 
публічної адміністрації під час виконання покла-

дених на них обов’язків ухвалюються різнома-
нітні рішення, які викликають певні юридичні 
наслідки. Такі рішення в теорії адміністративного 
права прийнято називати формами державного 
управління, які (форми), у свою чергу, утворюють 
відповідний адміністративно-правовий інститут 
[7, с. 283].

О. Правоторова вважає, що однією з важливих 
ознак державної влади є форми адміністративної 
діяльності публічної адміністрації, які, у свою 
чергу, є адміністративними інструментами у вико-
нанні тих чи інших завдань у механізмі адміні-
стративно-правової охорони. Первинним серед 
адміністративних інструментів є форми адміні-
стративної діяльності публічної адміністрації 
[10, c. 124].

Дослідниками встановлено, що під формою 
публічного адміністрування варто розуміти 
зовнішньо виражену дію суб’єктів публічної 
адміністрації, що здійснюється в рамках їхньої 
компетенції для виконання поставлених перед 
ними завдань та спричиняє певні наслідки. Так, 
якщо публічне адміністрування розкриває осно-
вні напрями цілеспрямованої діяльності суб’єктів 
владних повноважень щодо виконання адміні-
стративних зобов’язань, то форми показують, 
яким чином це здійснюється. Оскільки за допомо-
гою форм публічного адміністрування практично 
реалізуються завдання та функції публічної адмі-
ністрації, то від їх використання значною мірою 
залежить успіх владної діяльності. Форми покли-
кані забезпечувати найбільш доцільне виконання 
функцій адміністрування, досягнення його цілей 
із найменшими витратами сил, засобів і часу [5]. 

А. Школик під формами діяльності публічної 
адміністрації розуміє найпоширеніші на прак-
тиці способи функціонування органів публічної 
адміністрації [15, с. 104]. О. Сукманова визна-
чила, що інструменти публічного адміністру-
вання – зовнішньо виражені засоби (форми), 
способи та прийоми впливу (методи) адміністра-
тивної діяльності суб’єктів публічної адміністра-
ції, які становлять механізм публічного адміні-
стрування та сукупно використовуються в межах 
повноважень суб’єктами публічної адміністрації 
з метою врегулювання правовідносин у певній 
сфері. Учена вважає, що «форми публічного адмі-
ністрування» становлять основу інструментів 
публічного адміністрування [13, с. 331].

Отже, зазначаємо солідарність деяких учених 
у визначенні адміністративних інструментів через 
характеристику форм публічного адміністру-
вання.
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І. Патерило, встановлюючи проблему автор-
ського дослідження, уважає, що українські 
автори, на відміну від своїх європейських колег, 
характеризуючи діяльність суб’єктів публічної 
адміністрації, ведуть мову не про інструменти їх 
діяльності, а про форми державного управління, 
у яких і проявляється функціонування останніх. 
Тому дослідник доводить необхідність транс-
формації інституту форм державного управління 
в інститут інструментів діяльності публічної адмі-
ністрації [8, с. 174].

Колективом авторів установлено, що інстру-
мент публічного адміністрування – це зовнішній 
вираз однорідних за своїм характером і правовою 
природою груп адміністративних дій суб’єктів 
публічної адміністрації, реалізований у межах 
суворої відповідності визначеної законом компе-
тенції з метою досягнення бажаного для публіч-
ного адміністрування результату [1, c. 144].

Інструменти публічного адміністрування 
характеризуються такими ознаками: 

– вони є зовнішнім виразом форми адміністра-
тивної діяльності публічної адміністрації; 

– відображають правову динаміку публічного 
адміністрування; 

– залежать від змісту компетенцій суб’єктів 
публічної адміністрації; 

– зумовлені реалізацією адміністративних 
обов’язків суб’єктів публічної адміністрації; 

– їх вибір зумовлюється специфікою поставле-
ної мети щодо певного об’єкта публічного впливу, 
що встановлює найбільш ефективний варіант 
діяльності [1, с. 143–144]. 

До інструментів діяльності публічної адміні-
страції Р. Мельник, В. Бевзенко відносять норма-
тивні акти публічної адміністрації, адміністратив-
ний акт і адміністративний договір [6, c. 253–296]. 
Інші дослідники інструментами публічного 
адміністрування вважають: 1) нормативні акти;  
2) адміністративні акти; 3) адміністративні дого-
вори; 4) плани; 5) фактичні дії [1, с. 144]. І. Пате-
рило основними елементами інституту інстру-
ментів діяльності публічної адміністрації називає: 
підзаконні нормативні акти, адміністративні акти, 
адміністративні договори, адміністративні акти-
дії та акти-плани [8, c. 175].

Цікавою є думка Н. Галіциної, яка дослі-
джувала інструменти адміністративно-право-
вого механізму реалізації концепції соціальної 
держави як інструменти діяльності публічної 
адміністрації. Учена вказує на те, що в межах 
адміністративно-правового механізму реаліза-
ції концепції соціальної держави діють інстру-

менти, які, з одного боку, регулюються нормами 
загального адміністративного права, а з іншого – 
додатково регулюються/уточнюються за допомо-
гою норм особливого адміністративного права, 
у випадку автора, соціального права. Перелік 
інструментів може бути розширений, оскільки 
в діяльності публічної адміністрації можуть вико-
ристовуватися також регуляторно-планувальні, 
організаційно-технічні, інформативні й ін. пра-
вові прийоми, засоби та способи. З огляду на це, 
основними інструментами діяльності публічної 
адміністрації в соціальній сфері варто вважати 
такі елементи: нормативні акти; адміністративні 
акти; адміністративні договори; акти-плани; акти-
дії [2, c. 42].

У сфері державної допомоги до органів публіч-
ної адміністрації можна віднести органи державної 
влади, уповноважений орган – Антимонопольний 
комітет України (далі – АМКУ), виконавчі органи 
місцевого самоврядування, органи адміністра-
тивно-господарського управління та контролю, 
а також юридичні особи, що діють від їхнього 
імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами 
держави чи місцевими ресурсами й ініціюють та/
або надають державну допомогу, що є надава-
чами державної допомоги відповідно до Закону 
№ 1555–VII. Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції» № 2210–III 
від 11 січня 2001 р., органами адміністративно-
господарського управління та контролю є суб’єкти 
господарювання, об’єднання, інші особи в частині 
виконання ними функцій управління або контр-
олю в межах делегованих їм повноважень органів 
влади чи органів місцевого самоврядування[12]. 
Тобто здійснення регламентованої законодавством 
упорядкованої діяльності, проведення конкретних 
адміністративних дій за допомогою спеціального 
управлінсько-регуляторного інструментарію (адмі-
ністративно-правовові інструменти) суб’єктами 
публічної адміністрації з метою досягнення 
публічного інтересу можна назвати публічним 
адмініструванням. Отже, публічним адміністру-
ванням є спеціально упорядкована адміністра-
тивна діяльність суб’єктів публічної адміністрації, 
що спрямована на досягнення публічного інтересу, 
яка обумовлена нормативно-правовими актами, що 
здійснюється за допомогою інструментів публіч-
ного адміністрування. 

Найбільш розповсюдженими інструментами 
діяльності публічної адміністрації (публічне адмі-
ністрування) у сфері державної допомоги можуть 
бути нормативні й індивідуальні (адміністра-
тивні) акти.
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Нормативні акти – це владні, ухвалені у процесі 
підзаконної розпорядчої діяльності суб’єктами 
публічної адміністрації приписи загального 
характеру з питань компетенції всіх органів, 
посадових осіб, установ, що породжують юри-
дичні наслідки щодо конкретизації та деталізації 
законів до стадії їх правозастосування [1, с. 147]. 
Прикладами нормативних актів у сфері держав-
ної допомоги є: Порядок проведення моніторингу 
державної допомоги суб’єктам господарювання; 
Порядок, форми та вимоги щодо подання Анти-
монопольному комітету України інформації про 
чинну державну допомогу суб’єктам господарю-
вання; Порядок ведення та доступу до реєстру 
державної допомоги суб’єктам господарювання, 
затверджені розпорядженням АМКУ від 28 грудня 
2015 р. № 43-рп; Порядок подання та оформлення 
повідомлень про нову державну допомогу та про 
внесення змін до умов чинної державної допо-
моги, затверджений розпорядженням АМКУ від 
4 березня 2016 р. № 2-рп; Порядок розгляду справ 
про державну допомогу суб’єктам господарю-
вання, затверджений розпорядженням АМКУ від 
12 квітня 2016 р. № 8-рп; Порядок повернення 
незаконної державної допомоги, недопустимої 
для конкуренції, затверджений постановою Кабі-
нету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 468, 
та ін.

Адміністративний акт – це рішення суб’єкта 
публічної адміністрації щодо вирішення конкрет-
ної адміністративної справи, що зумовлює юри-
дичні наслідки для конкретних суб’єктів адміні-
стративного права, а його дія припиняється після 
одноразового застосування (здійснення встанов-
лених у ньому адміністративних прав і обов’язків) 
[1, с. 160]. Тож, прикладом індивідуального (адмі-
ністративного) акта як інструменту публічного 
адміністрування є рішення АМКУ, що є актом 
індивідуальної дії. На підставі ч. 6 ст. 10 Закону 
№ 1555–VІІ, за результатами розгляду повідо-
млення про нову державну допомогу уповноваже-
ний орган у встановленому ним порядку ухвалює 
рішення про:

1) допустимість нової державної допомоги для 
конкуренції;

2) визнання підтримки суб’єкта господарю-
вання, зазначеної в повідомленні, такою, що не 
є державною допомогою відповідно до Закону 
№ 1555–VІІ;

3) початок розгляду справи про державну допо-
могу.

Окрім цього, відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону 
№ 1555–VІІ, за результатами розгляду справи 

про державну допомогу уповноважений орган – 
АМКУ – ухвалює рішення щодо:

1) визнання підтримки суб’єкта господарю-
вання, зазначеної в повідомленні про нову дер-
жавну допомогу, такою, що не є державною допо-
могою, відповідно до Закону № 1555–VІІ, зокрема 
внаслідок внесення надавачем державної допо-
моги змін до умов її надання;

2) допустимості нової державної допомоги 
для конкуренції, зокрема внаслідок внесення 
надавачем державної допомоги змін до умов її 
надання;

3) допустимості нової державної допомоги для 
конкуренції за умови виконання надавачем і отри-
мувачами державної допомоги встановлених упо-
вноваженим органом зобов’язань;

4) визнання нової державної допомоги недо-
пустимою для конкуренції;

5) припинення та повернення незаконної дер-
жавної допомоги, визнаної недопустимою для 
конкуренції.

Наступним інструментом публічного адмі-
ністрування є акти-плани-програми державної 
допомоги, що ухвалюються надавачами і на під-
ставі яких розглядається повідомлення про дер-
жавну допомогу Антимонопольним комітетом 
України. 

Фактичні дії як інструменти публічного адмі-
ністрування – допоміжні форми публічного адмі-
ністрування суспільних відносин. Такі дії без-
посередньо не створюють нового юридичного 
положення, не змінюють наявних правовідно-
син або стають вагомими умовами для настання 
зазначених правових наслідків незалежно від 
того, були вони спрямовані на ці наслідки чи ні 
[1, с. 181–182]. Так, моніторинг як особливий, 
важливий вид інструментів публічного адміні-
стрування у сфері державної допомоги суб’єктам 
господарювання, фактична дія проводиться упо-
вноваженим органом для здійснення контролю за 
дотриманням вимог Закону № 1555–VІІ та рішень 
АМКУ, а також підготовки та подання звітності 
про державну допомогу, забезпечення прозорості 
надання суб’єктам господарювання державної 
допомоги, інформування всіх заінтересованих 
осіб про державну допомогу, забезпечення ефек-
тивності функціонування системи державної 
допомоги в Україні, захисту та розвитку конку-
ренції [9].

Висновки. Отже, інструменти публічного 
адміністрування у сфері державної допомоги 
суб’єктам господарювання спрямовані на запо-
бігання та виявлення незаконної державної допо-
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моги, недопустимої для конкуренції, завдяки 
яким ресурси держави ефективно, контрольовано, 
прозоро, в установлені законом спосіб і порядок 

надаються суб’єкту господарювання для досяг-
нення суспільно корисної мети за дотримання 
конкурентного нейтралітету.
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Kravtsova T.M., Petrova N.O. PUBLIC ADMINISTRATIONS TOOLS  
OF THE STATE AID TO ECONOMIC ENTITIES 

The article investigates theoretical approaches to defining the concept of public administration tools, in 
particular identifying and characterizing public administration tools in the field of the state aid to economic entities. 
The reasons of the inefficiency of the use of state resources have identified, which included the lack of planning 
discipline, clear rules, mechanisms and procedures for granting state aid. Non-transparent reporting on the use 
of public resources is the result of imperfect public administration, inconsistent and uncontrolled actions of public 
administration bodies. It is established that public administration is a specially regulated administrative activity 
of the subjects of public administration, that aimed at achieving public interest, which is conditioned by normative 
legal acts, which is carried out by means of public administration tools. It is determined that in the system of 
public administration instruments in the field of state aid to economic entities are distinguished: normative and 
individual (administrative) acts, acts-plans and acts-actions. Examples of regulations in the field of state aid are: 
The procedure for monitoring state aid to economic entities; The procedure, forms and requirements for submission 
to the Antimonopoly Committee of Ukraine of information on current state aid to economic entities; The procedure 
for maintaining and accessing the register of state aid to economic entities approved by the AMCU Decree № 43-rp 
of December 28, 2015, etc. An example of an individual (administrative) act, as a tool of public administration, is 
the decision of the AMCU, which is an act of individual action. The Acts-Plans are the State Aid Programs adopted 
by the providers, on the basis of which, the State Aid Committees are notified of the State aid. An example of acts-
actions as a tool of public administration is the monitoring of state aid to business entities.

Key words: public administration tools, state aid, public administration, subjects of public administration, 
state aid monitoring.
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ЗДАТНІСТЬ СУДДІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ 
ЗДІЙСНЮВАТИ СУДОЧИНСТВО: АНАЛІЗ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ

У статті здійснено аналіз чинних положень нормативно-правових актів, що визнача-
ють вимоги як професійно-освітнього, так і особистісного характеру до особи, яка є суд-
дею Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Встановлено, що дані вимоги визначають, у кін-
цевому підсумку, здатність судді здійснювати судочинство стосовно корупційних діянь на 
належному професійному рівні, тим самим забезпечувати конституційне право юридичних 
і фізичних осіб на справедливий суд. Даний аналіз було здійснено крізь призму адміністра-
тивно-правового статусу судді. Було визначено, що здатність суддів Вищого антикорупцій-
ного суду здійснювати судочинство визначається передусім його професійними компетен-
ціями. Під професійними компетенціями розуміються такі характеристика особистості, 
які дозволяють їй досягти визначених результатів діяльності. Крім того, діяльність суддів 
Вищого антикорупційного суду варто розглядати як діяльність у системі «людина – людина», 
і в цьому напрямі їхня професійна компетентність має забезпечуватися ціннісними орієн-
таціями фахівця, заздалегідь визначеними мотивами діяльності, високою самосвідомістю, 
якісною комунікацією з людьми, загальною культурою, здатністю до саморозвитку.

Установлено, що компетенції судді Вищого антикорупційного суду можуть бути як пози-
тивної, так і негативної природи, тобто передбачати наявність або відсутність обставин, 
які є обов’язковими для зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду. Крім того, 
специфіка діяльності Вищого антикорупційного суду зумовлює наявність у судді відповідних 
навичок і здібностей, уміння належним чином застосовувати їх у процесі виконання постав-
лених завдань, необхідність постійно вдосконалювати свій професійний рівень і, що не менш 
важливе за вищесказане, відповідати вимогам часу та плинності правового буття, мати 
відповідні цінності й мотиви. У більшості вимоги до особи як судді Вищого антикорупційного 
суду є законодавчо визначеними, проте є низка компетенцій, що належать до загальнолюд-
ських якостей, які юридично не окреслені, але без їх наявності особа не може підтвердити 
свій професійний рівень і здійснювати судочинство на належному рівні.

Ключові слова: статус судді, компетенції судді, правосуддя, професійні якості, вимоги, 
повноваження, адміністративно-правовий статус.

Постановка проблеми. Створення та поча-
ток функціонування в Україні двох спеціалізова-
них судів, Вищого антикорупційного суду (далі – 
ВАКС) і Вищого суду з питань інтелектуальної 
власності, зумовило появу низки специфічних 
вимог до особистостей суддів цих установ, 
їхніх якостей і відповідності певним критеріям. 
У зв’язку із цим ґрунтовний і всебічний ана-
ліз чинних вимог до особи, що обіймає посаду 
судді спеціалізованого суду, їхня обґрунтованість, 
реальність дотримання й виконання є актуаль-
ним питанням як теоретичного, так і прикладного 
характеру. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти проблеми визначення здатності 
судді здійснювати судочинство на належному 

професійному рівні та вимог, що забезпечу-
ють таку здатність, згідно із чинним законодав-
ством, досліджувалися у працях Л.М. Москвич, 
І.Є. Марочкіна, П.В. Горінова, В.В. Копейчикова, 
Ю.С. Шемшученка. Проте аналіз вимог до суддів 
ВАКС, з огляду на нетривалий час функціону-
вання даного органу, ще не набув достатньої сис-
темності та ґрунтовності.

Постановка завдання. Завданням статті 
є проведення аналізу чинних положень зако-
нодавчих актів, що визначають вимоги до осо-
бистісних і професійних якостей судді Вищого 
антикорупційного суду, які в сукупності зумов-
люють його здатність здійснювати правосуддя  
«з метою захисту особи, суспільства та держави 
від корупційних і пов’язаних із ними злочинів» 
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[3]. Основний напрям такого аналізу націлений на 
характеристику аналізованих вимог у контексті 
адміністративно-правового статусу судді.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Реформування судової системи сьогодні в Укра-
їні є масштабним процесом, який має на меті 
створення такої судової влади, яка б відповідала 
не тільки українським реаліям і запитам нашого 
суспільства, але й рівню соціально благополучних 
держав. У цьому аспекті особлива увага приділя-
ється головній фігурі судової системі – судді, його 
професійним і особистісним якостям, які в загаль-
ній сукупності забезпечують його здатність здій-
снювати судочинство відповідно до вимог чин-
ного законодавства. 

Здатність судді здійснювати судочинство 
визначається його повноваженнями, знаннями 
та досвідом, або ж компетенціями. В «Академіч-
ному тлумачному словнику української мови» 
компетенція визначається як «коло повноважень 
якої-небудь організації, установи або особи» 
[5, с. 250]. Крім того, термін ««компетентність» 
(від лат. соmреіеnсе) – поняття, що висвітлює 
аспекти поведінки людини, пов’язані з виконан-
ням роботи, визначає основну характеристику 
особистості, яка досягла або здатна досягти висо-
ких результатів у діяльності» [2].

Цікавим в аспекті окресленої проблеми про-
фесійної компетенції суддів ВАКС як осіб, що 
працюють у системі «людина – людина», є визна-
чення, що наводить Т.Г. Браже: «Професійна 
компетентність людей, що працюють у сис-
темі, визначається не тільки базовими знаннями 
та вміннями, а й ціннісними орієнтаціями фахівця, 
мотивами його діяльності, усвідомленням самого 
себе у світі та світу навколо себе, стилем взаємо-
дії з людьми, загальною культурою, здатністю до 
розвитку свого творчого потенціалу» [1, с. 91]. 
У європейській науці професійна компетенція 
визначена як «сукупність потенційних емоційних, 
пізнавальних та психомоторних дій ефективної 
діяльності» [2].

Сукупність прав і обов’язків судді ВАКС, 
вимог до його особистих і професійних якостей 
закріплена у відповідних нормативно-правових 
актах і є невід’ємним складником його адміні-
стративно-правового статусу.

Ураховуючи вищевикладене, можемо надати 
визначення компетенції судді ВАКС – сукупність 
умінь, знань, навичок, здібностей судді Вищого 
антикорупційного суду, що виражають спромож-
ність людини до виконання завдань, зумовлених 
її специфічним адміністративно-правовим стату-

сом. Для аналізу професійної компетенції судді 
Вищого антикорупційного суду необхідно окрес-
лити сукупність положень, що потребують науко-
вого дослідження. Віднесемо до них такі:

− сукупність умінь, знань і навичок як зако-
нодавчо окреслених вимог до особи, що обіймає 
посаду судді Вищого антикорупційного суду; 

− професійні завдання судді ВАКС;
− законодавчо визначені механізми виконання 

завдань судді ВАКС.
Стосовно умінь, знань і навичок, вони відо-

бражені в системі чинного законодавства, а саме 
в законах України «Про судоустрій та статус суд-
дів» і «Про Вищий антикорупційний суд» [3; 4].

Так, уміння можуть мати як позитивну при-
роду – означати наявність таких умінь, знань 
і навичок, так і негативну, тобто означати відсут-
ність деяких характеристик особи, які усувають 
її від можливості зайняття посади судді ВАКС. 
До таких негативних обставин можна віднести 
вимоги щодо неможливості належати до політич-
них партій, профспілок, брати участь у будь-якій 
політичній діяльності, мати представницький 
мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 
виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, 
викладацької чи творчої, визнання судом обмежено 
дієздатним або недієздатним; нвяність хронічних 
психічних чи інших захворювань, що перешкоджа-
ють виконанню функцій зі здійснення правосуддя; 
наявність незнятої чи непогашеної судимість; якщо 
це особа, яку було раніше звільнено з посади судді 
за вчинення істотного дисциплінарного проступку, 
грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що 
є несумісним зі статусом судді або виявило його 
невідповідність займаній посаді, порушення вимог 
щодо несумісності, порушення обов’язку підтвер-
дити законність джерела походження майна або 
у зв’язку із набранням чинності обвинувальним 
вироком щодо такої особи, крім випадків визнання 
в судовому порядку протиправним рішення про 
звільнення із цих підстав або скасування обвину-
вального вироку суду. 

Знаковим положенням чинного законодавства 
є те, що на посаду судді не може претендувати 
особа, яку було раніше звільнено з посади судді 
за результатами кваліфікаційного оцінювання. 
Окрім того, Законом «Про Вищий антикорупцій-
ний суд» встановлено додаткові обмеження, як-от 
неможливість призначена суддею ВАКС особи:

1) яка впродовж десяти років, що передують 
призначенню:

– працювала (проходила службу) в органах 
прокуратури України, внутрішніх справ України,  
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Національної поліції України, Державному 
бюро розслідувань, інших правоохоронних орга-
нах (органи правопорядку), податковій міліції, 
Службі безпеки України, митних органах, Націо-
нальному антикорупційному бюро України, Наці-
ональному агентстві з питань запобігання коруп-
ції, Національному агентстві України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів, 
Антимонопольному комітеті України, Рахунковій 
палаті, центральному органі виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну 
податкову і митну політику, центральному органі 
виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері запобігання та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму;

– обіймала політичні посади, мала представ-
ницький мандат;

2) яка упродовж останніх п’яти років входила 
до складу керівних органів політичної партії або 
перебувала у трудових чи інших договірних від-
носинах із політичною партією;

3) відомості про яку внесені до Єдиного дер-
жавного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення;

4) яка входила до складу керівного органу чи 
наглядової ради юридичної особи, відомості про 
яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, 
які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення;

5) яка була членом Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України або Вищої ради юстиції до 
набрання чинності Законом України «Про віднов-
лення довіри до судової влади в Україні»;

6) яка входила до складу Міжвідомчої комісії 
з питань державних закупівель до створення елек-
тронної системи закупівель відповідно до Закону 
України «Про публічні закупівлі»;

7) яка відповідно до вироку суду, що набрав 
законної сили, була позбавлена права обіймати 
посади або займатися діяльністю, що пов’язані 
з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування (крім осіб, які були реабіліто-
вані), незалежно від зняття чи погашення такої 
судимості, або яка мала судимість за вчинення 
будь-якого умисного злочину, незалежно від 
зняття чи погашення такої судимості [3].

Компетенції позитивної природи передбача-
ють наявність обставин, які є обов’язковими для 
зайняття посади судді Вищого антикорупційного 
суду. До них належать передбачені Конституцією, 
законами України «Про судоустрій і статус суд-

дів», «Про Вищий антикорупційний суд», а саме 
такі: 

− особа віком, не молодше тридцяти та не 
старше шістдесяти п’яти років, яка має вищу юри-
дичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері 
права щонайменше п’ять років, є компетентною, 
доброчесною та володіє державною мовою. Зако-
ном можуть бути передбачені додаткові вимоги 
для призначення на посаду судді;

− володіє знаннями та практичними нави-
чками, необхідними для здійснення судочинства 
у справах, пов’язаних із корупцією, та відповідає 
одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше 
п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж 
наукової роботи у сфері права щонайменше сім 
років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, 
зокрема щодо здійснення представництва в суді 
та/або захисту від кримінального обвинувачення 
щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної  
у п. п. 1–3 цієї частини роботи (професійна діяль-
ність) щонайменше сім років.

Сукупність зазначених вище вмінь, знань 
і навичок, визначених Законом, окреслює компе-
тентність судді Вищого антикорупційного суду 
крізь призму вимог до суб’єкта, який претендує 
на цю посаду. Відповідність зазначеним вимо-
гам означає, що особа потенційно здатна викону-
вати завдання, які поставлені перед нею Законом. 
Однак відповідність зазначеним вимогам означає 
суто потенційну здатність виконувати зазначені 
завдання, однак не гарантує належного їх вико-
нання, унаслідок чого перевірка компетенцій осіб, 
що претендують на зайняття посади судді Вищого 
антикорупційного суду, має складну та багато-
етапну процедуру, передбачену чинним законо-
давством. Лише після проходження даної про-
цедури особа може вважатися такою, що справді 
має належний рівень компетенції для виконання 
завдань діяльності ВАКС, яка охоплює не тільки 
сукупність умінь і навичок, а й можливість засто-
совувати передбачені законом процедури для реа-
лізації цілей його діяльності.

Згідно з перехідними положеннями Закону 
«Про Вищий антикорупційний суд», підсудність 
справ, що належать до юрисдикції ВАКС, визна-
чається Кримінальним процесуальним кодексом 
України. Аналіз Кримінального процесуального 
кодексу дозволяє зазначити відсутність особли-
вих процедур здійснення провадження у Вищому 
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антикорупційному суді. Реалізація цілей діяль-
ності ВАКС досягається застосуванням загальних 
механізмів кримінального провадження, перед-
бачених Кримінальним процесуальним кодексом 
України, до кримінального провадження, порядку 
його здійснення, змісту ухвал, вироків, слідчо-
розшукових, процесуальних дій, оскарження 
та перегляду рішень висуваються вимоги, ана-
логічні будь-якому іншому кримінальному про-
вадженню. Однак застосування таких механізмів 
передбачає наявність знань, умінь і навичок, що 
встановлюється шляхом кваліфікаційного оці-
нювання кандидата й означає його можливість 
досягати результату кримінального провадження 
у справах, пов’язаних із корупційними правопо-
рушеннями. 

Завданнями діяльності судді ВАКС є розгляд 
обвинувальних актів, скарг, клопотань, що вини-
кають у процесі здійснення розгляду справ по суті 
та досудового розслідування кримінальних пра-
вопорушень, пов’язаних із корупцією. В аспекті 
досліджуваної нами проблеми доречним є роз-
гляд даної діяльності як перевірки знань, умінь 
та навичок, водночасн як механізму реалізації 
цілей діяльності судді Вищого антикорупційного 
суду. 

Окрім професійних якостей, до компетенції 
судді ВАКС варто віднести і високий рівень загаль-
нолюдських якостей, а саме: розвинуті мовленнєві 
здібності, для належного, точного, однозначного 
вираження своїх думок; високі морально-людські 
якості; належну обізнаність у досягненнях науки 
і техніки, оскільки специфіка корупційних діянь 
полягає в їхній високій латентності, яка забезпе-
чується, серед іншого, використанням здобутків 
сучасної науки і техніки. Застосування високотех-
нологічних засобів під час скоєння корупційних 
правопорушень зумовлює специфічні вимоги до 
професійної компетенції судді Вищого антико-
рупційного суду – бути обізнаним про існування 
таких інструментів, розуміти принципи їх роботи, 
базові поняття їх застосування, що у практичній 
діяльності може мати практичне застосування 
під час установлення допустимості доказів, вста-
новлення факту передачі коштів, які становлять 

неправомірну вигоду тощо. Незважаючи на те, 
що такі вимоги до компетенції по своїй суті не 
є юридично визначеними, вони мають велике зна-
чення для судді Вищого антикорупційного суду, 
оскільки безпосередньо дозволяють реалізову-
вати належні правові механізми для досягнення 
цілей кримінального провадження у справах про 
корупційні правопорушення. 

Загалом забезпечення здатності судді ВАКС 
здійснювати судочинство вимагає як професійних 
якостей (юридична освіта, критичність мислення, 
високі аналітичні здібності для аналізу й оцінки 
фактів, що мають юридичне значення, знання 
чинних норм права та вміння належно і в достат-
ньому обсязі їх застосовувати, мати належний 
рівень професійної підготовки щодо юридичного 
понятійного апарату для складання процесуаль-
них документів у процесі виконання ним службо-
вих обов’язків), так і наявності певних моральних 
орієнтирів, усвідомлення себе як високопрофесій-
ного фахівця.

Висновки. На підставі проведеного дослі-
дження можемо стверджувати, що здатність особи 
здійснювати судочинство у статусі судді Вищого 
антикорупційного суду в «повному обсязі» вира-
жається його професійними компетенціями, 
які чітко визначені в чинному законодавстві 
та є невід’ємними складовими його адміністра-
тивно-правового статусу. Крім того, встановлено, 
що специфіка діяльності Вищого антикорупцій-
ного суду зумовлює наявність у судді відповідних 
навичок і здібностей, уміння належним чином 
застосовувати їх у процесі виконання поставле-
них завдань, необхідність постійно вдосконалю-
вати свій професійний рівень і, що не менш важ-
ливо за вищесказане, відповідати вимогам часу 
та плинності правового буття, мати відповідні 
цінності й мотиви. Основна частина вимог до 
особи судді ВАКС законодавчо визначені й чітко 
окреслені, мають як позитивну, так і негативну 
природу. Проте існує низка компетенцій, що нале-
жать до загальнолюдських якостей, які юридично 
не окреслені, проте без їх наявності особа не може 
підтвердити свій професійний рівень і здійсню-
вати судочинство на належному рівні. 
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Mieniailov O.О. JUDGE SACC 'S ABILITY TO JUDGE: AN ANALYSIS OF THE LEGAL BASIS
This article analyzes the current provisions of the legal acts that determine the requirements of both 

professional– educational and personal character to a person who is a judge of the Supreme Anticorruption 
Court (SACC). It is established that these requirements determine, ultimately, the ability of a judge to prosecute 
at the proper professional level, thereby ensuring the constitutional rights of legal and natural persons to a fair 
trial in relation to corruption. This analysis was carried out in the light of the administrative and legal status 
of the judge.

It has been established that the ability of Supreme Anticorruption Court judges to adjudicate is determined 
primarily by their professional competences. Professional competences are those characteristics of a person 
that enable them to achieve certain results of activity. In addition, the activities of Supreme Anticorruption 
Court judges should be considered as activity in the “person-to-person” system, and in this respect their 
professional competence should be ensured by the value orientations of a specialist, pre-determined motives of 
activity, high self-awareness, quality communication with people, common culture, ability to self-development.

It has been established that the competences of a Supreme Anticorruption Court judge can be both positive 
and negative in nature, that is, to anticipate the presence or absence of circumstances that are necessary for 
the position of a judge of the Supreme Anticorruption Court. In addition to the fact that the specific activity 
of the Supreme Anticorruption Court determines the presence in the judge of the relevant skills and abilities, 
the ability to properly apply them in the performance of their tasks, the need to constantly improve their 
professional level, and no less important than the above, meet the requirements of time and fluidity of legal 
being, having the appropriate values and motives. In most claims to a person, as Supreme Anticorruption 
Court judges are legally defined, however, there are a number of competencies relating to human qualities 
that are not legally defined, however, without them, a person cannot confirm his or her professional level and 
pursue the proper level of justice.

Key words: judge status, judge competences, justice, professional qualities, requirements, powers, 
administrative and legal status.
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ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

У статті на основі аналізу практики застосування Кодексу адміністративного судочин-
ства України висвітлено основні чинники, які знижують ефективність процесуальних дій 
учасників адміністративного судочинства, які беруть участь в апеляційному провадженні. 
Акцентовано увагу на тому, що, незважаючи на важливість дотримання процесуальної 
форми учасниками процесу, відносини в межах апеляційного провадження в адміністратив-
ному судочинстві не позбавлені і неофіційних соціорегулятивних практик. Це пояснюється не 
лише ризиком впливу приватних і корпоративних інтересів на поведінку учасників правових 
відносин, а й недоліками чинного адміністративно-процесуального законодавства.

На основі узагальнення практики застосування положень Кодексу адміністративного 
судочинства України, а також беручи до уваги результати доктринальної розробки аспек-
тів апеляційного провадження в адміністративному судочинстві, виокремлено декілька 
процесуально-правових чинників, які визначають ступінь ефективності апеляційного про-
вадження в адміністративному судочинстві України: нечіткий порядок обчислення строків 
апеляційного оскарження; проблемність недостатнього нормативного забезпечення вимог 
підготовки справи до розгляду в адміністративному суді; можливість неврахування судом 
першої інстанції негативних вказівок апеляційного суду в разі повернення справи судом апе-
ляційної інстанції; проблематика дотримання встановлених строків розгляду апеляційних 
скарг в адміністративному судочинстві; фактична неможливість осіб, які виступають на 
стороні позивача апеляційної скарги, приєднатися до скарги; недостатні умови для реалізації 
принципу диспозитивності адміністративним судом апеляційної інстанції.

Доведено, що існування зазначених вище чинників сприяє деформації ролі апеляційного суду 
в Україні. Через недоліки правової регламентації процесуальних дій створюються передумови 
для порушення прав і свобод громадян України, дискредитації системи адміністративної 
юстиції загалом. Така ситуація не сприяє модернізації системи адміністративного судочин-
ства і потребує змін, що спрямовані на подальше вдосконалення соціально-правового ста-
тусу інституту адміністративної юстиції.

Ключові слова: Україна, адміністративне судочинство, адміністративний процес, 
адміністративний суд, апеляційне провадження, прав і свободи громадян, справедливість, 
процесуальна форма.

Постановка проблеми. Натепер ефективність 
апеляційного провадження в адміністративному 
судочинстві визначається багатьма чинниками. 
Здебільшого це регуляторний потенціал нор-
мативних процесуальних конструкцій, їх опти-
мальне нормативне закріплення і відповідність 
реальних дій учасників процесу процесуаль-
ній формі. Попри важливість дотримання про-
цесуальної форми учасниками процесу, варто 
зауважити, що відносини в межах апеляційного 
провадження в адміністративному судочинстві 
не позбавлені і неофіційних соціорегулятив-
них практик. С.П. Рабінович слушно пояснює їх 
виникнення впливом приватних і корпоративних 

інтересів на поведінку учасників правових від-
носин [1, с. 109]. Оскільки адміністративно-про-
цесуальні відносини є складним різновидом пра-
вових відносин, вони охоплюють значну кількість 
процесуальних інститутів. У процесі їх реалізації 
створюються певні передумови для «маневру-
вання» учасників процесу, які зацікавлені у відпо-
відному результаті. Основною формальною умо-
вою для цього є недоліки процесуально-правової 
регламентації окремих дій учасників адміністра-
тивно-процесуальних відносин, які беруть участь 
в апеляційному провадженні. Беручи до уваги 
зазначене, перед юридичною доктриною постає 
важливе завдання щодо виявлення чинників  
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ефективності забезпечення апеляційного прова-
дження в адміністративному судочинстві, наяв-
ність яких знижує соціальну ефективність адміні-
стративної юстиції загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Обрані у спектр наукової уваги питання частково 
розроблялися такими вченими: О.М. Бандуркою,  
Т.О. Гуржієм, О.О. Колтуновою, О.В. Кузьменко, 
О.В. Музою, П.І. Шевчуком та ін. Проте доктри-
нальне дослідження чинників ефективності апе-
ляційної інстанції адміністративного судочинства 
нині лише започатковується, адже триває реформа 
адміністративної юстиції й удосконалення законо-
давчих засад адміністративного судочинства.

Постановка завдання. Метою статті є висвіт-
лення недосконалостей окремих положень адмі-
ністративно-процесуального законодавства Укра-
їни, які можуть негативно впливати на перебіг 
адміністративного судочинства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Узагальнюючи практику застосування положень 
Кодексу адміністративного судочинства Укра-
їни (далі – КАС України), а також беручи до 
уваги результати доктринальної розробки аспек-
тів апеляційного провадження в адміністратив-
ному судочинстві, виокремимо і проаналізуємо 
декілька процесуально-правових чинників, які 
визначають ступінь ефективності апеляційного 
провадження в адміністративному судочинстві 
України. Зокрема, це:

− нечіткий порядок обчислення строків апе-
ляційного оскарження;

− проблемність недостатнього нормативного 
забезпечення вимог підготовки справи до роз-
гляду в адміністративному суді;

− можливість неврахування судом першої 
інстанції негативних вказівок апеляційного суду 
в разі повернення справи судом апеляційної 
інстанції;

− проблематика дотримання встановлених 
строків розгляду апеляційних скарг в адміністра-
тивному судочиснтві;

− фактична неможливість осіб, які виступа-
ють на стороні позивача апеляційної скарги, при-
єднатися до скарги;

− недостатні умови для реалізації принципу 
диспозитивності адміністративним судом апеля-
ційної інстанції.

Проаналізуємо спочатку нечіткий порядок 
обчислення строків апеляційного оскарження. 
Натепер апеляційна скарга на рішення адміні-
стративного суду першої інстанції може бути від-
хилена через недоліки її змісту і форми. Чинне 

адміністративно-процесуальне законодавство 
України неналежним чином регулює питання про 
продовження строку, встановленого судом для 
виправлення недоліків змісту апеляційної скарги 
і сплати судового збору. Так, під час винесення 
ухвали про залишення скарги без руху апеляцій-
ний суд пропонує особі протягом десяти днів спла-
тити судовий збір. Отже, у вказаний строк ухвала 
суду залишається невиконаною. Проте, якщо 
від скаржника надійшла заява про продовження 
строку з об’єктивних причин, суд не зобов’язаний 
її задовольняти. Отже, відкритим залишається 
питання про продовження встановленого судом 
строку, ми вважаємо, що суд апеляційної інстанції 
повинен вирішувати це в порядку, передбаченому 
ст. 299 КАС України [2]. На нашу думку, належ-
ність і розумність установлення строків усунення 
недоліків апеляційної скарги в разі залишення 
останньої без руху варто вирішувати, виходячи 
з необхідності своєчасного повідомлення апе-
лянта про потребу виправлення недоліків з ура-
хуванням конкретного часу як для виправлення, 
так і для направлення належно оформленої скарги 
до апеляційного суду. Проблема обчислення про-
пуску строків апеляційного оскарження та їх 
поновлення загалом є міжгалузевою [3, c. 384]. 
Незважаючи на це, уважаємо, що суд апеляцій-
ної інстанції має встановлювати строк усунення 
вказаних недоліків поданої скарги з урахуванням 
надання апелянтові додаткового строку.

Важливою є також проблема недостатнього 
нормативного забезпечення вимог підготовки 
справи до розгляду в адміністративному суді. 
Нині під час розгляду будь-якої справи в апеля-
ційному адміністративному суді велике значення 
для правильного, повного і всебічного судового 
провадження має її підготовка до розгляду, яка 
є обов’язковою [4, c. 54]. У структурі апеляційного 
провадження таке проведення підготовки справи 
має також ввелике значення для ефективного роз-
гляду апеляційної скарги по суті заявлених вимог. 
Як свідчить практика Верховного Суду України, 
порушення апеляційним судом норм процесуаль-
ного права, установлених Кодексом адміністра-
тивного судочинства України щодо підготовки 
адміністративної справи до розгляду в апеляцій-
ному порядку, є підставою для скасування ухвали 
цього суду [5, c. 33]. З урахуванням численності 
підготовчих дій, визначених у ст. 306 зазначеного 
акта, їх можна класифікувати, з урахуванням пра-
вової регламентації останніх у зазначеній статті, 
на певні групи. Це дії: а) спрямовані на визна-
чення суб’єктного складу справи; б) спрямовані 
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на визначення характеру спірних правовідносин; 
в) щодо дослідження законності й обґрунтова-
ності рішення суду першої інстанції; г) інші дії, 
пов’язані із забезпеченням належного апеля-
ційного розгляду справи. Ст. 306 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України не містить 
їх вичерпного переліку і для суду апеляційної 
інстанції. Залежно від характеру і складності 
справи апеляційний суд може вчиняти й ті дії, які 
прямо не передбачені в переліку підготовчих дій, 
зазначених у згаданій ст. 306 [6, с. 455]. До того 
ж під час підготовки апеляційного провадження 
в адміністративному суді не діють такі принципи 
адміністративного процесу, як гласність і усність, 
оскільки така підготовка провадиться без виклику 
осіб, які беруть участь у справі, а також без прове-
дення попереднього судового засідання [7, c. 89].

Наступною проблемою є неврахування судом 
першої інстанції негативних вказівок апеляцій-
ного суду під час повернення справи судом апеля-
ційної інстанції. Так, ефективність апеляційного 
провадження може ускладнюватися надходженням 
неналежно оформленої справи або справи з неви-
правленими зауваженнями щодо правильності 
та повноти фіксування судового процесу техніч-
ними засобами, або з нерозглянутими письмовими 
зауваженнями щодо повноти чи правильності 
протоколу судового засідання, або без вирішення 
питання про ухвалення додаткового рішення. 
У таких випадках суддя-доповідач повертає справу 
до суду першої інстанції, про що постановляє 
ухвалу із зазначенням строку, протягом якого цей 
суд повинен ліквідувати недоліки. Ст. 326 КАС 
України передбачено, що після закінчення апеля-
ційного провадження матеріали справи, крім тих, 
що зберігаються виключно в електронній формі, 
повертаються до суду першої інстанції, який її роз-
глядав, у п’ятиденний строк із дня вручення поста-
нови (ухвали) учасникам справи.

Законодавство не констатує наслідків неви-
конання місцевим судом вказівок апеляційного 
суду в разі повернення справи судом апеляцій-
ної інстанції. На наше переконання, у разі неви-
конання судом першої інстанції в передбачений 
апеляційним судом строк приписів закону, визна-
чених в ухвалі про повернення скарги, цю скаргу 
не можна визнавати неподаною, інакше таке 
визнання призводить до явного порушення права 
заінтересованої особи на розгляд справи належ-
ним судом. У законодавстві треба чітко закріпити 
процесуальні наслідки невиконання судом пер-
шої інстанції умов ухвали апеляційного суду про 
повернення апеляційної скарги.

Варті уваги також проблеми дотримання 
встановлених строків розгляду апеляційних 
скарг в адміністративному судочинстві. Для 
розгляду апеляційної скарги судом апеляційної 
інстанції законодавець установив відповідний 
термін. Згідно зі ст. 309 КАС України, апеляційне 
оскарження рішення суду першої інстанції має 
бути розглянуто протягом шістдесяти днів із дня 
постановлення ухвали апеляційного суду про від-
криття апеляційного провадження, а апеляційна 
скарга на ухвалу суду першої інстанції – протя-
гом тридцяти днів із дня постановлення ухвали 
про відкриття такого провадження. Нині, у винят-
кових випадках апеляційний суд за клопотанням 
сторони і з урахуванням особливостей розгляду 
справи може продовжити строк її розгляду, але 
не більше як на п’ятнадцять днів, про що поста-
новляє ухвалу. Отже, складається ситуація, коли 
судам апеляційної інстанції дещо важко чітко 
дотримуватися встановлених строків розгляду 
апеляційних скарг за таких умов. Деформується 
роль апеляційного суду, адже він виконує функ-
цію «квазісуду першої інстанції», що зобов’язує 
його заново розглядати спірні правовідносини, як 
наслідок – виконувати всі процесуальні дії, при-
таманні суду першої інстанції (призначати екс-
пертизи, допитувати свідків тощо), включаючи 
ухвалення рішення по суті спору. Така ситуація 
не сприяє модернізації системи адміністратив-
ного судочинства і потребує змін, що спрямовані 
на подальше вдосконалення соціально-право-
вого статусу інституту адміністративної юстиції 
[8, с. 208].

Досить суперечливою з погляду справедли-
вості адміністративного судочинства виглядає 
фактична неможливість осіб, які виступають 
на стороні позивача апеляційної скарги, при-
єднатися до скарги. Учасники справи, а також 
особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирі-
шив питання про їхні права, свободи, інтереси 
й (або) обов’язки. згідно із ч. 1 ст. 302 КАС України, 
у будь-який час до початку апеляційного розгляду 
мають право приєднатися до апеляційної скарги, 
підтримавши її вимоги. У ч. ч. 2 і 3 ст. 302 КАС 
України зазначається, що до заяви про приєд-
нання до апеляційної скарги додається документ 
про сплату судового збору й докази надсилання 
(направлення) копії заяви іншим учасникам 
справи. У цій заяві може міститися клопотання 
особи про розгляд справи за її участі. За відсут-
нсоті такого клопотання вважається, що особа не 
бажає брати участі в судовому засіданні суду апе-
ляційної інстанції. Законодавством змісту такої 
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заяви не передбачено. Це зумовлено відсутністю 
загального положення про можливість для особи, 
яка приєднується до апеляційної скарги, заявити 
самостійні вимоги щодо визначення юридичної 
долі оскаржуваного рішення. Крім цього, при-
єднання до апеляційної скарги не має характеру 
самостійного оскарження судового рішення. Тому 
форма і зміст такої заяви не мають юридичного 
значення ні для суду, ні для осіб, які беруть участь 
у розгляді справи судом апеляційної інстанції. 
Але якщо особи, які приєднуються до апеляційної 
скарги, у своїй заяві обґрунтовують і висувають 
інші підстави для скасування чи зміни судового 
рішення порівняно з апеляційною скаргою, така 
заява не може розглядатися як процесуальний 
документ, який пояснює приєднання до апеля-
ційної скарги. Наприклад, заява про приєднання 
не може містити вимогу про скасування судового 
рішення, якщо в апеляційній скарзі йдеться лише 
про її зміну. І навпаки, якщо подана заява про при-
єднання буде, по суті, самостійною апеляційною 
скаргою, до якої мають застосовуватися відпо-
відні вимоги законодавства про строки її подачі, 
форму і зміст, оплату судових зборів та ін.

Певним чином знижує ефективність апеляцій-
ного провадження в адміністративному судочин-
стві проблематика реалізації принципу диспози-
тивності адміністративним судом апеляційної 
інстанції. Зокрема, це відображено у ст. 308 КАС 
України, згідно з якою апеляційний суд переглядає 
судові рішення першої інстанції в межах апеляцій-
ної скарги. Водночас суд уповноважений вийти за 
межі доводів апеляції в разі встановлення під час 
апеляційного провадження порушень, допущених 
судом першої інстанції, які призвели до непра-
вильного вирішення справи. Тоді апеляційний суд 
із власної ініціативи або за клопотанням осіб, які 
беруть участь у справі, може розглянути докази, які 
не досліджувались у суді першої інстанції, якщо 

визнає обґрунтованим ненадання їх до суду першої 
інстанції або відхилення їх цим судом. Суд апеля-
ційної інстанції може дослідити також докази, які 
розглядалися судом першої інстанції з порушен-
ням вимог КАС України. Отже, якщо в суді першої 
інстанції сторона має право протягом усього часу 
розгляду справи по суті змінити підстави або пред-
мет позову, збільшити або зменшити розмір позо-
вних вимог, то в  апеляційному суді вона таких 
прав не має. Погоджуємося з думкою П.І. Шевчука, 
який наголошував раніше на негативному значенні 
неналежного втілення принципу диспозитивності 
під час апеляційного провадження в адміністратив-
ному судочинстві України [9, c. 55]. 

Висновки. Чинна редакція КАС України міс-
тить значну кількість правових конструкцій, реалі-
зація яких на практиці дещо знижує ефективність 
апеляційного провадження адміністративного 
судочинства України. Це, у свою чергу, призво-
дить до недостатнього забезпечення повноправ-
ності учасників адміністративного судочинства. 
Від руху адміністративної справи, яким визнача-
ється ефективність апеляційного провадження, 
залежить здійснення судом апеляційної інстанції 
наданих йому процесуальним законодавством 
повноважень для попередження судової помилки 
і недопущення порушення прав і свобод грома-
дян. Отже, перспективним напрямом наукових 
досліджень є розробка пропозицій щодо вдоско-
налення процесуально-правового забезпечення 
порядку обчислення строків апеляційного оскар-
ження, удосконалення нормативних вимог щодо 
належної підготовки справи до розгляду в адміні-
стративному суді, урахування вказівок суду апеля-
ційної інстанції адміністративним судом першої 
інстанції, удосконалення строків розгляду апеля-
ційних скарг, повноцінного втілення принципу 
диспозитивності функціонування апеляційної 
інстанції в адміністративному судочинстві тощо.

Список літератури:
1. Рабінович С.П. Неформальні практики публічної влади як форма дії фактичної конституції. Вісник 

Національної академії правових наук України. 2013. № 3 (74). С. 108–116.
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747–IV. Офіційний вебсайт 

Верховної Ради України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 12.05.2020).
3. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України : підручник. Київ : Атіка, 

2007. 416 с.
4. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес : підручник для ВНЗ. Київ : Літера Лтд., 

2002. 286 с.
5. Бондарюк О., Гордєєва О. Особливості адміністративного судочинства України: порівняльно-право-

вий аспект. Вісник Вищого адміністративного суду України. 2013. № 3. С. 32–38.
6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. Вищий адміністратив-

ний суд України / за заг. ред. I.X. Темкіжева. 2-ге вид., переробл. і допов. Київ : Юрінком-Інтер, 2013. 720 с.



Том 31 (70) Ч. 2 № 2 202094

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки

7. Колтунова О.О. Система перегляду судових рішень в Україні. Державно-правова реформа в Україні: 
сучасний стан та перспективи розвитку : тези доповідей і наукових повідомлень Наукової конференції за 
підсумками науково-дослідної роботи 2004/2005 навч. р. Харків, 2005. С. 88–89.

8. Муза О.В. Адміністративно-процесуальні правовідносини як концептуальна вихідна формування 
адміністративно-процесуального права України. Вісник Національної академії правових наук України. 
2016. № 3 (86). С. 240–213.

9. Шевчук П.І. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих 
пострадянських країн. Вісник Верховного Суду України. 2000. № 4. С. 50–55.

Polyakov I.S. PROCEDURAL AND LEGAL FACTORS OF THE EFFECTIVENESS  
OF APPELLATE PROCEEDINGS IN THE ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS OF UKRAINE

The article, based on the analysis of the practice of application of the Code of Administrative Procedure 
of Ukraine, highlights the main factors that reduce the effectiveness of procedural actions of participants in 
administrative proceedings involved in appellate proceedings. Emphasis is placed on the fact that despite the 
importance of compliance with the procedural form by the participants in the process, the relations within the 
appellate proceedings in administrative proceedings are not devoid of informal socio-regulatory practices. This 
is explained not only by the risk of formation of private and corporate interests in the behavior of participants 
in legal relations, but also by the shortcomings of current administrative procedure legislation.

Based on the generalization of the practice of application of the provisions of the Code of Administrative 
Procedure of Ukraine, as well as taking into account the results of doctrinal development of aspects of 
appellate proceedings in administrative proceedings, several procedural factors determine the effectiveness 
of appellate proceedings in administrative proceedings of Ukraine: fuzzy procedure for calculating the terms 
of the appeal; the problem of insufficient regulatory support for the preparation of the case for consideration 
in the administrative court; the possibility for the court of first instance not to take into account the negative 
instructions of the appellate court when returning the case by the court of appellate instance; issues of compliance 
with the deadlines for consideration of appeals in administrative proceedings; the actual impossibility of 
persons acting on the side of the plaintiff of the appeal to join the complaint; insufficient conditions for the 
implementation of the principle of purview by the administrative court of appeal.

It is proved that the existence of the above factors contributes to the deformation of the role of the appellate 
court in Ukraine. Due to the shortcomings of the legal regulation of procedural conditions are created for the 
violation of the rights and freedoms of citizens of Ukraine, discrediting the system of administrative justice 
in general. This situation does not contribute to the modernization of the administrative justice system and 
requires changes aimed at further improving the socio-legal status of the institution of administrative justice.

Key words: Ukraine, administrative proceedings, administrative process, administrative court, appellate 
proceedings, rights and freedoms of citizens, justice, procedural form.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ 
ПОДВІЙНОМУ ОПОДАТКУВАННЮ

Стаття присвячена дослідженню питань правового регулювання уникнення подвійного 
оподаткування, а саме надано характеристику поняття «офшорні зони», визначено причини 
подвійного оподаткування та шляхи вирішення зазначених проблем. Як відомо, податкові 
виклики сьогодення змусили світову спільноту зрозуміти, що жодна норма національного 
законодавства не дозволяє або ж не може вирішити податкові проблеми, а тому лише шля-
хом взаємодії між країнами можна досягнути створення дієвого й ефективного комплексу 
заходів, які б усунули всі нагальні податкові проблеми. Як зазначається у статті, План дій 
щодо протидії розмиванню оподатковуваної бази й виведенню прибутку з-під оподаткування 
є одним з основних заходів подолання проблеми розмивання податкової бази, узагалі є най-
більш дієвим способом уникнення податкових втрат із боку держави. План дій щодо протидії 
розмиванню оподатковуваної бази й виведенню прибутку з-під оподаткування має на меті 
впровадження/розроблення стратегії податкового планування, тобто, якщо раніше фірми 
або компанії мали змогу уникнути оподаткування, то в даному разі цього зробити вони вже 
не зможуть, отже, державний бюджет не втратить надходження. У своїй основі План дій 
щодо протидії розмиванню оподатковуваної бази й виведенню прибутку з-під оподаткування 
передбачає досягнення трьох основних цілей: підвищення ступеня узгодженості податкових 
норм на міжнародному рівні; встановлення чітких вимог до учасників податкових відносин; 
підвищення прозорості та визначеності. Україна приєдналася до Програми розширеного 
співробітництва в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку та взяла 
на себе зобов’язання імплементувати так званий Мінімальний стандарт Плану дій щодо 
протидії розмиванню оподатковуваної бази й виведенню прибутку з-під оподаткування – 
обов’язкові чотири заходи із п’ятнадцяти запропонованих. Мінімальний стандарт Плану дій 
щодо протидії розмиванню оподатковуваної бази й виведенню прибутку з-під оподаткування 
матиме суттєвий вплив на оподаткування пасивних доходів (дивіденди, проценти, роялті) 
із джерелом походження з України, які виплачуються на користь нерезидентів, а також 
на оподаткування постійних представництв нерезидентів в Україні. План дій щодо проти-
дії розмиванню оподатковуваної бази й виведенню прибутку з-під оподаткування спрямова-
ний на викорінення агресивних схем податкового планування, за допомогою яких міжнародні 
групи компаній штучно виводять свої доходи з високоподаткових країн у країни з низьким або 
нульовим оподаткуванням.

Ключові слова: офшорні зони, подвійне оподаткування, план дій БЕПС, мінімальний стан-
дарт, прибуток.

Постановка проблеми. Останнє десятиліття 
у сфері оподаткування відзначилося багатьма як 
позитивними, так і негативними явищами. Серед 
останніх найбільш вагомою проблемою не лише 
для України, а й для всієї світової спільноти 
постає виведення коштів з-під оподаткування 
шляхом переведення їх в офшорні зони.

За оцінками Організації економічного співро-
бітництва і розвитку, у результаті застосування 
шкідливих податкових практик країни втрачають 

щорічно до 250 мільярдів доларів податкових над-
ходжень. У Британії підрахували, що через про-
блему офшоризації кожного року втрачається від 
7 до 20 трильйонів доларів податкових надхо-
джень, що у відсотковому співвідношенні стано-
вить приблизно 10% британської економіки зага-
лом. Ситуація в Україні не є кращою, оскільки, 
за альтернативними підрахунками міжнародної 
організації Global Financial Integrity, протягом 
останніх років з України до низькооподаткованих 
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юрисдикцій було виведено приблизно 116 мільяр-
дів доларів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науковій літературі питання правового регу-
лювання протидії подвійному оподаткуванню 
досліджували такі науковці, як: С.С. Алексєєв, 
К.В. Андрієвський, В.Ю. Жданова, К.В. Марі-
хіна, Н.О. Мудрак, О.С. Олійник, С.В. Сарану, 
В.І. Теремецький та інші.

Постановка завдання. Необхідно звернути 
увагу на не вирішені раніше проблемні питання 
регулювання протидії подвійного оподаткування, 
тому постає потреба у виробленні такої податко-
вої політики, яка б унеможливлювала виведення 
капіталів з-під оподаткування і запобігала втра-
там коштів, які можуть бути отримані завдяки 
внесення податкових платежів.

Метою статті є дослідження формування ефек-
тивних підходів до вирішення проблемних питань 
стосовно усунення способів обходу податкового 
законодавства, протидії розмиванню податкової 
бази та виведенню прибутку від оподаткування

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Питання протидії подвійному оподаткуванню 
порушувалося міжнародною спільнотою з тих 
самих часів, коли пожвавився розвиток процесів 
міжнародного співробітництва. Багато міжна-
родних організацій із метою уніфікації підходів 
країн-учасниць щодо дій, спрямованих на уник-
нення подвійного оподаткування, досліджували 
це питання, зокрема і вивчали та розробляли кон-
цепції постійного представництва й офшорних 
схем [1, с. 110].

Проблема виведення коштів у низькооподатко-
вувані юрисдикції та поширення корпоративних 
схем, спрямованих на уникнення оподаткування, 
під час здійснення транскордонних операцій 
активізували міжнародну спільноту спрямувати 
власну діяльність на розроблення методів поси-
лення захисту національних грошових ресурсів. 
Останнім вагомим кроком у цьому напрямі було 
розроблення Плану протидії розмиванню подат-
кової бази й виведення прибутку з-під оподатку-
вання Організацією економічного співробітництва 
та розвитку спільно з «Великою двадцяткою» [2].

Як відомо, за останні 15 років з України виве-
дено приблизно 170 мільярдів американських 
доларів. Кожна країна світу має свою унікальну 
систему державного та фіскального управління, 
тому випадки торгівлі через офшорні зони прита-
манні фактично всім державам.

Уперше термін “offshore” (дослівний пере-
клад – «поза берегом») з’явився в американській 

пресі наприкінці 50-х рр. ХХ ст. Ішлося про фінан-
сову структуру, яка звільнилася від оподаткування 
через розміщення свого офіса поза межами Спо-
лучених Штатів Америки (далі – США) [3, с. 172].

Необхідно зазначити, що офшорна зона – це 
країна чи окремі території країн, де на держав-
ному рівні для певних типів компаній, власни-
ками яких є іноземці, встановлено значні пільги 
з оподаткування, частково або цілком знято митні 
й торговельні обмеження, знижені або відсутні 
вимоги до бухгалтерського обліку й аудиту [4]. 

Так, необхідно визначити причини поширення 
виведення прибутку в офшорні зони з-під опо-
даткування та розмивання оподатковуваної бази. 
Насамперед до головних чинників, які сприя-
ють скоєнню цих дій, можна віднести такі: тягар 
податкового навантаження і неефективність фіс-
кальної політики, несприятливий інвестиційний 
клімат і потужні мотиви до експорту капіталу за 
кордон, високі інвестиційні ризики та використо-
вування офшорних схем для приховування факту 
володіння інвестиційними об’єктами в Україні, 
криміналізація економіки і використання офшор-
них схем для відмивання доходів, одержаних зло-
чинним шляхом. 

Як відомо, в офшорних зонах немає обмежень 
на вивіз валюти, фірми можуть вільно відкри-
вати депозити в іноземній валюті в банках, мають 
право робити й одержувати платежі в будь-якій 
валюті без жодних обмежень.

Водночас в офшорних зонах пільговий режим 
визначається також відсутністю валютних обме-
жень, митних зборів і зборів для інвесторів, 
а також низьким рівнем статутного капіталу. Най-
частіше він просто декларується, а мінімальний 
розмір зазвичай не встановлюється.

Як офшорні юрисдикції найчастіше виступа-
ють невеликі незалежні держави чи відособлені 
території, що володіють особливим державно-
правовим статусом. Це можуть бути самоврядні 
володіння метрополії, орендована територія чи 
державне утворення, що дотепер має статус коло-
нії. Влади цих юрисдикцій стимулюють розвиток 
сектора офшорних послуг із метою залучення 
іноземного капіталу, збільшення зайнятості насе-
лення і підвищення ділової активності. Режим, 
близький до офшорного, може використовуватись 
у спеціальних економічних зонах, районах портів 
і аеропортів. Водночас реєстрацію підприємств 
офшорного типу здійснюють не тільки «карли-
кові» юрисдикції, але й деякі цілком респекта-
бельні держави (серед них Ірландія, Швейцарія) 
чи окремі території в їх складі [3, с.175].
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Як відомо,число офшорних зон у світі можна 
визначити лише умовно, оскільки щороку одні 
зникають або припиняють функціонування, а інші 
з’являються. Найбільш повний список офшорних 
зон 2019 р., що визнає наша держава, наведений 
у розпорядженні Кабінету Міністрів України 
від 23 лютого 2011 р. № 143-р «Про віднесення 
держав до переліку офшорних зон», зі змінами 
та доповненнями [5].

Необхідно зазначити, що інвестиційна прива-
бливість різних офшорних зон залежить від умов 
реєстрації й оподатковування. Крім того, Фору-
мом фінансової стабільності розвинутих країн 
встановлено рейтинг офшорних зон за ступенем 
їхньої надійності.

До першої групи належать: Гонконг, Сінгапур, 
Люксембург, Швейцарія, Дублін, Гернси, острів 
Мен і Джерсі.

Друга група – Андорра, Бахрейн, Барбадос, 
Бермуди, Гибралтар, Лабуан, Макао, Мальта, 
Монако.

Третя група – Ангилья, Антигуа і Барбуда, 
Аруба, Беліз, Британські Віргінські острови, Кай-
манові острови, острови Кука, Коста-Рика, Кіпр, 
Ліван, Ліхтенштейн, Панама, Багами [6].

Варто зазначити, що чинник сприятливого 
інвестиційного клімату країн другої та третьої 
груп відіграє важливу роль у виборі об’єктів 
інвестування українськими господарськими 
суб’єктами.

Як приклад можна навести дослідження двох 
американських неурядових організацій − Center 
for Tax Justice та U.S. Public Interest Research 
Group Education Fond, проведене у 2015 р. 
П’ятсот найбільших американських корпорацій 
тримають в офшорах понад 2,1 трильйони дола-
рів прибутків. У разі повернення цих коштів до 
США корпораціям довелося б сплатити додатково 
620 мільярдів доларів податків. Найбільшу суму 
на закордонних рахунках має корпорація Apple − 
понад 181 мільярд доларів, за нею конгломерат 
General Electric зі 119 мільярдами «офшорних» 
доларів, а також Microsoft, яка тримає на закор-
донних рахунках 108,3 мільярдів доларів [6].

Із вищезазначеного можна зробити висновок, 
що існує проблема великої кількості офшорних 
зон, тому доцільно розглянути способи протидії 
цьому. 

Нині одним із головних шляхів протидії 
є План дій щодо протидії розмиванню оподат-
ковуваної бази й виведенню прибутку з-під опо-
даткування (далі – План дій БЕПС) – це проєкт, 
метою якого є вирішення проблем, що виникають 

унаслідок невідповідності наявних принципів 
національного та міжнародного оподаткування 
глобальному характеру сучасних моделей тор-
гівлі та бізнесу. План дій БЕПС був запропоно-
ваний Організацією економічного співробітни-
цтва і розвитку у 2015 р., і сам термін «БЕПС» 
тлумачиться як «ерозія та зменшення прибутку». 
У своїй основі План дій БЕПС передбачає досяг-
нення трьох основних цілей: підвищення ступеня 
узгодженості податкових норм на міжнародному 
рівні; встановлення чітких вимог до учасників 
податкових відносин; підвищення прозорості 
та визначеності. Характеризуючи його структурні 
особливості, необхідно зазначити, що він налічує 
15 заходів, спрямованих на боротьбу з ухиленням 
від оподаткування [7]. 

Як відомо, з 1 січня 2017 р. Україна також при-
єдналася до Програми розширеного співробіт-
ництва в рамках Організації економічного спів-
робітництва та розвитку (далі – ОЕСР), взявши 
на себе зобов’язання імплементувати так званий 
Мінімальний стандарт Плану дій БЕПС (далі – 
MLI) – обов’язкові чотири заходи із п’ятнадцяти 
запропонованих.

Необхідно зазначити, що MLI розроблено 
з метою реалізації положень Плану дій БЕПС 
у частині дотримання мінімального стандарту 
виконання цього Плану та пропонує внесення 
змін до чинних угод про уникнення подвійного 
оподаткування шляхом підписання одного доку-
мента без внесення змін до кожної із чинних угод. 
За умов дотримання по суті й успішної реаліза-
ції положень Плану дій БЕПС країнами-учасни-
цями проєкту БЕПС замість двостороннього про-
цесу повторних переговорів та довготривалого 
укладання договорів MLI надасть змогу заходам 
боротьби з БЕПС набрати силу протягом кількох 
місяців [8].

Водночас мінімальний стандарт включає 
обов’язкову реалізацію таких заходів:

1. Шкідливі податкові практики або шкідливі 
пільгові режими – Крок 5 Плану дій БЕПС – це 
пільгові правила оподаткування, які застосову-
ються в деяких країнах (зокрема, офшорах) до 
холдингів і штаб-квартир міжнародних корпора-
цій, до доходів від фінансування й лізингу, судно-
плавства, страхової та банківської діяльності, до 
доходів від об’єктів інтелектуальної власності.

2. Включення правил запобігання зловжи-
ванню угодою до чинних угод про уникнення 
подвійного оподаткування.

3. Удосконалення чинних національних пра-
вових норм стосовно документації із трансферт-
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ного ціноутворення та майбутнього обміну інфор-
мацією.

4. Удосконалення чинних угод про уникнення 
подвійного оподаткування шляхом підвищення 
ефективності механізмів вирішення спорів – 
Крок 14 Плану дій БЕПС, тобто поліпшення меха-
нізмів врегулювання податкових спорів [9].

Необхідно зазначити, що 28 лютого 2019 р. 
Верховна Рада України ухвалила Закон України 
«Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції 
про виконання заходів, які стосуються угод про 
оподаткування, з метою протидії розмиванню 
бази оподаткування та виведенню прибутку з-під 
оподаткування» (“MLI”) [10]. 

MLI наділене суттєвим впливом на оподатку-
вання пасивних доходів (дивіденди, проценти, 
роялті) sз джерелом походження з України, які 
виплачуються на користь нерезидентів, а також на 
оподаткування постійних представництв нерези-
дентів в Україні.

Отже, уже з 1 січня 2020 р. застосування піль-
гових ставок відповідно до Конвенцій під час 
виплати пасивних доходів на користь резиден-
тів країн, що ратифікували MLI, потребує про-
ходження «тесту основної мети» та виконання 
додаткових умов, передбачених MLI.

Основним недоліком чинної податкової сис-
теми є її спрямування на подолання дефіциту 
бюджету шляхом вилучення доходів суб’єктів 
господарювання, офшоризація є цілком очевид-
ною. Крім того, у результаті проведеного аналізу 
сплати податків великими підприємствами, як 
резидентами, так і нерезидентами, варто зазна-
чити, що більшість із них стабільно подають 
звітність із від’ємним значенням об’єкта опо-
даткування податку на прибуток підприємств, 
який є одним з основних для загального режиму 
оподаткування. Водночас такі платники щорічно 
сплачують за кордон пасивні доходи у вигляді 
дивідендів, процентів тощо в розмірах, що облі-

ковуються мільярдами гривень, та через застосу-
вання положень податкових конвенцій не утри-
мують із таких виплат жодного податку або ж 
утримують у мінімальних розмірах. Отже, гостро 
постає питання про врегулювання даної проблеми 
на законодавчому рівні. Так, беручи до уваги те, 
що процес офшоризації є нагальною проблемою 
не лише для України, а й для інших держав, варто 
впроваджувати колективні механізми протидії 
даній проблемі, зокрема приєднатися й виконати 
План дій БЕПС. Крім того, на національному 
рівні серед можливих шляхів боротьби з виве-
денням коштів із країни було б доцільно розгля-
нути проєкт і ухвалити Закон України «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України щодо 
запровадження податку на виведений капітал, 
імплементації стандартів протидії розмиванню 
податкової бази та виведенню прибутку за кор-
дон», яким пропонується протидіяти офшоризацї 
шляхом заміни податку на прибуток податком на 
виведений капітал.

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, 
можна зробити висновок, що, зважаючи на досвід 
країн, які впровадили і виконали більшість вимог 
Плану дій БЕПС, Україна в межах MLI повинна 
активно впроваджувати і реалізовувати дані поло-
ження, зокрема приєднання до Єдиного стандарту 
автоматичного обміну податковою інформацією 
шляхом Багатосторонньої конвенції для виконання 
кроку 13 Плану дій БЕПС, який включає в себе 
обмін інформацією між країнами. У свою чергу, 
для підвищення ефективності механізмів урегу-
лювання спорів уважаємо за необхідне розробити 
та запустити Модуль навчання для співробітни-
ків ДПС і платників податків. З метою усунення 
подвійного оподаткування пропонуємо створити 
Єдиний реєстр угод про уникнення подвійного 
оподаткування, анулювати угоди з тими країнами, 
які приєдналися до Плану дій БЕПС, і ратифіку-
вали багатосторонню Конвенцію.
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Pushkarova T.M., Fomenko Yu.A. LEGAL REGULATION  
OF COUNTERACTION DOUBLE TAXATION

The article is devoted to the research of the issues of legal regulation of avoidance of double taxation, 
namely, it describes the concept of “offshore zones”, identifies the causes of double taxation and ways of 
solving these problems. The tax challenges of today have made the global community realize that no rule of 
national law alone allows or does not solve tax problems, and most likely, it is only through interaction between 
countries that a viable and effective comprehensive package of measures can be achieved that would eliminate 
all pressing tax issues. As noted in the article, the BEPS Action Plan is currently one of the leading ways of 
overcoming the problem of erosion of the tax base and generally serves as the most effective way of avoiding 
tax losses by the state. The BEPS Action Plan aims to introduce / develop a tax planning strategy, that is, if 
previously companies or companies were able to avoid taxation, in this case they would no longer be able to do 
so and the state budget would not lose revenue. At its core, the BEPS envisages the achievement of three main 
goals: increasing the degree of harmonization of tax standards at the international level; establishing clear 
requirements for participants in tax relations; increasing transparency and certainty. Ukraine has joined the 
Organization for Economic Co-operation and Development’s (OECD) Extended Cooperation Program and 
has pledged to implement the so-called minimum standard of the BEPS Action Plan – a mandatory four-out 
of fifteen proposed. MLI will have a significant impact on the taxation of passive income (dividends, interest, 
royalties) originating in Ukraine, paid in favor of non-residents, as well as on the taxation of permanent 
representative offices of non-residents in Ukraine. The BEPS Action Plan is aimed at eradicating aggressive 
tax planning schemes by applying which international groups of companies artificially withdraw their income 
from high tax countries to low or zero tax countries.

Key words: offshore zones, double taxation, BEPS action plan, minimum standard, profit.
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FORMATION OF THE ADMINISTRATIVE JUSTICE IN EUROPE

The aim of the research is to investigate the establishment and development of the institute 
of administrative justice in the second half of the eighteenth – early twentieth century. The 
problems of origination and formation of administrative justice were analyzed through the prism 
of their historical development in the countries of Western Europe in the second half of the XVIII – 
beginning of the XX centuries. It reflects the influence of the French Revolution and the establishment 
and development of the institute of administrative justice in Europe. The chronological sequence 
of the formation of administrative justice in European countries has been found. The influence 
of the ideas and theories of European researchers on the development of administrative justice is 
reflected in the article. Thus, administrative justice in Europe has passed through a long period 
of its formation and development. Some elements of its creation might be observed in ancient 
Greece and Rome, but in modern sense, the administrative justice emerged because of the distrust 
of the population to the king and the royal courts in France after the French Revolution. This 
facilitated the creation of new bodies within the public administration to resolve disputes between 
citizens and public authorities. The French model of administrative justice led to the emergence 
of this institution in other European countries. At the same time, the system of administrative justice 
was formed in German lands, where administrative courts were established within the judicial system 
of the state. This model has given rise to the formation of modern administrative justice in Ukraine.

Key words: administrative justice, public administration, theory of administrative justice, justice, 
Europe.

Introduction. For the realization of their rights 
and interests, any person intervenes with state bodies. 
Although they are not always interested to defend 
the violated rights and freedoms of human and citizen. 
For that purpose, the institute of administrative 
justice is created as a specific system of human 
rights protection in sphere of public administration. 
There are different administrative justice systems, 
which passed through special and sometimes difficult 
stages of their institutionalization under the influence 
of certain historical processes, traditions, customs 
and peculiarities of legal system etc. However, 
the development of administrative justice in all 
countries leads to an improvement of its institutional 
and functional characteristics. The historical method 
of administrative justice research will help to identify 
the regularities of its development and formation in 
different countries of the world.

The purpose of the research is to investigate 
the origin and formation of the administrative justice 
in Europe during the XVIII – early XX century.

Theoretical departures. According to many 
researchers of administrative justice, it originated in 
France because of the French bourgeois revolution 
of 1789–1794 [1, p. 260, 261; 3, p. 361, 362; 15, p. 11; 
18, p. 10]. However, some pre-revolutionary Russian 

scientists such as M. Kovalevskyi and F. Taranovskyi 
argued that the institution of administrative justice 
had its own prehistory. They stated that its origin 
might be traced back as early as ancient and medieval 
Europe [21].

The problem of protection of rights of free men 
from the oppression of public officials arose in ancient 
Greece and ancient Rome. Although these questions 
had no theoretical grounds in that times, but human’s 
freedom was recognized as the biggest value and was 
protected from arbitrariness of rulers. In Athens, 
law protected the right to liberty and security of free 
person.

In the republican period in Rome, a guarantee was 
provided for every free citizen, offended by the consul, 
praetor or other official, to apply to the people’s 
assembly (later the people’s tribunes) with a request 
to protect him or her from the arbitrariness of officials 
[13, p. 3]. In this way, a mechanism for the protection 
of citizens’ rights was created. It resolved a problem 
of relations between a citizen and public authorities.

The elements of administrative justice may be 
traced in medieval Europe. For instance, in the mid-
thirteenth century an institution of justices of the peace 
was formed in England. Large landowners were 
obliged to fulfill obligations of justices of the peace, 
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which combined the functions of management 
and administrative justice. Justices of the peace were 
empowered to resolve disputes of residents with tax, 
police and other authorities. Although this position 
initially was rather administrative, than judicial, but 
since the XIV century its administrative functions 
were shortened, while its criminal jurisdiction 
expanded. The majority of their administrative 
functions were delegated to local self-governments 
[20, p. 35, 36].

In the age of feudalism in France, Germany 
and Italy, the courts played an important role 
in the handling of complaints by individuals 
against public authorities. In medieval France, 
the highest judicial and administrative institutions 
were the parliaments, which were operating in all 
the provinces of the country. A well-known Russian 
researcher wrote about them the following: “The 
general judicial competence of parliaments allowed 
them, at the same time, to perform functions 
of administrative courts, deciding disputable 
questions of public law” [21].

This order of protection of public rights was also 
adopted by other absolute monarchies of Western 
Europe. This mechanism for protecting of human rights 
existed until the Great French Bourgeois Revolution 
of 1789–1794, which created a completely new 
model of administrative justice. Majority of scholars 
consider it as a “classical” model of administrative 
justice [15, p. 11; 17, p. 36; 22, p. 116]. The creation 
by Napoleon of the State Council, which later became 
the highest administrative justice body of France, 
and the prefectural councils as administrative justice 
of first instance, may be attributed to the most 
important transformation that characterized that era. 
This innovation reflected the doctrine of separation 
of powers according to which administrative disputes 
neither could not be solved by the administration itself, 
nor transferred to the courts of general jurisdiction, as 
they could be subordinated to the bodies of executive 
power in this way [17].

French administrative law researcher G. Breban 
noted that “current administrative justice was created as 
a result of distrust of the revolutionaries of the judiciary 
and necessity to provide jurisdictional control over 
the administration by any mean” [3, p. 362]. The 
judiciary had represented the interests of the monarchy 
for a long time in France, and therefore there was 
a need to establish an independent body to handle 
administrative disputes. Courts lost their authority 
and confidence over the population, so it was necessary 
to deliver these functions to the active administration 
itself. However, this cannot be determined as the main or 

the sole cause institution of the modern administrative 
justice. Hence, the creation of administrative justice 
in different countries has become possible due to 
certain socio-economic and legal conditions, as well as 
due to thorough theoretical development of effective 
mechanisms of judicial protection of subjective rights 
and legitimate interests of persons, violated by acts, 
actions or inactions of executive authorities and their 
officials [14, p. 49].

The prerequisite for the emergence of administrative 
courts, which are the bodies of administrative justice 
in the countries of the continental legal system, was 
the strengthening of royal power and the tendency to 
divide legislative, executive and judicial functions 
between the authorities of a state. The French 
bourgeois revolution played the role of catalyst in 
this process together with socio-economic and legal 
transformations. In particular, the replacement of local 
self-government bodies by state bodies, the weakening 
of the influence of the classes, especially of the nobility, 
on public life, was accompanied by the creation 
of special mechanisms for the protection of individual’s 
rights against the arbitrariness of bureaucrats [12, p. 32, 
71–79, 95–105]. Regarding the legal prerequisites 
of administrative justice creation, it should be noted 
that in the end of the eighteenth century, there was 
a delineation of private and public law in France, 
Germany and other continental law countries. Except 
that, the administrative law was separated into 
a separate branch industry, the theory of the rule of law 
was being developed, and questions of distribution 
of state power were investigated.

M. Kuplevaskyi, the Ukrainian lawyer, 
public and political figure, noted in his book 
“Administrative Justice in the Western Europe. 
The Administrative Justice in France” (1879) that 
the need for the establishment of administrative 
justice bodies also lies in the fact that often between 
individuals or legal entities there can be disputes 
with the “administration” which have nothing to do 
with the criminal process [11, p. 148]. The reasons 
for these disputes are the different understanding 
by the parties of a conflict of their rights, diverse 
assessment of the facts, and different interpretation 
of the law. Therefore, in such cases, it is necessary to 
have a separate body to settle the dispute and set up 
the boundaries for the administration or the private 
person or to abolish the illegal administrative acts 
of the administration and restore the violated rights 
of individuals or legal entities.

Apart from the aforementioned reasons, the idea 
of the separation of powers had certainly a huge impact 
on the development of administrative justice. Thus, 
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formation of administrative justice in France was 
considered because of the separation of administrative 
and judicial authorities and non-interference 
of the general courts in activity of the government. 
Although, today the main task of administrative 
justice is to protect the rights and freedoms of citizens 
in public administration and local self-government.

Thus, the basis factors for administrative justice 
emergence and development were of socio-historical 
and legal nature. It has evolved historically, throughout 
the period of human development. The establishment 
of administrative courts (tribunals) in France has 
become an important stage in the development 
of the institution of administrative justice, spreading 
on other continental law countries.

Creation of administrative justice in France
The administrative courts were established first 

in France not by accident. The administrative justice 
here had been investigated as a scientific problem; 
many scientific researches on this topic appeared 
there as well. In the early XIX century in France 
a corresponding scientific base was formed. In 1817, 
a department of administrative law was created in 
the Paris University based on administrative justice 
legislation [6, p. 214]. It should be noted that in 
textbooks on administrative law a particular attention 
was payed administrative justice, which was part 
of the course on administrative law at universities.

Scientific studies of administrative justice became 
the basis for the creation of its theories, which were 
of great importance for the formation of this institution 
in many states. The issue of administrative justice 
began to occupy an important place in the scientific 
literature of the mid–19th century. According 
to Russian jurist M. Korkunov, “the doctrine 
of administrative justice has gained a place in general 
courses of state and administrative law. No handbook 
could omit a separate section on administrative justice 
<…> The former reactionary scare has even become 
popular, based on scientific theory” [10, p. 146].

Conclusions. The issue of administrative justice 
remains relevant today, even in those countries 
where this institution has been established [8]. For 
example, some French scholars M. Oriu, J. Vedel, 
M. Lesage, G. Breban and other continued to study 
the institute of administrative justice in the XX 
century. In their works, they emphasized the particular 
role of administrative justice, which it played in 

the public life of France, in particular in the control 
over the French administration and the protection 
of the rights and freedoms of French citizens.

While the French and German theories 
of administrative justice had a great influence on 
the emergence and establishment of this institution 
in many continental European countries, the situation 
was different in the Anglo-Saxon model countries 
[2, p. 117]. Here, the theory of administrative 
justice was not developed, because by the mid-
twentieth century the concept of general equality 
before the general court was dominant. It enabled 
the right to challenge acts of public administration 
to these courts. Accordingly, there was no need 
to set up separate administrative courts. Thus, 
at the beginning of the XX century, the absence 
of administrative courts in England was explained by 
the broad competence of the general courts, which 
asserted the right to control all important matters 
of government and matters relating to citizens’ 
rights, as well as the broad development of local self-
government and the constant scrutiny of the public 
and parliament administration [4, p. 439].

As for issue of formation of the institute 
of administrative justice in Russian Empire, it should 
be stated imperial ideas about the state dominated 
there. Only at the turn of the nineteenth and twentieth 
centuries, during the period of “European modernization 
of the country”, the administrative justice became 
the subject for Russian and Ukrainian researchers. 
The issue of the emergence and development 
of administrative justice ideas on the Ukrainian lands 
has been already the subject of our research [16].

Therefore, the institute of administrative justice 
has undergone a long and complicated process 
of its formation and development. The emergence 
of administrative justice in each country was due 
to the peculiarities of historical development, 
the evolution of legal ideas, values, customs 
and traditions of the legal system. The decisive 
influence on its emergence had theoretical studies 
of administrative justice and theories developed by 
many European researchers, which formed the basis 
for the world’s systems of administrative justice. 
Today, these ideas are a fundamental factor in 
the implementation of the institutions of democracy, 
the protection of the rights and freedoms of citizens, 
the formation of the rule of law and civil society.
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Решота В.В. ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В ЄВРОПІ
Досліджено становлення та розвиток інституту адміністративної юстиції у другій половині  

ХVIII – на початку ХХ століття. Проблеми виникнення та формування адміністративної 
справедливості були проаналізовані крізь призму їх історичного розвитку у країнах Західної Європи 
другої половини XVIII – початку XX століття. Він відображає вплив Французької революції та 
створення та розвиток інституту адміністративної юстиції в Європі. Виявлено хронологічну 
послідовність формування адміністративної юстиції в європейських країнах. Відображено вплив 
ідей і теорій європейських дослідників на розвиток адміністративної справедливості. Отже, 
адміністративне правосуддя в Європі пройшло тривалий період свого становлення та розвитку. 
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Деякі елементи його створення можна спостерігати у Стародавній Греції та Римі, але в сучасному 
розумінні адміністративна справедливість виникла через недовіру населення до короля та королівських 
дворів у Франції після Французької революції. Це сприяло створенню нових органів у межах публічної 
адміністрації для вирішення суперечок між громадянами й органами державної влади. Французька 
модель адміністративного судочинства привела до появи цього інституту в інших європейських 
країнах. Водночас на німецьких землях формувалася система адміністративного судочинства, де в 
рамках судової системи держави були створені адміністративні суди. Ця модель породила формування 
сучасного адміністративного судочинства в Україні.

Ключові слова: адміністративне правосуддя, державне управління, теорія адміністративного 
судочинства, справедливість, Європа.
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СУБСИДІАРНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП РОЗПОДІЛУ 
ПОВНОВАЖЕНЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

У роботі досліджено правову концепцію субсидіарності в контексті розподілу повнова-
жень публічної адміністрації. Встановлено, що цей принцип є одним із найважливіших прин-
ципів організації інститутів публічної влади та визначається в окремих актах законодав-
ства переважно програмного характеру.

Досліджено, що «класичний» зміст принципу субсидіарності для адміністративно-право-
вої науки зводиться до концепції, яка націлює процес надання публічних послуг приватним 
особам на максимальне наближення їх до рівня споживання. Водночас поширюється видо-
змінене тлумачення цього принципу (вертикальна та горизонтальна субсидіарність, вузьке 
та широке розуміння). Так, горизонтальний вимір субсидіарності вказує на відносини між 
державою і громадянським суспільством, між публічним і приватним сектором. Широке 
трактування відносить субсидіарність до поняття людини й особистої гідності, поняття 
структурованого суспільства і поняття загального блага.

Зроблено висновок, що розширення змісту субсидіарності та перенесення її у площину 
соціології, політики та політології зробить цю концепцію неспроможною з юридичного 
погляду. Тому базовий зміст цієї концепції полягає в тому, що система повноважень повинна 
будуватися знизу, управлінські повноваження можуть передаватися органам публічної адмі-
ністрації вищого організаційного рівня тільки у тих випадках, коли ці питання можуть бути 
вирішені ними краще. Відповідно, якщо йдеться не про ієрархічну систему органів виконавчої 
влади, а про суб’єктів відносно децентралізованих, таких як органи місцевого самовряду-
вання, органи, які не належать до жодної з гілок влади, то принцип субсидіарності так само 
застосовується в його «вертикальному» або «вузькому» значенні. Адже у такому разі верти-
кальна субординація трансформується у децентралізовану відповідальність за ресурси, де 
ідея субсидіарності так само є необхідною і корисною.

Ключові слова: субсидіарність, розподіл повноважень, вертикальна субсидіарність, 
ієрархічні структури, горизонтальна субсидіарність, публічне адміністрування, принцип.

Постановка проблеми. Субсидіарність як 
юридичний принцип бере початок із філософ-
ських, релігійних, соціальних та економічних 
вчень, що визначили формування та закріплення 
цього принципу у праві. Сьогодні принцип субси-
діарності в сучасних юридичних і дослідженнях 
із питань державного управління розглядається як 
важливий принцип організації інститутів публіч-
ної влади [1, с. 69; 2]. Субсидіарність також визна-
чається як принцип в окремих актах законодав-
ства, переважно програмного характеру [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Принцип субсидіарності та його значення у побу-
дові системи органів публічної адміністрації 
вивчалися і продовжують вивчатися вітчизня-
ними науковцями, такими як О. Бориславська, 
І. Грицяк, О. Їжак, Т. Карабін, А. Колісниченко, 
В. Кравченко, К.О. Линьов, П. Любченко, 
А. Некряч, Т.В. Панченко, М. Пухтинський, 

Н.В. Токовенко та ін. Однак більшість досліджень 
стосуються питання ролі принципу у становленні 
та розвитку інституту місцевого самоврядування 
або у регіональному розвитку. Це зумовлено його 
закріпленням у Європейській хартії місцевого 
самоврядування. Водночас цей принцип стосу-
ється організації владних інституцій загалом, 
від загальнодержавного до регіонального рівня. 
Більше того, наднаціональні інституції, такі як 
Європейський Союз, також побудовані на основі 
концепції субсидіарності [4].

Так, ст. 5 Договору про ЄС принцип субсиді-
арності тлумачиться як обмеження повноважень 
Союзу: він може діяти лише у такому обсязі, 
в якому держави-члени не можуть належним 
чином досягти цілей запропонованого заходу 
на центральному, регіональному або місцевому 
рівнях, коли це краще здійснити на рівні Союзу 
з огляду на масштаби або результати запропо-
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нованих заходів. Відповідно до положень Про-
токолу «Про застосування принципів субсидіар-
ності та пропорційності», що є додатком до цього 
договору, кожна установа забезпечує постійне 
дотримання принципу субсидіарності, а проекти 
законодавчих актів (тобто усі пропозиції Комісії, 
ініціативи групи держав-членів, ініціативи Євро-
пейського Парламенту, запити Суду, рекоменда-
ції Європейського центрального банку та запити 
Європейського інвестиційного банку для ухва-
лення законодавчого акта) обґрунтовуються 
з огляду на принцип субсидіарності та повинні 
містити докладний виклад, який дає змогу оці-
нити дотримання цього принципу. Варто відзна-
чити також, що підстави для висновку про те, що 
ціль Союзу легше досягти на рівні Союзу, обґрун-
товуються якісними та, за можливості, кількіс-
ними показниками [5].

Вперше у вітчизняному нормативному масиві 
застосування принципу субсидіарності здій-
снено в постанові Кабінету Міністрів України від 
21 липня 2006 р. «Про затвердження Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 
2015 р.». У ній визначається, що регіональна полі-
тика здійснюється на основі принципу субсидіар-
ності, тобто розподілу владних повноважень, за 
якими місце надання адміністративної (управлін-
ської) послуги максимально наближене до її без-
посереднього споживача з урахуванням повноти 
надання належної якості послуги шляхом кон-
центрації матеріальних і фінансових ресурсів на 
відповідному територіальному рівні управління 
[6]. Звісно, однозначно із таким твердженням 
погодитися не можна, оскільки широка концепція 
субсидіарності звужується до розподілу повно-
важень між органами місцевого самоврядування 
та держаними органами. Однак цьому є причиною 
предмет регулювання самого акта – питання регі-
ональної політики. Те саме стосується і положень 
Бюджетного кодексу України, де врегульовано, 
що субсидіарність є розподілом видів видатків 
між державним бюджетом і місцевими бюдже-
тами, а також між місцевими бюджетами, що 
ґрунтується на необхідності максимально можли-
вого наближення надання гарантованих послуг до 
їхнього безпосереднього споживача [7].

Більш відповідне тлумачення поняття «субси-
діарність» міститься в державній стратегії регіо-
нального розвитку на період до 2020 р., прийнятій 
за виконанням попередньої, про яку вже йшлося. 
Так, тут субсидіарність визначається як децентра-
лізація владних повноважень, їх передача іншим 
органам на найнижчий рівень управління, котрі 

можуть їх реалізувати найбільш ефективно [8]. 
Однак таке визначення також не є ідеальним. 
Подібні тлумачення містяться у наукових статтях 
і дослідженнях, а не тільки в актах регулювання. 
Отже, часто принцип субсидіарності характери-
зується як принцип децентралізації, згідно з яким 
соціальні проблеми мають вирішуватися на най-
нижчому і віддаленому від центра рівні [9, с. 37].

Однак ми згодні з позицією, що субсидіар-
ність – це принцип, на основі якого може здій-
снюватися децентралізація влади й управління, 
він також може бути мірилом чи інструментом 
визначення меж децентралізації, а його засто-
сування у нормативних актах поряд із поняттям 
децентралізації спрямоване на підвищення довіри 
до цього поняття, утверджуючи переконання, що 
субсидіарність гарантує широку децентралізацію 
публічного адміністрування [10, с. 62].

Наведені визначення та тлумачення субсиді-
арності відображають обмеженість використання 
цієї концепції. Адже цей принцип у його наведе-
ному розумінні має сенс лише у багаторівневих 
управлінських системах, у т. ч. ієрархічно субор-
динаційних. Наприклад, вертикаль органів вико-
навчої влади, де існують субординаційні зв’язки 
між урядом, центральними органами виконавчої 
влади та місцевими органами виконавчої влади. 
Субсидіарність також обґрунтовується у питанні 
розподілу повноважень між державними орга-
нами й органами місцевого самоврядування. Так, 
у спеціальній літературі вказується, що принцип 
субсидіарності є результатом децентралізації дер-
жавного управління та розбудови реального міс-
цевого самоврядування, де субсидіарність набли-
жує громадянина якомога ближче до процесу 
прийняття рішень, а це свідчить про підвищення 
її значення у процесі управління [11, c. 136–137].

Водночас традиційна організаційна модель 
публічної адміністрації на сучасному етапі сама 
по собі має тенденцію до децентралізації та плю-
ралізації. Як слушно відзначається німецьким 
класиком адміністративного права, сьогодні від-
бувається «еміграція» публічної адміністрації зі 
світу організаційних форм Макса Вебера, тобто зі 
світу високоформалізованої та високоцентралізо-
ваної, ієрархічно структурованої «бюрократичної 
організації» до світу значною мірою неформаль-
ної, децентралізованої, фрактальної організації, 
яка визначається горизонтальними зв’язками 
та коопераційними відносинами [12, с. 279]. 
І за таких нових умов концепція субсидіарності зі 
своїми традиційними тлумаченнями отримує зву-
жену сферу можливого застосування. Водночас 
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запорукою ефективного функціонування системи 
організації влади (незважаючи на те, у який спо-
сіб вона організована) є адекватне розмежування 
повноважень між її носіями. І це твердження осо-
бливо справедливим є для таких складних мере-
живних управлінських систем, що утворюються 
у сучасному світі.

Для збереження значущості та дієвості цього 
принципу за нових умов поширене видозмінене 
тлумачення. Так, в одних випадках обґрунтову-
ється вертикальна та горизонтальна субсидіар-
ність, в інших – її вузьке та широке розуміння.

Зокрема, вертикальна субсидіарність відо-
бражає правила розподілу повноважень, функцій 
і завдань з-поміж організаційно підпорядкованих 
суб’єктів або суб’єктів різних організаційних рів-
нів. Вертикальний принцип субсидіарності може 
бути втілений за умови, що організація суспіль-
ства повинна бути спрямована на наближення 
населення до владних структур, із залученням 
центральної влади тільки тоді, коли це необ-
хідно (коли місцева влада не може вирішити про-
блему власними ресурсами або у разі небезпеки) 
[13, с. 97]. Принцип субсидіарності у певному 
сенсі набуває позитивного змісту як обов’язок 
вищих організаційних рівнів брати на себе вирі-
шення тих питань, які ефективно не можуть бути 
вирішені на інших рівнях, коли без допомоги 
неможливо досягти поставлених цілей [14, с. 726].

Натомість горизонтальний вимір субсиді-
арності вказує на відносини між державою 
і громадянським суспільством, між публічним 
і приватним сектором, заохочуючи громадянське 
суспільство до самоорганізації з ідейною умовою 
надати право громадянам і їхнім об’єднанням 
здійснювати публічні функції [13, с. 98]. Горизон-
тальна субсидіарність проявляється в рамках від-
носин між владою і свободою і спирається на при-
пущення про те, що турбота про спільні потреби 
і благо, які становлять спільний інтерес громади, 
здатні самостійно вирішити члени громади, 
а роль держави та її органів відповідно до гори-
зонтальної субсидіарності зводиться до залучення 
у функції субсидіарної допомоги, програмування, 
координації.

Визначення горизонтальної субсидіарності 
часто подаються з переважанням негативних 
конотацій, оскільки акцентується увага на забо-
роні втручання органів чи організацій, на тому, 
що в суспільстві та в економічній сфері держава 
не має права посягати на індивідуальну свободу 
та відповідальність. Однак, на жаль, не завжди 
згадується про те, що держава має надавати під-

тримку щоразу, коли приватної ініціативи недо-
статньо для досягнення цілей, необхідних для 
підтримки людської гідності [15, с. 49].

У деяких джерелах, аби зберегти застосовність 
концепції субсидіарності, розглядають її ширше, 
аніж інструмент розподілу повноважень, прав 
та обов’язків між різними рівнями управління. 
Широке трактування відносить субсидіарність 
до поняття людини й особистої гідності, поняття 
структурованого суспільства і поняття загаль-
ного блага, де основним є індивідуальна людина 
і її природна схильність жити та співпрацювати 
з іншими людьми [16]. Субсидіарність у такому 
контексті застосовується до відносин між викла-
дачем і студентом, між батьками та дітьми, а також 
широко в економічній сфері, й у кожному з наве-
дених прикладів втручання і допомога повинна 
бути адекватними.

Однак таке розширене розуміння субсидіар-
ності, на нашу думку, не зовсім може бути вико-
ристаним адміністративно-правовою наукою. 
Кожна наука має свої власні галузеві методоло-
гічні підходи до наукових досліджень, які визна-
чаються предметом і цілями, що стоять перед 
нею. Філософська та соціологічна наука може роз-
ширено розуміти поняття субсидіарності, однак 
у сфері адміністративно-правових досліджень, де 
існують субординаційні структури, а також струк-
тури мережевого управління, які так само мають 
ознаки підвідомчості (підконтрольності, підзвіт-
ності, відповідальності), широке розуміння суб-
сидіарності не має під собою обґрунтованих під-
став для використання.

За умови, коли традиційні зв’язки та шляхи 
ухвалення рішень втрачають міцність і пере-
творюються на «децентралізовану відповідаль-
ність за ресурси» [12, с. 280], відповідальність за 
виконання перетворюється на відповідальність 
за нагляд, що може спричинити організаційні 
наслідки. Наприклад, утворення органів, таких 
як Національні комісії регулювання природних 
монополій, які є державними колегіальними 
органами, є тому свідченням. Вони утворюються 
та ліквідуються Президентом України, а основне 
їхнє завдання – регулювання діяльності суб’єктів 
природних монополій, сприяння створенню умов, 
що забезпечують виведення товарного ринку зі 
стану природної монополії, а це дасть можли-
вість ефективніше задовольняти попит; форму-
вання цінової політики; сприяння ефективному 
функціонуванню товарних ринків [17]. Напри-
клад, Національна комісія, яка здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 



Том 31 (70) Ч. 2 № 2 2020108

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки

(Нацкомфінпослуг), є державним колегіальним 
органом, підпорядкованим Президенту України, 
підзвітним Верховній Раді України [18]. І саме при 
створенні таких органів, при визначенні сфери їх 
компетенції сама їхня діяльність також повинна 
підпадати під дію принципу субсидіарності.

Таким чином, принцип субсидіарності для адмі-
ністративно-правової науки повинен зберігати свій 
«класичний» зміст і значення як концепція, що 
націлює процес надання публічних послуг при-
ватним особам на максимальне наближення їх до 
рівня споживання. В іншому разі субсидіарність 
буде неспроможна з юридичного погляду і непри-
датна для здійснення покладених на неї завдань.

Тому базовий зміст цієї концепції полягає 
в тому, що система повноважень повинна буду-
ватися знизу, управлінські повноваження можуть 
передаватися органам публічної адміністрації 

вищого організаційного рівня тільки у тих випад-
ках, коли ці питання можуть бути вирішені ними 
краще. Відповідно, якщо йдеться не про ієрар-
хічну систему органів виконавчої влади, а про 
суб’єктів відносно децентралізованих, таких як 
органи місцевого самоврядування, органи, які 
не належать до жодної з гілок влади, та ін., то 
принцип субсидіарності так само застосовується 
у його «вертикальному» або «вузькому» значенні. 
Адже у такому разі вертикальна субординація 
трансформується у децентралізовану відповідаль-
ність за ресурси, де ідея субсидіарності так само 
є необхідною і корисною. Водночас перспективи 
застосування принципу субсидіарності в Україні 
багато в чому визначаються його трактуванням 
як принципу розумного управління, що не може 
бути передбачено наявністю відповідних проце-
дур і механізмів його застосування.
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Sitar D.V. SUBSIDIARITY AS A PRINCIPLE 
OF PUBLIC ADMINISTRATION POWERS DIVISION

This paper deals with the legal concept of subsidiarity in the context of the public administration powers 
distribution. It is found that this principle is important in organization of public authorities and is defined as a 
principle in some acts of legislation, mainly programmatic.

It has been researched that the “classical” content of the principle of subsidiarity for administrative 
science is reduced to a concept that aims at the process of rendering public services to individuals as close as 
possible to their level of consumption. At the same time, a modified interpretation of this principle (vertical 
and horizontal subsidiarity, narrow and broad understanding) is spreading. Thus, the horizontal dimension 
of subsidiarity indicates the relationship between the state and civil society, between the public and private 
sectors. Broad interpretation relates subsidiarity to the concept of human and personal dignity, the concept of 
a structured society and the concept of the common good.

It is concluded that expanding the content of subsidiarity and transferring it to the field of sociology, 
politics and political science will render this concept impossible from a legal point of view. Therefore, the 
basic content of this concept is that the system of powers must be built from below, the administrative powers 
can be transferred to higher level public administration bodies only when these issues can be better resolved. 
Accordingly, if it is not a hierarchical system of executive bodies, but rather relatively decentralized entities, 
such as local governments, bodies that do not belong to any of the branches of government, and others, then 
the principle of subsidiarity also applies in its “vertical” or “narrow”. In such a case, vertical subordination is 
transformed into decentralized responsibility for resources, where subsidiarity is just as necessary and useful.

Key words: subsidiarity, distribution of powers, vertical subsidiarity, hierarchical structures, horizontal 
subsidiarity, public administration, principle.
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Смокович М.І.
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду

«ЄДИНЕ ВІКНО» В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ

У статті комплексно, з урахуванням здобутків вітчизняної та зарубіжної правничої науки, 
а також чинного законодавства України розкрито сутність «єдиного вікна» як інституційного 
елементу доступу до правосуддя та його переваги у практиці адміністративного судочинства.

З’ясовано правову природу «єдиного вікна» як інституційного елементу доступу до право-
суддя. Доведено, що цей інститут є сукупністю правових норм, які регулюють суспільні відно-
сини, що виникають у зв’язку із реалізацією суб’єктивного права особи на оскарження рішень, дій, 
бездіяльності суб’єкта владних повноважень і прийняттям публічно-правового спору до розгляду 
адміністративним судом за встановленою процедурою, і характеризуються визначеними зако-
ном правами й обов’язками учасників судового процесу при встановленні обставин справи.

Сьогодні надзвичайно важливо забезпечити реальну доступність правосуддя. Неприпус-
тимо зводити значення доступності судової влади лише до того, що останні є інститу-
ційно зареєстрованими у системі відповідних органів, наділених необмеженою компетенцією 
у вирішенні правових конфліктів, і кожна людина має реальну (а не абстрактну) можливість 
реалізувати своє конституційне право та подати позов у разі порушення її права. Доступ-
ність полягає в тому, щоб не лише провести процедуру судового розгляду, а й мати можли-
вість скористатися останнім.

Доведено, що реалізація цих елементів потребує значних зусиль як із боку держави, в т. 
ч. судової влади, так і з боку учасників судового процесу. Зазначається, що результат, який 
можна досягти – розширення прав і можливостей «єдиного вікна» як інституційного еле-
мента доступу до правосуддя, – вартий того.

Ключові слова: адміністративне судочинство, публічно-правовий спір, принципи адміні-
стративного судочинства, «єдине вікно», принцип доступності.

Постановка проблеми. Така категорія, як 
«принцип» є ключовою для юридичної науки. 
Принципи синтезують і відбивають об’єктивність 
законів розвитку суспільства, оскільки, на від-
міну від об’єктивних законів, залежать від свідо-
мості людей, від пізнання й усвідомлення ними 
законів природи й суспільства та є керівними 
орієнтирами не тільки у науковій, а й у практич-
ній діяльності.

Принципи відіграють одну із ключових ролей 
у вивченні природи правових процесів. Будь-яка 
галузь, інститут права, функціонування правових 
феноменів і регулювання суспільних відносин 
відбувається на основі базових засад, вихідних 
ідей і керівних цілей. Завдяки існуванню прин-
ципів забезпечується сталість і стабільність сус-
пільно-державних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним із таких принципів, який міститься 
в системі принципів правової держави, є прин-
цип доступності адміністративного правосуддя 
та захисту в адміністративних правовідносинах.

Видатний юрист І.Ф. Фойницький у своїх пра-
цях вказував, що важливим завданням державної 
влади є обов’язок доставити правосуддя насе-
ленню. Значущість цієї державної функції він 
обґрунтовував тим, що саме вона зумовлює жит-
тєздатність судової системи у взаємодії з іншими 
гілками влади [1, с. 145]. Підтримували вказану 
позицію й А.Д. Градовський, котрий відзначав, 
що правосудця має знаходитися біля дверей кож-
ного громадянина [2, с. 19].

Проблеми, якими переймалися вчені, набувають 
нового наповнення сьогодні; більше того, дискусії 
щодо оптимізації судоустрою і судочинства виходять 
за межі національних правових доктрин, втілюючись 
у «мінімальних» міжнародних стандартах доступ-
ності правосуддя, розвинутих у документах Ради 
Європи, а також на рівні Європейської конвенції із 
захисту прав і основних свобод людини, положення 
якої розгорнуті у багатій прецедентній практиці 
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ).

Сучасні дослідники визначають доступність 
правосуддя як певний стандарт, котрий відбиває 
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вимоги справедливого й ефективного судового 
захисту, що конкретизується насамперед у необ-
меженій судовій юрисдикції та належних судових 
процедурах.

Вказане підтверджується практикою ЄСПЛ, 
а саме тими критеріями, які останній застосовує, 
керуючись Конвенцією з захисту прав і основних 
свобод людини, щодо оцінки певної судової сис-
теми і судового провадження як «доступного».

Не наводячи чіткого визначення «доступності 
правосуддя», ЄСПЛ підкреслює, що забезпе-
чення права ефективного доступу до правосуддя 
є обов’язком держави та вимагає від неї не про-
сто пасивних спостережень, а певних активних 
дій (рішення у справі «Ейрі проти Ірландії» від 
09 жовтня 1979 р., серія A, № 32, п. 25). У рішенні 
у справі «Кемпбелл і Фелл проти Сполученого 
Королівства» вказано, що право на доступ до суду 
повинно не лише існувати, а й бути ефективним, 
із чого випливає негативний обов’язок держави 
утримуватися від перешкоджання належному 
використанню права на доступ до суду як через 
рішення, так і шляхом фактичних дій.

Неможливість застосування цього права 
може зумовлюватися бездіяльністю уповноваже-
них органів державної влади. Так само у справі 
«Ейрі проти Ірландії» ЄСПЛ акцентував увагу 
на тому, що адміністративні органи Ірландії не 
вжили належних заходів для реальної організації 
та проведення процесу розірвання шлюбу. Дер-
жава зобов’язана своїми діями сприяти ефектив-
ному використанню права на доступ до суду. Цей 
позитивний обов’язок може зумовлювати необ-
хідність певної фінансової допомоги приватним 
особам, а також вчинення інших конкретних дій 
залежно від обставин справи.

Таким чином, спостерігається поглиблена 
демократизація та інтернаціоналізація всіх сег-
ментів правової системи як наслідок розвитку 
ідей попередніх поколінь, хоч із певними модифі-
каціями, привнесеними часом.

Доцільно погодитися з О.М. Овчаренко, яка 
вважає, що доступність правосуддя необхідно 
віднести до інституційних принципів, які стосу-
ються організації та діяльності судової влади зага-
лом, а також відіграють роль системоутворюючих 
чинників, що виражають сутність і призначення 
останньої, служать фундаментом, на якому ґрун-
тується устрій судової системи та процес вирі-
шення юридично значущих справ, котрі належать 
до юрисдикції суду [3, с. 33].

У спеціальній літературі також виказується 
думка, що доступ до правосуддя є принципом 

доступності права й охоплює широкий спектр 
заходів і засобів, які забезпечують можливість 
особі або іншому суб’єкту безперешкодно звер-
нутися до органів правосуддя й отримати захист 
свого права [4, с. 6].

Проведене ґрунтовне дослідження змісту 
доступності правосуддя показало, що цей прин-
цип розкривається через сукупність її елементів – 
правових (інституційних і процесуальних), соці-
альних та економічних [3].

Доступність судового процесу можна оцінити 
через такі її характеристики, як-то: а) розумний 
строк розгляду справи; б) максимально можлива 
простота судового процесу; в) доступ до судового 
рішення; г) належне виконання судового рішення.

Інституційними елементами доступності пра-
восуддя є: а) територіальна наближеність суду;  
б) відкритість інформації про нього; в) універсаль-
ність юрисдикції суду; г) його компетентність;  
д) стабільність судової системи.

Соціальні елементи доступності правосуддя 
становлять: а) потреба громадян у вирішенні пра-
вових конфліктів, що виникають у суспільстві; 
б) рівень розвитку правосвідомості суспільства 
загалом та окремих громадян, який полягає у пра-
вовій обізнаності населення й у довірі громадян 
до суду; в) рівень правосвідомості носіїв судової 
влади – суддів.

Економічними елементами доступності право-
суддя є витрати: а) держави на фінансування судо-
вої влади; б) сторін та інших учасників справи, 
передбачені процесуальним законодавством;  
в) держави на забезпечення доступу до суду най-
бідніших верств населення.

Безумовно, право на доступ до суду має бути 
ефективним. Ця вимога при розгляді адміністра-
тивних справ включає в себе і систему правової 
допомоги заявникам, котрі не мають змоги спла-
тити за послуги юриста. У цьому аспекті можна 
згадати рішення ЄСПЛ у справі Airey v. Ireland 
від 9 жовтня 1979 р., в якій Європейський суд під-
креслив, що в цивільному процесі надання пра-
вової допомоги не є абсолютно обов’язковим, як 
у кримінальному. Однак надання правової допо-
моги є необхідним у випадках, коли особа сама не 
може представляти свої інтереси або в разі, коли 
національний закон визнає юридичне представни-
цтво обов’язковим.

Вимога ефективності також передбачає чіт-
кість законодавчих положень і прозорість системи 
судового контролю. Якщо процесуальні норми 
виписані таким чином, що створюють певну неви-
значеність (наприклад, щодо того, як визначити  
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юрисдикцію суду), особи, чиї заяви були відхи-
лені з підстав порушення процесуальних норм, 
вважаються такими, які не мали реального, ефек-
тивного доступу до суду (Рішення ЄСПЛ від 
16 грудня 1992 р. у справі de Geouffre de la Pradelle 
v. France, Publ. Court, Series A, vol. 253-B).

Нарешті, коли виконання оспорюваного акта 
вже розпочато, ефективність права доступу має 
передбачати можливість заявника вимагати припи-
нення чи попередження його негайного виконання, 
а у разі відхилення такої вимоги – проведення судо-
вого процесу з ретельністю, яку вимагають наявні 
обставини (Рішення ЄСПЛ від 23 липня 2002 р. 
у справі Janosevic v. Sweden, № 34619/97).

Відповідно до співвідношення норматив-
ного закріплення досліджуваного нами прин-
ципу та практики його реалізації доцільно виріз-
нити види доступності правосуддя – формальну 
і реальну [3].

На забезпечення реальної спрямовані засоби 
забезпечення (гарантії) доступності, які мають 
бути реалізовані в законодавстві про судоустрій 
і процесуальному законодавстві.

Вкрай актуальним сьогодні є забезпечення 
реальної доступності правосуддя. Неприпустимо 
зводити цінність доступності судової влади лише 
до того, що остання інституційно оформлена в сис-
тему відповідних органів, наділена необмеженою 
компетенцією у вирішенні правових конфлік-
тів, а кожна особа має реальну (а не абстрактну) 
можливість реалізувати своє конституційне право 
та подати заяву до суду у разі порушення її прав. 
Насамперед доступність полягає не тільки у наяв-
ності процедури судового розгляду, а й у можли-
вості скористатися перевагами останньої.

Конституція України встановила, що юрис-
дикція судів поширюється на будь-який юридич-
ний спір (ч. 3 ст. 124). Цей припис узгоджується 
з позицією ЄСПЛ, який неодноразово наголошу-
вав, що суд у значенні п. 1 ст. 6 Конвенції пови-
нен бути наділений повною компетенцією з вирі-
шення справи. Суд зауважив: «Орган судової 
влади має бути спроможним вирішити спір про 
права й обов’язки відповідно до положень Кон-
венції, а тому він повинен мати право спинятися 
на питаннях права й факту, що стосуються справи, 
яку він розглядає». Проте практична реалізація 
відновлення порушеного права особи не має бути 
обтяжена різноманітними правовими та фактич-
ними перешкодами на момент звернення до суду 
чи у процесі судового розгляду.

Задля оптимальної можливості реалізації 
принципу доступності правосуддя національ-

ний законодавець розробив ряд заходів, серед 
яких є і запровадження т. зв. принципу «єдиного 
вікна», котрий має стати одним із базових під час 
вирішення будь-якого питання під час розгляду 
адміністративної справи.

Зокрема, громадяни можуть звертатися з будь-
якими питаннями, які стосуються розгляду справ, 
починаючи з подання заяви, документів і закін-
чуючи особистим прийомом громадян адміні-
страцією суду й отримання копій судових рішень, 
виконавчих листів тощо.

Крім того, цей інституційний елемент передба-
чає виключення або максимально можливе полег-
шення для заявників у судових процесах при вирі-
шенні питання юрисдикції.

Так, за попередньою редакцією КАС Укра-
їни, яка діяла до 15 грудня 2017 р., у разі подання 
позову з порушенням правил підсудності суд 
під час вирішення питання про відкриття прова-
дження повертав позовну заяву позивачу у зв’язку 
з тим, що справа не підсудна цьому адміністра-
тивному суду (п. 6 ч. 3 ст. 108 КАС України).

Передати справу до іншого суду суд мав право 
лише після відкриття провадження, до початку 
розгляду, виключно у випадках, коли порушення 
правил підсудності було виявлено вже після від-
криття провадження. Подібна ситуація (якщо 
дійсно мала місце помилка позивача) вимагала 
повторної оплати судового збору за подання позо-
вної заяви до належного суду. Крім того, суд не 
завжди встановлював в ухвалі про повернення 
позовної заяви, якому саме іншому суду підсудна 
справа, що викликало у позивача додаткові склад-
нощі в разі відсутності достовірної інформації 
щодо зареєстрованого місця проживання відпо-
відача.

Згідно з нормами КАС України у чинній редакції 
(ст. 169), яка встановлює підстави для залишення 
позовної заяви без руху, повернення позовної заяви 
вже не містить такої підстави, як «справа не під-
судна цьому адміністративному суду».

У разі, якщо справа належить до територі-
альної юрисдикції (підсудності) іншого суду, 
суд передає її на розгляд іншому суду. Передача 
справи за встановленою підсудністю здійсню-
ється на підставі відповідної ухвали.

Крім того, КАС України містить норму щодо 
розгляду справи судом, котрий прийняв справу 
до свого провадження з додержанням правил 
підсудності, у разі, коли у процесі розгляду вона 
стала підсудна іншому суду, крім випадків змін 
у складі відповідачів, через що справа належить 
до виключної підсудності іншого суду.
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Спори між судами про підсудність не допуска-
ються. Справа обов’язково має бути прийнята до 
провадження судом, якому надіслана. Отже, запро-
вадженими новаціями вирішено проблему для пози-
вачів у разі неправильного визначення належного 
суду: саме на суд фактично покладається обов’язок 
визначити правильну підсудність справи та пере-
дати її на розгляд такому суду.

Водночас із метою практичної реалізації цих 
прагнень Законом України «Про внесення змін 
до Господарського процесуального кодексу Укра-
їни, Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України 
щодо вдосконалення порядку розгляду судових 
справ» № 460-ІХ від 15 січня 2020 р. оновлено 
редакцію ст. 239 КАС України.

Крім того, на відміну від попередньої редакції, 
в чинній редакції в ч. 1 ст. 239 КАС України («якщо 
провадження у справі закривається з підстави, вста-
новленої п. 1 ч. 1 ст. 238, суд повинен роз’яснити 
позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено 
розгляд справи») додаються норми про те, що «суд 
апеляційної або касаційної інстанції повинен також 
роз’яснити позивачу про наявність у нього права про-
тягом 10 днів із дня отримання ним відповідної поста-
нови звернутися до суду із заявою про направлення 
справи за встановленою юрисдикцією, крім випадків 
об’єднання в одне провадження кількох вимог, які 
підлягають розгляду в порядку різного судочинства. 
Заява подається до суду, що ухвалив постанову про 
закриття провадження у справі. У разі надходження 
до суду справи, яка підлягає вирішенню в порядку 
адміністративного судочинства, після закриття про-
вадження Верховним Судом чи судом апеляційної 
інстанції в порядку цивільного чи господарського 
судочинства провадження у справі не може бути 
закрите з підстави, встановленої п. 1 ч. 1 ст. 238».

Безумовно, наявні новели позитивно впливати-
муть і допомагатимуть під час судового розгляду 
адміністративної справи. Проте варто подумати над 
питанням, чому законодавець надав можливість 
направлення справи за заявою особи про направлення 
справи за встановленою юрисдикцією виключно 
судам апеляційної та касаційної інстанцій. Можливо, 
таке право доцільно надати й судам першої інстан-
ції, тому що саме вчасне реагування судом першої 
інстанції щодо питання визначення юрисдикції нада-
вало б громадянам можливість у найкоротші терміни 
відновити своє порушене право.

Водночас слід акцентувати увагу на тому, що 
Україна, як і весь світ, стрімко рухається вперед 
у напрямі побудови нового інформаційного суспіль-
ства. Суспільства, однією з ознак якого є переведення 

максимальної кількості комунікацій звичайної жит-
тєдіяльності людини в електронну, інформаційну 
форму. Однією з таких сфер є судочинство.

Окремі кроки на цьому шляху вже зроблено. 
Проте оптимальна реалізація, зокрема принципу 
доступу до правосуддя, у розрізі розширеного розу-
міння такого інституційного елементу, як «єдине 
вікно» у судочинстві, якраз можлива шляхом повно-
цінної двосторонньої комунікації між судом, учас-
никами судового процесу й усіма іншими зацікав-
леними особами за допомогою засобів сучасних 
електронних інформаційно-комунікаційних техно-
логій і можливості вчинення в електронному форматі 
усіх процесуальних дій під час розгляду будь-яких 
судових справ, у т. ч. й щодо визначення юрисдикції 
під час розгляду адміністративної справи та подаль-
шого її направлення за встановленою юрисдикцією 
саме судом першої інстанції.

Зокрема, європейські експерти неодноразово 
наголошували, що чотири рівні електронної взаємо-
дії між громадянами та владою, розроблені в ЄС, 
а саме: перший рівень (онлайнова інформація про 
загальнодоступні послуги); другий (одностороння 
взаємодія: завантаження форм із сайтів); третій 
(двостороння взаємодія: обробка форм (у т. ч. автен-
тифікація), процесуальні дії в цифровій формі); чет-
вертий (транзакція: робота зі справою, прийняття 
й оголошення рішення, оплата тощо) – запорука 
ефективності будь-якої системи, у т. ч. й судової.

Тим більше, що в окремих країнах вже апробо-
вані системи електронного правосуддя, які відпо-
відають усім названим вище рівням інформатиза-
ції судочинства. Зокрема, в цьому аспекті доцільно 
згадати сингапурську Систему електронної подачі 
документів (Electronic Filing System); Інтегровану 
електронну систему цивільних позовів (Integrated 
Electronic Litigation System); Службу електронного 
вилучення документів (Electronic Extract Service); 
Електронну інформаційну службу (Electronic 
Information Service), що дає можливість дізнаватися 
про всі процесуальні дії суду в режимі реального 
часу; Сайт системи LawNet, який є єдиною точкою 
доступу до судових сервісів. Електронний інфор-
маційний сервіс «Судовий кабінет», реалізований 
у Республіці Казахстан, – єдине вікно для доступу 
до електронних сервісів судових органів тощо.

Висновки. Запровадження вказаних елементів 
потребує значних зусиль як із боку держави, у т. ч. 
судової влади, так і з боку учасників судового про-
цесу. Проте ми переконані, що результат, якого 
можна досягти – розширення можливостей функці-
оналу «єдиного вікна» як інституційного елемента 
доступу до правосуддя, – вартий того.
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Smokovych M.I. THE “SINGLE WINDOW” IN ADMINISTRATIVE 
LEGAL PROCEEDINGS AS AN INSTITUTIONAL ELEMENT OF ACCESS TO JUSTICE

The article comprehensively, taking into account the achievements of national and foreign legal science, 
as well as the current legislation of Ukraine, reveals the essence of the “single window” as an institutional 
element of access to justice and its advantages in the practice of administrative justice.

The legal nature of the “single window” as an institutional element of access to justice has been clarified. 
It is proved that this institute represents a set of legal norms governing public relations that arise in connection 
with the realization of the subjective right of a person to appeal against decisions, actions, inaction of the 
subject of power and acceptance of public and legal dispute for consideration by administrative court in 
accordance with the established procedure, and are characterized by the statutory rights and obligations of 
participants in the trial in establishing the circumstances of the case.

It is stated that it is extremely important for today to ensure the real accessibility of justice. It is inadmissible 
to reduce the value of the accessibility of the judiciary only to the fact that the latter is institutionally registered 
in the system of relevant bodies, endowed with unlimited competence in resolving legal conflicts, and each 
person has a real (and not abstract) opportunity to exercise his constitutional right and file a lawsuit in case of 
violation her rights. First and foremost, accessibility is not only about having a litigation procedure, but also 
being able to take advantage of the latter.

It is proved that the implementation of these elements requires considerable efforts both from the state, 
including the judiciary, and from the participants of the trial. It is stated that the result that can be achieved – 
empowering the “single window” as an institutional element of access to justice – is worth it.

Key words: administrative justice, public-law dispute, principles of administrative justice, “single window”, 
principle of accessibility.
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СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО 
МАРКЕТИНГУ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті здійснено ґрунтовне дослідження правової категорії «банківського маркетингу», 
який формулюється з різних позицій науковців цієї сфери, а також визначено та систематизо-
вано головні фактори, що впливають на вибір реальними потенційними клієнтами банків, набір 
комплексу банківських послуг і місце комплексу маркетингу у формуванні маркетингової страте-
гії банку. Ми зробили акцент на формулюванні детермінанти «банківський маркетинг» і сучасних 
стратегічних напрямів розвитку банківського маркетингу, у яких намагалися висвітлити пози-
цію, викликану сучасними умовами. Методологічний інструментарій обрано відповідно до мети 
статті. Використано методи системного аналізу при дослідженні позицій науковців цієї сфери, 
також застосовувався метод узагальнення при формулюванні висновків роботи. Сформульовані 
три основоположні стратегічні напрями банківського маркетингу: перший напрям є цілями бан-
ківського маркетингу, який включає: конкурентоспроможність банківських продуктів, імідж 
банку, створення оптимального пакету послуг, ознайомлення клієнтів із банківським продуктом, 
створення лояльності клієнта, взаємодію із клієнтом; другий напрям – розроблення планів, про-
ектів, програм, що включає в себе: оптимальні тарифи; відсоткові ставки; курси валют; якість 
обслуговування; довіру, надійність, чесність, престиж; обрання найбільш вигідних і необхідних 
послуг банків; рекламу; оцінку ставлення до банку; програму лояльності; інтернет-банкінг; від-
критий відділ; третій напрям – реалізація обраної стратегії, що включає: оптимізацію витрат; 
калькуляцію собівартості та порівняння із цінами конкурентів; якість обслуговування персоналу 
та технічних засобів (банкоматів); інформаційну політику; PR-акції; інноваційну діяльність; 
модернізацію послуг; бонуси; задоволення; прихильність; збільшення та підтримання чисель-
ності клієнтів; відмову від непопулярних послуг та оцінку перспективних; вибір каналів реклами; 
організацію рекламних заходів; четвертий стратегічний напрям – контроль, аналіз та оптиміза-
ція банківського маркетингу.

Ми дійшли висновку, що «банківський маркетинг» доцільно розуміти як цілеспрямовану, 
організуючу діяльність банківської системи, яка має сформульовану організаційно-управлінську 
стратегію, спрямовану на досягнення кінцевого оптимального результату, що здійснюється за 
допомогою відповідних засобів, способів і методів адміністрування. У практичній діяльності при 
застосуванні банківського маркетингу та з метою підвищення ефективності та результатив-
ності маркетингової стратегії щодо банківської системи необхідно було б застосовувати такий 
інструментарій для реалізації стратегічних напрямів удосконалення банківського маркетингу: 
регулярне застосування бенчмаркінгу як у межах внутрішнього ринку, так і з орієнтацією на най-
кращих світових гравців; дослідження ринків країн Євросоюзу для оцінки потенціальних можли-
востей і ризиків на вітчизняному ринку; розширення сакраментального набору моделей розробки 
стратегій концепцією «Голубих океанів», врахування того, що більшість із цих моделей розрахо-
вані на промислові компанії та сервісні компанії нефінансового сектору; створення якомога про-
зорішої будови маркетингової служби з ефективними системами комунікації.

Ключові слова: стратегія, маркетинг, банківський, економіка, банк, установа, ефектив-
ність, діяльність, банківська система.

Постановка проблеми. Актуальність реаліза-
ції маркетингу в банківському секторі України має 
виняткове значення в період розвитку фінансо-
вого і грошово-кредитного ринків. Реформа в бан-
ківській сфері випереджає перетворення в інших 
галузях економіки. У роботі банків відбулися 
якісні зміни. Посилення конкуренції між депо-
зитними установами, поява конкурентів в особі 

небанківських установ (страхових, трастових ком-
паній, пенсійних фондів), відтік вкладів із банків 
внаслідок розвитку ринку цінних паперів при-
звели до необхідності використання банками мар-
кетингового інструментарію. В умовах посилення 
конкуренції на фінансовому і грошово-кредит-
ному ринках банки вимушені застосовувати нові 
фінансові інструменти для забезпечення стійкості 
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та більш гнучкого реагування на можливі ризики. 
Крім того, посилення конкуренції супроводжу-
ється зменшенням впливу НБУ на банківську 
справу, що призводить до зміни структури порт-
фелів банків у бік більших ризиків для отримання 
належного рівня доходів. НБУ намагається зни-
зити загальний рівень ризику шляхом підвищення 
вимог. Слід зазначити, що необхідні передумови 
формування ринку споживача в Україні, які 
склалися останніми роками, роблять можливим 
застосування банківського маркетингу в умовах 
вітчизняного фінансового і грошово-кредитного 
ринків. Умови розвитку банківського маркетингу  
в Україні характеризуються відсутністю досвіду, 
методологічних розробок, кваліфікованих спеціа-
лістів та інформаційного середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення теоретичних аспектів організацій-
ної діяльності стратегічного управління банків-
ськими системами та комерційними банками 
відображено в наукових і монографічних пра-
цях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, 
зокрема В. Авер’янова, І. Алексєєва, Ю. Битяка, 
В. Богуцького, І. Бушева, А. Колодія, В. Копейчи-
кова, Т. Коломоєць, В. Колпакова, О. Кузьменко, 
А. Малько, Н. Матузова, О. Стрельченко, С. Сте-
ценка, В. Стеценко та ін. Їхні позиції щодо адміні-
стративно-правової характеристики банківського 
маркетингу не мають єдиного підґрунтя, саме 
тому виникла потреба в ретельному вивченні 
генезису банківського маркетингу в адміністра-
тивно-правовій площині тощо.

Постановка завдання. Завданнями статті 
є ґрунтовне дослідження правової категорії «бан-
ківського маркетингу», який формулюється із різ-
них позицій науковців цієї сфери, а також визна-
чення та систематизація головних факторів, що 
впливають на вибір реальними потенційними 
клієнтами банків, набір комплексу банківських 
послуг і місце комплексу маркетингу у форму-
ванні маркетингової стратегії банку. Ми зробили 
акцент на формулюванні детермінанти «банків-
ський маркетинг» і сучасних стратегічних напря-
мах розвитку банківського маркетингу, у яких 
намагалися висвітлити позицію, викликану сучас-
ними умовами.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Посилення конкуренції, непередбачена пове-
дінка клієнтів на ринку банківських послуг зму-
шує банки активно впроваджувати інновації при 
застосовуванні класичних інструментів марке-
тингу, а також знаходити нові концепції та інстру-
менти залучення клієнтів. Це і зумовлює акту-

альність проведення аналізу, виявлення нових 
тенденцій маркетингової діяльності банків і під-
вищення інтересу до маркетингу з позицій банку. 
Маркетинговий підхід у банківській діяльності 
передбачає першочергову орієнтацію у виборі 
продуктів і розвитку мережі своїх відділень не на 
комерційні цілі організації, а на реальні потреби 
клієнтів. Знання про те, як саме клієнти обирають 
конкретні продукти чи послуги серед аналогів, 
дають змогу банку пристосуватися до поведінки 
споживача, ефективно управляти його поведін-
кою та побудувати довгострокові відносини з клі-
єнтом [1, с. 7]. Для того, щоб розуміти, як клієнти 
ставляться до банків і як це впливає на їхню пове-
дінку, було проведено дослідження щодо задово-
леності клієнтів діяльністю банківських установ. 
Було використано метод опитування за допомо-
гою анкетування. У межах проведеного дослі-
дження були визначені головні чинники, які вли-
вають на довіру споживачів банківських послуг 
до банківської системи країни, з’ясовано фактори, 
що найбільш впливають на формування пози-
тивної думки про банківську установу, з’ясовано 
основні проблеми і труднощі у співпраці фізич-
них осіб із банками під час кризи. У розробленій 
анкеті були передбачені питання, що дають мож-
ливість оцінити роботу банку загалом. Результати 
анкети оброблені засобами однієї з офісних про-
грам пакету Microsoft Office електронних таблиць 
Excel [2, с. 135].

Конкуренція у банківській сфері відрізняється 
розвиненістю форм та інтенсивністю. Розвиток 
інформаційних технологій і засобів комунікацій 
призводить до розширення територіальної сфери 
діяльності фінансово-кредитних інститутів. Роз-
ширення спектра банківських продуктів поси-
лює диверсифікацію банківської індустрії, що ще 
більше посилює конкуренцію. Інтернаціоналіза-
ція економічних процесів, яка супроводжується 
проникненням банків на міжнародні ринки та їх 
конкуренцією з місцевими банками, глобалізує 
банківську конкуренцію [1, с. 6].

Відзначимо, що саме підвищення ефектив-
ності діяльності банківських суб’єктів, удоско-
налення економічних важелів їхньої діяльності, 
які надаватимуть конкурентоспроможні переваги, 
необхідно реалізовувати за допомогою виконання 
банківського маркетингу. Водночас проведення 
реформування банківської системи не може обі-
йтися без підвищення банківської діяльності. Без-
посередня реалізація вищевизначених завдань 
передбачає застосування відповідних прийомів 
і методів банківського маркетингу.
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На сучасному етапі розвитку банків України 
маркетинг відіграє надзвичайно важливу роль. 
Ті високі темпи зростання обсягів діяльності, 
що демонструють більшість банків України 
протягом останніх років, значною мірою були 
досягнуті завдяки підвищенню ефективності 
функціонування маркетингу. Спостерігається 
маркетингова активність банків в усіх сегмен-
тах їх діяльності, про що свідчить динамічне 
зростання обсягів активно-пасивних операцій. 
В умовах високих темпів зростання відбулися 
і якісні зміни в роботі банків, про що свідчить 
підвищення рентабельності діяльності банків 
і покращення якості активів, зростання довіри 
до банків. Відбулося поліпшення якості активів 
і зниження кредитних ризиків у діяльності бан-
ків. Все це є доказом результативності маркетин-
гової діяльності банків. Водночас, незважаючи 
на такі позитивні тенденції загалом по банків-
ській системі України, які є свідченням достат-
ньо успішної маркетингової діяльності банків, 
залишається значна кількість банків, діяльність 
яких є збитковою або низькоприбутковою; які 
втрачають свої конкурентні позиції, для яких 
характерні високі ризики й актуальні проблеми 
ліквідності та платоспроможності. Це свідчить 
про низький рівень маркетингу в таких банках 
і необхідність покращення стратегічного й опе-
раційного маркетингу для забезпечення фінан-
сової стійкості, зниження ризиків і підвищення 
прибутковості діяльності банків [4].

Сьогодні банківський маркетинг в Україні 
перебуває на стадії формування, становлення, 
і є нагальна необхідність у посиленні ролі бан-
ківського маркетингу у зміцненні конкуренто-
спроможності банків на ринку фінансових послуг 
і в забезпеченні ефективного, стабільного функці-
онування і розвитку банків, зниження ризиків у їх 
діяльності [4].

Із вищевизначеного випливає, що у світлі про-
ведення реформ банківської системи потребує 
вивчення така категорія, як «банківський марке-
тинг».

Незважаючи на велику кількість досліджень, 
вчені не дійшли єдиної думки щодо суті «бан-
ківського маркетингу». Відзначимо, що будь-
яке визначення маркетингу обов’язково буде 
пов’язане із банківською стратегією, яка проявля-
ється у налагоджені шляху між банком і ринком. 
Вона є найважливішою умовою планування усіх 
без винятку дій банку на ринку та реалізації захо-
дів щодо управління всією маркетинговою діяль-
ністю [1, c. 8].

До факторів, що зумовили появу і розвиток бан-
ківського маркетингу, належать такі: лібералізація 
й універсалізація банківської діяльності; інтерна-
ціоналізація банківської індустрії, наслідком якої 
є глобалізація; розвиток міжбанківського ринку; 
виникнення фінансово-кредитних інститутів небан-
ківського типу, які мали сприятливі можливості для 
подальшого розвитку у специфічних галузях еконо-
міки; розвиток конкуренції між банками та небанків-
ськими кредитними інститутами; зміни в техноло-
гіях банківської справи, особливо в обслуговуванні 
приватних клієнтів; підвищення значущості якості 
банківського обслуговування клієнтів [1, c. 7].

Науковці трактували категорію «банківського 
маркетингу» неоднозначно, а саме як конкретну 
банківська діяльність з акумуляції грошових 
заощаджень і засобів та надання кредитів або як 
пошук і використання банком найбільш вигід-
них ринків збуту банківських продуктів з ураху-
ванням реальних потреб клієнтів. Таким чином, 
у наведених визначеннях простежується однобока 
спрямованість на практичний аспект маркетинго-
вої діяльності в банку [3].

В. Кочетков, А. Нікітін визначають категорію 
«банківський маркетинг» як систему управління 
банківською діяльністю в рамках загальної ідео-
логії маркетингу [5, с. 63].

Відповідного до цього складовими елементами 
банківського маркетингу є: збір інформації для 
аналізу ринку, вивчення товару і визначення його 
ціни й організація збуту послуг.

Із вищеозначених наукових авторських пози-
цій доцільно сформулювати узагальнююче визна-
чення банківського маркетингу як цілеспрямова-
ної, організуючої діяльності банківської системи, 
котра має сформульовану організаційно-управ-
лінську стратегію, спрямовану на досягнення 
кінцевого оптимального результату, що здійсню-
ється за допомогою відповідних засобів, способів 
і методів адміністрування. Ознаками банківського 
маркетингу визначено:

− цілеспрямовану, організуючу діяльність 
банківської системи;

− наявність сформульованої організаційно-
управлінської стратегії;

− метою є досягнення кінцевого оптималь-
ного результату;

− наявність відповідних засобів, способів 
і методів адміністрування;

− взаємопов’язаність із банківським менедж-
ментом;

− процес планування, дослідження та впрова-
дження банківських продуктів.
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Strelchenko O.G. ESSENTIAL OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF BANKING MARKETING: 
ADMINISTRATIVE AND LEGAL RESEARCH

The article provides a thorough study of the legal category of “banking marketing”, which is formulated 
from different positions of scientists in this field, as well as identify and systematize the main factors that 
influence the choice of real potential clients of banks and the recruitment of a complex of banking services 
and the place of the marketing complex in shaping the marketing strategy of the bank. We emphasized on the 
formulation of the determinants of “banking marketing” and on the formulation of modern strategic directions 
for the development of banking marketing, in which we tried to highlight the position caused by modern 
conditions. The methodological toolkit was selected in accordance with the stated purpose of the article under 
study. Accordingly, the methods of system analysis were used in the implementation of scientific positions of 
researchers in this field, as well as the method of generalization was used in formulating the conclusions of 
the work. The results formulate three basic strategic directions of banking marketing: the first direction is the 
goals of banking marketing, which includes: competitiveness of banking products, image of the bank, creation 
of the optimal package of services, familiarization of clients with the banking product, creation of customer 
loyalty, interaction with the client; the second direction is the development of plans, projects, programs, which 
includes: optimal tariffs; interest rates; exchange rates; quality of service; trust, reliability, honesty, prestige; 
selection of the most profitable and necessary services of banks; advertising; assessment of the relationship 
with the bank; loyalty program; Internet banking; open department; the third direction is the implementation 
of the chosen strategy, which includes: cost optimization; costing and price comparison with competitors; 
quality of service of personnel and technical facilities (ATM); information policy; PR-actions; innovative 
activity; modernization of services; bonuses; satisfaction; favor; increase and maintain the existing number of 
clients; refusal of unpopular services and evaluation of prospective services; selection of advertising channels; 
organization of advertising events; The fourth strategic direction is the control, analysis and optimization of 
banking marketing.

“Banking marketing” should be understood as purposeful, organizing activity of the banking system, which 
has a formulated organizational and management strategy, aimed at achieving the ultimate optimum result 
by means of appropriate means, methods and methods of administration. In the practice of applying banking 
marketing and in order to improve the efficiency and effectiveness of the marketing strategy for the banking 
system, the following set of tools should be used to implement strategic directions of improving banking 
marketing, namely: regular use of benchmarking both within the internal market and orientation on the world’s 
best players; research of the markets of the EU countries for assessment of potential opportunities and risks in 
the domestic market; expanding the sacramental set of Blue Oceans policy-making models, taking into account 
that most of these models are more likely to target industrial and non-financial services companies; creating 
the most transparent structure of marketing service with effective communication systems.

Key words: strategy, marketing, banking, economy, bank, institution, efficiency, activity, banking system.
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СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Метою статті є дослідження законодавчо визначеної системи суб’єктів забезпечення 
кібербезпеки в Україні. Бурхливий технічний прогрес зумовив появу нових загроз як соціальної, 
так і індивідуальної безпеки, внаслідок чого звична людині реальність вперше за всесвітню 
історію доповнена реальністю віртуальною – кіберреальністю. Кіберзагрози здійснили рево-
люцію в уяві людей про безпеку, правила і методи забезпечення національної безпеки тощо. 
Тож питання кібербезпеки набувають особливого значення, стаючи невід’ємною частиною 
національної безпеки, а заходи протидії кіберзагрозам розробляються і впроваджуються на 
державному рівні. У нашій країні для цих цілей був прийнятий Закон України «Про основи 
забезпечення кібербезпеки України», який, зокрема, вибудовує систему суб’єктів забезпечення 
кібербезпеки. Система забезпечення кібербезпеки становить органічне поєднання спільною 
метою державних і недержавних інституцій, а також інших суб’єктів, котрі беруть участь 
у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення кібербезпеки. Спектр суб’єктів забезпе-
чення кібербезпеки не може обмежуватися виключно державними органами та їх посадо-
вими особами. У складі суб’єктів забезпечення кібербезпеки виділяють загальних і спеціальних 
суб’єктів. До останніх належать державні органи, які, крім загальних функцій, уповнова-
жені на здійснення боротьби з кіберзлочинністю та кібертероризмом, а також на забезпе-
чення кібернетичного захисту об’єктів національної критичної інфраструктури. Нині ризик 
кіберзагроз є актуальним для значної кількості суб’єктів: від приватних осіб до великих ком-
паній, окремих галузей економіки та держав загалом, тож ефективна організація системи 
суб’єктів забезпечення кібербезпеки набуває в сучасному світі непересічного значення.

Ключові слова: кібербезпека, система забезпечення кібербезпеки, суб’єкти забезпечення 
кібербезпеки, кіберзагрози.

Постановка проблеми. Бурхливий технічний 
прогрес зумовив появу нових загроз як соціаль-
ної, так і індивідуальної безпеки, внаслідок чого 
звична людині реальність вперше за всесвітню 
історію доповнена реальністю віртуальною – 
кіберреальністю. Кіберзагрози здійснили револю-
цію в уяві людей про безпеку, правила і методи 
забезпечення національної безпеки тощо. У нашій 
країні для цих цілей був прийнятий Закон Укра-
їни «Про основи забезпечення кібербезпеки Укра-
їни», який, зокрема, вибудовує систему суб’єктів 
забезпечення кібербезпеки.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження законодавчо визначеної системи суб’єктів 
забезпечення кібербезпеки в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Передусім слід зазначити, що поняття «сис-
тема суб’єктів забезпечення кібербезпеки» тісно 
пов’язане із поняттям «система забезпечення 
безпеки» як із більш загальним. В. Ліпкан визна-
чає систему забезпечення безпеки як механізм 
із вироблення, перетворення і реалізації концеп-

ції, стратегії та тактики у сфері безпеки за допо-
могою скоординованої діяльності державних 
і недержавних структур; сукупність організа-
ційно об’єднаних органів управління, сил і засо-
бів, призначених для вирішення завдань щодо 
забезпечення національної безпеки [1, с. 314]. 
На думку І. Тімкіна, система забезпечення наці-
ональної безпеки виступає як організаційна сис-
тема державних і недержавних інституцій, інших 
суб’єктів, покликаних вирішувати завдання забез-
печення національної безпеки у визначений зако-
нодавством спосіб [2]. М. Гетьманчук, В. Гри-
щук, Я. Турчин вважають, що загальна система 
забезпечення національної безпеки України – це 
єдиний державно-правовий механізм, у якому 
кожний суб’єкт безпеки виконує функції захисту 
національних інтересів у межах повноважень, що 
визначаються законодавством України [3, с. 128]. 
Слід підтримати позицію Т. Ткачука, за якою сис-
тема забезпечення національної безпеки буду-
ється «від інтересів держави», більшість функцій, 
у т. ч. у сфері забезпечення інформаційної без-
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пеки, здійснюється саме державою, що дозволяє 
досягти балансу інтересів в інформаційній сфері. 
Щодо суспільного виміру інформаційної безпеки, 
то т. зв. «недержавна система безпеки» є не лише 
суб’єктом власного забезпечення, котрий само-
стійно визначає мету, принципи та методи забез-
печення безпеки відповідно до законодавства 
України в межах загальної системи, але й стано-
вить об’єкт забезпечення інформаційної безпеки 
з боку держави. У свою чергу, безпека людини 
є складовою частиною метасистеми національної 
безпеки, яка об’єднує безпеку особи, суспільства 
та держави в різних сферах, зокрема в інформа-
ційній [4, c. 102]. Погоджуючись загалом із таким 
підходом, вважаємо за необхідне уточнити, що 
система забезпечення кібербезпеки становить 
органічне поєднання спільною метою держав-
них і недержавних інституцій, а також інших 
суб’єктів, які беруть участь у здійсненні заходів, 
спрямованих на забезпечення кібербезпеки.

З цього приводу В. Бухарєв слушно зазначає, 
що суб’єкти забезпечення кібербезпеки є учасни-
ками не інформаційних, а адміністративних пра-
вовідносин, оскільки відносини між ними буду-
ються на основі влади та підпорядкування, до 
того ж, останні реалізують механізм кіберзахисту 
шляхом використання примусу, який їм надано 
чинним законодавством [5, c. 87]. Тож суб’єктами 
забезпечення кібербезпеки, на думку науковця, 
є державні органи та їхні посадові особи, наді-
лені владними повноваженнями та відповідними 
обов’язками щодо охорони об’єктів кібербезпеки, 
котрі знаходяться у законній підпорядкованості 
між собою [5, c. 88]. Це твердження є цілком 
справедливим, водночас вважаємо, що спектр 
суб’єктів забезпечення кібербезпеки не може 
обмежуватися виключно державними органами 
та їхніми посадовими особами. Якщо говорити 
про систему забезпечення національної безпеки 
загалом, то слід зазначити, що до її складу тра-
диційно включають сили та засоби забезпечення 
національної безпеки [6, с. 42]. Це і стосується 
кібербезпеки.

Загальний перелік і засади розмежування 
компетенції суб’єктів забезпечення кібербез-
пеки визначаються у ст. 5 Закону України «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки Укра-
їни». Зокрема, зазначеною статтею передбачено, 
що координація діяльності у сфері кібербезпеки 
здійснюється Президентом України через очолю-
вану ним Раду національної безпеки і оборони 
(РНБО) України. Робочим органом РНБО України 
у вказаній сфері є національний координаційний 

центр кібербезпеки, який здійснює координацію 
та контроль за діяльністю суб’єктів сектору без-
пеки і оборони, котрі забезпечують кібербезпеку, 
вносить Президентові України пропозиції щодо 
формування й уточнення Стратегії кібербезпеки 
України [7].

Формування та реалізація державної політики 
у сфері кібербезпеки, захист прав і свобод людини 
та громадянина, національних інтересів України 
у кіберпросторі, боротьба з кіберзлочинністю 
забезпечується Кабінетом Міністрів (КМ) Укра-
їни. Уряд України також організовує та забезпе-
чує необхідними силами, засобами і ресурсами 
функціонування національної системи кібербез-
пеки; формує вимоги та забезпечує функціону-
вання системи аудиту інформаційної безпеки на 
об’єктах критичної інфраструктури (крім об’єктів 
критичної інфраструктури у банківській системі 
України). КМ України є вищим органом у сис-
темі органів виконавчої влади, який реалізує свої 
функції безпосередньо та через міністерства, інші 
центральні органи виконавчої влади.

Суб’єктами, які безпосередньо здійснюють 
у межах своєї компетенції заходи із забезпечення 
кібербезпеки, є: міністерства та інші центральні 
органи виконавчої влади; місцеві державні адмі-
ністрації; органи місцевого самоврядування; пра-
воохоронні, розвідувальні та контррозвідувальні 
органи, суб’єкти оперативно-розшукової діяль-
ності; Збройні Сили (ЗС) України, інші військові 
формування, утворені відповідно до закону; 
Національний банк України; підприємства, уста-
нови й організації, віднесені до об’єктів критич-
ної інфраструктури; суб’єкти господарювання, 
громадяни України й об’єднання громадян, інші 
особи, які провадять діяльність та / або надають 
послуги, пов’язані з національними інформацій-
ними ресурсами, інформаційними електронними 
послугами, здійсненням електронних право-
чинів, електронними комунікаціями, захистом 
інформації та кіберзахистом. Тобто фактично 
забезпечення кібербезпеки є загальносуспільною 
справою, і перелік суб’єктів її забезпечення є неви-
черпним. У межах своєї компетенції суб’єкти 
забезпечення кібербезпеки здійснюють: заходи 
щодо запобігання використанню кіберпростору 
у воєнних, розвідувально-підривних, терористич-
них та інших протиправних і злочинних цілях; 
виявлення і реагування на кіберінциденти та кібе-
ратаки, усунення їх наслідків; інформаційний 
обмін щодо реалізованих і потенційних кіберза-
гроз; розробку і реалізацію запобіжних, організа-
ційні, освітні та інші заходи у сфері кібербезпеки,  
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кібероборони та кіберзахисту; проведення аудиту 
інформаційної безпеки, у т. ч. на підпорядкованих 
об’єктах та об’єктах, що належать до сфери їх 
управління; інші заходи із забезпечення розвитку 
та безпеки кіберпростору.

Законодавче підґрунтя забезпечення кібер-
безпеки, відповідно до якого визначається ком-
петенція суб’єктів її забезпечення, становлять 
Конституція України, Стратегія національної 
безпеки України, Стратегія кібербезпеки Укра-
їни, Доктрина інформаційної безпеки України, 
Закони України «Про національну безпеку Укра-
їни», «Про Раду національної безпеки і оборони 
України», «Про Службу безпеки України», «Про 
Державну Службу спеціального зв’язку і захисту 
інформації України», Положення про Національ-
ний координаційний центр кібербезпеки тощо.

Одним із перших нормативно-правових актів, 
котрий визначив систему суб’єктів забезпечення 
кібербезпеки, є Указ Президента України «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни від 27 січня 2016 р. «Про Стратегію кібербезпеки 
України» [8] – в цьому документі вперше зустріча-
ється термін «національна система кібербезпеки», 
куди входять головні учасники процесу захисту 
прав і свобод осіб у відносинах із приводу обробки 
й обміну інформацією у кіберпросторі [5, c. 90]. 
Зокрема, у Стратегії зазначається, що основу сис-
теми суб’єктів забезпечення кібербезпеки станов-
лять Міністерство оборони (МО) України, Дер-
жавна служба спеціального зв’язку та захисту 
інформації (ДСС) України, Служба безпеки (СБ) 
України, Національна поліція (НП), Нацбанк  
України, розвідувальні органи, на які мають бути 
покладені в установленому законом порядку спе-
ціальні завдання. Натомість ст. 8 Закону України 
«Про основні засади забезпечення кібербезпеки 
України» передбачає дещо інший перелік основних 
суб’єктів забезпечення кібербезпеки, що окремо 
виділяються в рамках загальної системи суб’єктів 
забезпечення кібербезпеки, передбаченої ст. 5 того 
ж Закону. До їх кола віднесено: РНБО України, 
Міністерство внутрішніх справ (МВС) України, 
МО України, Генеральний штаб ЗС України, СБ 
України, ДСС України, розвідувальні органи тощо 
[7]. Ключова роль цих відомств у забезпеченні 
кібербезпеки зумовлена специфікою їх компетенції 
та основних напрямів діяльності, зокрема можли-
вістю вживати спеціальні заходи (у т. ч. й заходи 
примусу) для підтримки належного рівня кібербез-
пеки, реалізуючи відповідну монополію держави.

Призначенням ДСС України є забезпечення 
функціонування і розвитку державної системи 

урядового зв’язку, Національної системи кон-
фіденційного зв’язку, формування та реалізації 
державної політики у сферах криптографічного 
та технічного захисту інформації, телекомуні-
кацій, користування радіочастотним ресурсом 
України, поштового зв’язку спеціального при-
значення, урядового фельд’єгерського зв’язку, 
а також інших завдань відповідно до закону. ДСС 
України входить до складу сектору безпеки і обо-
рони України. У сфері забезпечення кібербезпеки 
ДСС України займається формуванням і реаліза-
цією політики щодо захисту у кіберпросторі дер-
жавних інформаційних ресурсів та інформації, 
вимога щодо захисту якої встановлена законом, 
кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури, здійснює державний контр-
оль у цих сферах; координує діяльність інших 
суб’єктів забезпечення кібербезпеки щодо кібер-
захисту; забезпечує створення та функціонування 
Національної телекомунікаційної мережі, впрова-
дження організаційно-технічної моделі кіберза-
хисту; здійснює організаційно-технічні заходи із 
запобігання, виявлення і реагування на кіберін-
циденти та кібератаки й усунення їх наслідків; 
інформує про кіберзагрози та відповідні методи 
захисту від них; забезпечує впровадження аудиту 
інформаційної безпеки на об’єктах критичної інф-
раструктури тощо [9].

НП і СБ України наділенні повноваженнями 
щодо припинення правопорушень, що посяга-
ють на кібербезпеку, та притягнення винних осіб 
до відповідальності. Зокрема, НП у сфері забез-
печення кібербезпеки наділена повноваженнями 
щодо: забезпечення прав і свобод людини та гро-
мадянина, інтересів суспільства і держави від зло-
чинних посягань у кіберпросторі; запобігання, 
виявлення, припинення та розкриття кіберзлочи-
нів; підвищення поінформованості громадян про 
безпеку в кіберпросторі [7; 10]. У своїй діяльності 
НП підпорядковується КМ України і спрямову-
ється та координується через МВС України, на яке 
покладається реалізація повноважень щодо: ство-
рення і забезпечення функціонування підрозділів 
із протидії кіберзлочинності; розробки та реаліза-
ції комплексу організаційних і практичних заходів, 
спрямованих на боротьбу з кіберзлочинами; ство-
рення і забезпечення функціонування цілодобової 
контактної мережі для надання невідкладної допо-
моги у розслідуванні кіберзлочинів тощо [7; 11].

СБ України наділена повноваженнями щодо 
протидії правопорушенням у кіберпросторі від-
повідно до своєї компетенції. Призначенням СБ 
України є забезпечення державної безпеки, тож 
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у Законі України «Про основні засади забезпе-
чення кібербезпеки України» закріплено, що СБ 
України здійснює запобігання, виявлення, припи-
нення та розкриття злочинів проти миру безпеки 
людства, які вчиняються у кіберпросторі; здій-
снює контррозвідувальні й оперативно-розшу-
кові заходи, спрямовані на боротьбу з кібертеро-
ризмом і кібершпигунством, негласно перевіряє 
готовність об’єктів критичної інфраструктури до 
можливих кібератак і кіберінцидентів; протидіє 
кіберзлочинності, наслідки якої можуть створити 
загрозу життєво важливим інтересам держави; 
розслідує кіберінциденти та кібератаки щодо 
державних електронних інформаційних ресурсів, 
інформації, вимога щодо захисту якої встановлена 
законом, критичної інформаційної інфраструк-
тури; забезпечує реагування на кіберінциденти 
у сфері державної безпеки [7; 12].

Якщо говорити про повноваження МО України 
та Генерального штабу ЗС України у сфері забез-
печення кібербезпеки, то слід зазначити, що від-
повідно до Закону України «Про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України» вони є майже 
ідентичними: зазначені державні органи здійсню-
ють заходи з підготовки держави до відбиття воєн-
ної агресії у кіберпросторі (кібероборони); здій-
снюють військову співпрацю з НАТО та іншими 
суб’єктами оборонної сфери щодо забезпечення 
безпеки кіберпростору та спільного захисту від 
кіберзагроз; впроваджують заходи із забезпе-
чення кіберзахисту критичної інформаційної інф-
раструктури в умовах надзвичайного і воєнного 
стану [7; 11]. Водночас відповідні повноваження 
реалізуються кожним із цих державних органів 
у межах його законодавчо визначеної компетен-
ції, відтак МО є координаційним політичним цен-
тром, котрий реалізує політику держави у сфері 
забезпечення кібербезпеки, тоді як Генеральний 
штаб є оперативним органом, діяльність якого 
спрямована на подолання реальної агресії та вико-
нання бойових завдань у випадках, передбачених 
законодавством [5, с. 99].

Розвідувальні органи (Служба зовнішньої роз-
відки України, розвідувальні органи МО, роз-
відувальні органи спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади у справах 
охорони державного кордону [5, с. 200]) здійсню-
ють у сфері забезпечення кібербезпеки розвіду-
вальну діяльність щодо загроз національній безпеці 
України у кіберпросторі, інших подій і обставин, 
що стосуються сфери кібербезпеки [7; 11].

Важливе місце у системі забезпечення кібер-
безпеки займає Нацбанк України, який розробляє 

та впроваджує у свою діяльність сучасні електро-
нні банківські технології, новітні платіжні й облі-
кові системи тощо. Оскільки основною функцією 
Нацбанку відповідно до Конституції України 
[13] є забезпечення стабільності грошової оди-
ниці України, у сфері забезпечення кібербез-
пеки на нього покладається: формування вимог 
щодо кіберзахисту критичної інформаційної 
інфраструктури у банківській сфері; визначення 
порядку, вимог і заходів із забезпечення кібер-
захисту та інформаційної безпеки у банківській 
системі України та для суб’єктів переказу коштів, 
контроль їх виконання; створення центру кібер-
захисту Нацбанку, забезпечення функціонування 
системи кіберзахисту у банківській системі Укра-
їни тощо [7].

Як зазначає В. Бурячок, досвід іноземних 
країн та особливості українських реалій свід-
чать, що розв’язання основних завдань кібербез-
пеки неможливе без створення: міжвідомчого 
структурного органу, який на постійній основі 
забезпечував би координацію діяльності певних 
відомств, правоохоронних і силових структур 
України з питань забезпечення кібернетичної без-
пеки; центральних органів у структурі певних 
відомств, правоохоронних і силових структур 
України з функціями виявлення й оцінювання 
рівня (визначення ступеня) критичності сторон-
нього кібервпливу, розроблення концептуальних 
засад і надання рекомендацій щодо протидії його 
проявам, а також активної протидії кіберата-
кам протиборчих сторін і впливу на їх інформа-
ційно-телекомунікаційні системи; органів влас-
ної інформаційної та кібербезпеки – державних 
установ (відомств) і комерційних структур, які 
повинні тісно взаємодіяти із зазначеними цен-
тральними органами з питань вироблення єдиної 
політики щодо захисту як власного, так і спіль-
ного національного інформаційного і кіберпрос-
торів [14, с. 8–9].

Необхідно зазначити, що координаційні струк-
тури, які об’єднують і спрямовують діяльність 
суб’єктів забезпечення кібербезпеки, нині створені 
й успішно працюють вже у багатьох країнах. Так, 
у 2017 р. в Таллінні був створений Об’єднаний 
центр передових технологій із кібероборони 
НАТО. Центр отримав акредитацію НАТО, налі-
чує 20 учасників – 17 членів НАТО і 3 – держави-
партнера. Основне завдання Центру – тренування 
фахівців із різних країн, які забезпечують безпеку 
в національному кіберпросторі. У Литві Міністер-
ству оборони надано право координувати націо-
нальну політику з кібербезпеки, передбачається 
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установа Національного центру кібербезпеки, 
створення Консультативної ради з кібербезпеки 
при Міністерстві оборони. У Чехії у 2017 р. ство-
рено Національний офіс із кібербезпеки та інфор-
мації, до функцій якого входить вирішення про-
блем кібербезпеки, підтримка державних установ 
і підприємств в разі кібератак, профілактика зло-
чинів у кіберпросторі, забезпечення безпеки інфор-
маційної інфраструктури [15].

У 2017 р. Президент України підписав Указ 
«Про Національний координаційний центр 
кібербезпеки», яким затверджено Положення 
про вказаний центр. До його основних завдань 
належить аналіз стану кібербезпеки, результатів 
проведення огляду національної системи кібер-
безпеки, стану готовності суб’єктів забезпечення 
кібербезпеки до виконання завдань з питань про-
тидії кіберзагрозам, стану виконання вимог зако-
нодавства щодо кіберзахисту державних елек-
тронних інформаційних ресурсів, інформації, 
вимога щодо захисту якої встановлена законом, 
а також критичної інформаційної інфраструк-
тури, даних про кіберінциденти стосовно дер-
жавних інформаційних ресурсів в інформаційно-
телекомунікаційних системах тощо. Відповідно 
до Указу Президента України № 27/2020 [16] 
штат апарату РНБО розширено до 190 співробіт-
ників для забезпечення інформаційно-аналітич-
ного, експертного, організаційного, матеріально-

технічного забезпечення Центру, розширено 
повноваження Центру, який координує та контр-
олює роботу суб’єктів сектору безпеки і оборони 
у сфері кібербезпеки.

Втім, слід зауважити, що відповідні зако-
нодавчі новації, особливо у контексті змісту 
внесеного Президентом України законопро-
екту № 3196 [17], зумовлюють ризик взаємного 
дублювання повноважень Центру кібербезпеки, 
СБ України та ДСС України. Тож відповідна про-
блема підлягає врегулюванню в ході подальшого 
вдосконалення системи суб’єктів забезпечення 
кібербезпеки. Так само потребують вдоскона-
лення та розвитку питання державно-приватного 
партнерства у сфері кібербезпеки.

Висновки. Ризик кіберзагроз є актуальним для 
значної кількості суб’єктів: від приватних осіб до 
великих компаній, окремих галузей економіки 
та держав загалом. На національному та між-
народному рівні наявне усвідомлення того, що 
проблеми кібербезпеки можуть завдати шкоди 
національній безпеці та дієвому функціонуванню 
економіки держави. Тож ефективна організація 
системи суб’єктів забезпечення кібербезпеки 
набуває в сучасному світі непересічного зна-
чення. Вдосконаленню її діяльності має сприяти 
розмежування компетенції державних органів, які 
є суб’єктами забезпечення кібербезпеки, та розви-
ток державно-приватного партнерства.
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Tarasuk A.V. CYBER SECURITY SYSTEM SUBJECTS IN UKRAINE
The aim of the article is to study the legally defined system of cybersecurity entities in Ukraine. The rapid 

technological progress has led to the emergence of new threats to both social and individual security, resulting 
in a familiar reality for the first time in world history, augmented by virtual reality – cyber reality. Cyber threats 
have revolutionized people’s perceptions of security, rules and methods of national security. Therefore, cyber 
security issues are of particular importance, becoming an integral part of national security, and cyber threats are 
being developed and implemented at the state level. In our country, the Law of Ukraine “On the Fundamentals 
of Cybersecurity of Ukraine” was adopted for these purposes, which, in particular, establishes a system of 
cybersecurity entities. The cybersecurity system is an organic combination of the common goal of governmental 
and non-governmental institutions, as well as other entities involved in cybersecurity activities. At the same 
time, the spectrum of cybersecurity entities cannot be limited solely by government agencies and their officials. 
Cybersecurity entities distinguish between general and special entities. The latter include public authorities 
that, in addition to general functions, are empowered to combat cybercrime and cyber-terrorism, as well as to 
provide cybernetic protection for national critical infrastructure. Currently, cyber threats are relevant to a large 
number of entities, from individuals to large companies, individual industries, and states as a whole, so effective 
organization of the cybersecurity entities is of paramount importance in the modern world.

Key words: cybersecurity, cybersecurity systems, cybersecurity entities, cyber threats.
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РОЗУМІННЯ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

Зроблено аналіз концепції «належного врядування» (Good Governance), її поняття, осно-
вних положень, принципів, цілей, характеристик. Розглянуто роботи зарубіжних і вітчизня-
них науковців щодо розуміння «належного врядування». З’ясовано зміст належного (доброго) 
врядування, виробленого на основі теорії місцевих режимів міжнародними організаціями, що 
означає поліцентричне та неієрархічне регулювання суспільних процесів із залученням не лише 
приватного, але й громадського секторів.

Досліджено основні показники урядування та індикатори «належного (доброго) вряду-
вання». Зроблено акцент на таких сутнісних принципах, як показник участі (врахування голо-
сів) громадян, принципи політичної свободи та політичної стабільності, принцип справедли-
вості, верховенство права, принципи законності та належного законодавства, прозорість, 
ефективності та результативності, принцип дієвості, відповідальність, підзвітність, орі-
єнтація на консенсус, субсидіарність і пропорційність, принципи децентралізації та декон-
центрації, стратегічне бачення тощо.

Висвітлено переваги концепції, її основні положення, а також недоліки та проблемні 
питання. Означено основні питання щодо можливого запровадження концепції належного 
урядування в систему публічного управління України.

Доведено, що сучасна модель належного врядування забезпечує зміну природи владних від-
носин, встановлює доступність і відкритість влади, можливість її контрольованості, змен-
шує затрати ресурсів і коштів із державного бюджету, встановлює ефективні відносини 
між владою і суспільством, демократизує публічну владу, робить державу інвестиційно при-
вабливою, а отже, економічно справною.

Ключові слова: публічне адміністрування, модель публічного управління, належне 
(добре) урядування, принципи урядування, індикатори належного врядування, ефективності 
та результативності, субсидіарність і пропорційність.

Постановка проблеми. Система публічного 
адміністрування в сучасній Україні переживає 
період постійних спроб вдосконалення адміні-
стративної системи, її структури, організації, 
функціонального насичення та процесів роботи 
з метою найбільш ефективного та дієвого задово-
лення інтересів громадян. Задля цього необхідне 
здійснення наукових розробок у сфері публіч-
ного управління, аналіз міжнародного досвіду 
та пошук шляхів впровадження.

Враховуючи, що Україна розвивається за 
моделлю управління, яка містить значну кількість 
залишків, детермінованих радянським минулим, 
слід позбутися їх і вийти на власний шлях роз-
витку. Застарілі форми управління довели свою 
неефективність в умовах сьогодення. Тому в кон-
тексті євроінтеграційних процесів потрібен пев-
ний час і орієнтування на досвід Європейських 
держав. Більшість вітчизняних фахівців, котрі 
досліджують процеси реформування публіч-
ного адміністрування, погоджуються з ефектив-

ністю моделі «належного врядування» (Good 
Governance) і необхідністю впровадження прин-
ципів саме європейської моделі у сучасну систему 
державного управління та місцевого самовряду-
вання України.

Переважно через брак наукових засад запрова-
дження принципів і стандартів належного уряду-
вання у вітчизняній правовій системі міжнародні 
та європейські принципи та стандарти належного 
урядування досі не закріплені в актах законодав-
ства України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми різних управлінських моделей висвіт-
люються у працях таких науковців, як: І. Бегей, 
Є. Болотіна, О. Босак, К. Ващенко, О. Воробйова, 
В. Воротін, А. Коваленко, А. Колодій, В. Куйбіда, 
А. Мацюк, М. Міненко, Т. Мотренко, М. Пасічник, 
О. Пухкал, А. Саханова, С. Серьогін, В. Толкова-
нов, І. Трофімова та багатьох інших [11, с. 140]. 
Концепції публічного адміністрування загалом 
і концепція належного врядування зокрема роз-
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глядаються в наукових працях таких вітчизняних 
дослідників, як О. Амосов, Н. Гавкалова, К. Козлов, 
В. Корженко, Г.П. Кухарєвої, Л. Новак-Каляєва,  
А.А. Пухтецької, В.В. Солових, А. Хаши-
єва, Г.М. Шаульської та ін. Також це питання 
висвітлюється в роботах науковців інших країн 
(О. Кожемякіна, Д. Красильников, О. Сивинцева, 
О. Троїцька).

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження змісту та сутнісних базових принципів 
належного (доброго) врядування як механізму 
зміцнення взаємної довіри громадянського сус-
пільства до органів публічного адміністрування, 
аргументування необхідності та можливості 
запровадження їх в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Світова наука відповідно до вимог часу вина-
ходила різні концепції публічного адміністру-
вання (управління). Як зазначають К.І. Козлов 
і Г.П. Кухарєва, «найбільш відомими та розповсю-
дженими в світі є три концепції публічного управ-
ління: класична (бюрократична) модель управ-
ління (Old Public Management), новий публічний 
менеджмент (New Public Management) і належне 
урядування (Good Governance). Ці три концепції 
управління поступово змінили одна одну після 
Другої світової війни» [6, с. 76].

Наприкінці ХХ ст. розуміння політико-управ-
лінських режимів було переглянуто з позиції 
поліцентричного та неієрархічного регулювання 
суспільних процесів із залученням громадського 
та приватного секторів. Отже, у 1990-х рр. була 
сформулювала концепція Good Governance, що 
передбачала насамперед співпрацю влади, гро-
мадськості, бізнесу, інших зацікавлених сторін 
у створенні системи, яка б сприяла максимальному 
вивченню і задоволенню потреб громадян у корот-
костроковій і довгостроковій перспективах.

Концепція «належного (доброго) врядування» 
(Good Governance) зародилася на основі клю-
чових для західної правової доктрини поняттях 
демократії та верховенства права. Вона є причет-
ною до формування системи цінностей, політик 
та інституцій, за допомогою яких здійснюється 
ефективне управління суспільством шляхом вза-
ємодії держави, громадянського суспільства 
та комерційних структур.

Існують різні підходи до трактування поняття 
«належне (добре) врядування». У загальному 
сенсі поняття «врядування» слід розуміти як 
«вироблення у колегіальний спосіб із залученням 
максимально можливої чи доцільної кількості чле-
нів конкретної громади життєво важливих рішень 

щодо впорядкування суспільного життя та делегу-
вання для їх реалізації обраним для цього особам 
певних повноважень» [9, c. 50]. Крім того, вряду-
вання визначають як взаємодію органів державної 
влади у процесі прийняття рішень із суспільними 
інститутами та громадянами.

Експерти Світового банку визначають «вря-
дування» як систему інститутів, за допомогою 
яких здійснюється влада в державі, реалізується 
публічна політика і надаються суспільні послуги. 
Так, у 1997 р. Світовий банк окреслив Governance 
як засіб реалізації владних повноважень у про-
цесі розпорядження політичними, економічними, 
соціальними ресурсами країни з метою її розви-
тку. Як окрема управлінська модель «належне 
(добре) врядування» отримало формальне закрі-
плення у 1997 р. у Програмі розвитку Організації 
Об’єднаних націй «Governance» для стійкого роз-
витку людських ресурсів. Програма розвитку ООН 
окреслює врядування як «здійснення економіч-
ної, політичної та адміністративної влади з метою 
управління життям країни на всіх рівнях» [4].

Серед зарубіжних науковців поняття належ-
ного урядування розуміють як: 1) «таке, що визна-
чає інституційне середовище, у якому громадяни 
взаємодіють між собою та з урядовими структу-
рами і їх службовцями»; 2) «таке, що превалює, 
якщо уряд керує публічними справами в ефектив-
ний, прозорий і відповідальний спосіб та якщо 
поінформовані представники суспільства / гро-
мадян беруть участь і залучені разом з урядом до 
досягнення взаємовигідних цілей (завдань) соці-
ального, економічного та культурного розвитку» 
[10, с. 37]. Крім того, термін «Good Governance» 
у міжнародних наукових колах означає «управлін-
ські процеси, які здійснюються державними уста-
новами з метою управління державними справами 
та державними ресурсами на умовах забезпечення 
реалізації прав людини» [8, с. 32].

На початку ХХІ ст. Європейська комісія 
окреслила «належне (добре) врядування» (Good 
Governance) як одну з основних стратегічних 
цілей, як концепцію багаторівневого управління, 
політичних мереж і Європейського адміністра-
тивного простору. А у 2001 р. Єврокомісія при-
йняла Білу книгу Європейського врядування, 
що закріпила основні принципи «належного 
(доброго) врядування» для всіх держав-членів 
Європейського союзу, тобто правила, процеси, 
поведінку застосування влади на європейському 
рівні у питаннях відкритості, участі, відповідаль-
ності, ефективності та узгодженості. Крім того, 
у 2008 р. Комітетом Міністрів Ради Європи була 
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затверджена стратегія щодо інновацій і належного 
(доброго) врядування на місцевому рівні з окрес-
ленням основних принципів децентралізації влад-
них повноважень і наближення влади до потреб 
окремої громади.

У нормах чинного законодавства України 
«належне (добре) врядування» чітко не визначене, 
але частіше розуміється як особлива форма орга-
нізації державного управління, за якого відбува-
ється активна взаємодія органів державної влади 
й органів місцевого самоврядування із суспіль-
ством, людиною, бізнесом за допомогою інфор-
маційно-комунікативних технологій.

Концепція «належного (доброго) врядування» 
(Good Governance) має динамічний характер, але 
також означає менеджмент сталого розвитку, що 
характеризується певними індикаторами, визна-
ченими у Програмі ООН, і базується на євро-
пейських принципах державного управління 
і Європейського адміністративного простору. 
Так наприклад, програма ООН сформулювала 
ряд принципів, направлених на сприяння запро-
вадження та поширення практики належного 
(доброго) врядування: сталий розвиток, субси-
діарність, безособовість, прозорість, залучення 
громадян до управління, безпеку громадян у всіх 
вимірах [7, с. 98]. Крім того, у програмі ООН 
«Врядування та стійкий розвиток людського 
потенціалу» стверджується, що «належне вря-
дування є учасницьким, прозорим і підзвітним, 
ефективним і неупередженим, сприяє забезпе-
ченню законності та гарантує визначення полі-
тичних, соціальних й економічних пріоритетів на 
основі широкого суспільного консенсусу, а також 
врахування думки найбідніших і найуразливіших 
верств населення при ухваленні рішень щодо роз-
поділу ресурсів на цілі розвитку» [1, с. 144].

Як зазначає А.А. Пухтецька: «В останніх 
дослідженнях переважно використовують шість 
основних показників урядування: 1) участь (вра-
хування голосу) та відповідальність; 2) політична 
стабільність і відсутність злочинності / тероризму; 
3) ефективність уряду; 4) якість регуляторної полі-
тики; 5) верховенство права; 6) контроль за коруп-
цією» [10, с. 38]. Г.М. Шаульська звертає увагу 
на такі основні принципи, окреслені ООН, «як: 
1) участь у прийнятті державних управлінських 
рішень; 2) консенсус під час прийняття рішень; 
3) зворотний зв’язок; 4) ефективність у проведенні 
державної політики; 5) відповідальність усіх учас-
ників процесу; 6) прозорість; 7) рівноправність; 
8) верховенство закону; 9) стратегічне бачення» 
[12; с. 113]. Д.Г. Красильников, О.В. Сивинцева, 

Є.А. Троїцька об’єднують індикатори (принципи) 
належного (доброго) врядування у декілька груп: 
легітимація та право голосу (участь і консенсус); 
стратегічна лінія (стратегічне бачення); резуль-
тативність (зворотний зв’язок та ефективність); 
відповідальність (відповідальність і прозорість); 
справедливість (рівність і сила закону) [5, с. 51].

Отже, серед вагомих принципів (індикато-
рів) «належного (доброго) врядування» (Good 
Governance) слід виділити:

1) показник участі (врахування голосів) грома-
дян у прямій (виборах, референдумах, загальних 
зборах громад) та опосередкованій (через легіти-
мізовані посередницькі інститути та представни-
ків) формах. Участь повинна бути інформаційно 
забезпеченою й організованою, тобто має бути сво-
бода волевиявленя, асоціацій та організоване гро-
мадянське суспільство. Крім того, слід відзначити 
пов’язані з цим принципи політичної свободи (здат-
ність громадян впливати на якість урядування, що 
ними утримується) та політичної стабільності 
(здатність громадян брати участь у прийняти 
управлінських рішень і неперервність участі);

2) верховенство права – правова система 
поставлена за захист прав людини, є справед-
ливою і діє для всіх однаково. Для цього прин-
ципу суттєвим є також принцип справедливості, 
оскільки добробут суспільства залежить від 
урахування інтересів кожного члена суспіль-
ства, добробут кожного сприяє процесам держа-
вотворення, формує громадянське суспільство 
та робить урядування ефективним. Також органи 
державного управління повинні виконувати свої 
функції та повноваження відповідно до законодав-
ства, всі завдання та процедури прийняття управ-
лінських рішень визначаються законодавством. Із 
цим принципом тісно пов’язані принципи закон-
ності та належного законодавства;

3) прозорість, тобто всі інститути повинні 
працювати відкрито, що досягається через сво-
боду інформації, її повноту і доступність для всіх, 
хто в ній зацікавлений, активний обмін інформа-
цією між державними інституціями. Прозорості 
можна досягти через залучення громадян до фор-
мування бюджети та контролю за видатками, про-
зоре проведення тендерів, нагляд за дотриманням 
принципів професійної етики службовцями тощо. 
Це дозволяє полегшити розуміння щодо ведення 
суспільних справ, зменшити ризики зловживання 
владою, прийняття помилкових рішень і вчинення 
корупційних діянь;

4) ефективності та результативності, тобто 
отримання максимально можливого позитивного 
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реального результату, запланованих цілей відпо-
відно до потреб суспільства та людини за найкра-
щого використання ресурсів. Це також пов’язано 
із принципом дієвості – розумного використання 
природних ресурсів і захисту навколишнього 
природного середовища. Нераціональне вико-
ристання бюджетних, кадрових, інформаційних 
та інших ресурсів призводить до зниження резуль-
татів діяльності всієї управлінської системи;

5) відповідальність. Оскільки інституції 
публічного адміністрування та процеси служать 
усім членам суспільства, вони повинні брати на 
себе відповідальність за всі рішення, дії та безді-
яльність, за всю розроблену і впроваджену полі-
тику на будь-якому рівні;

6) підзвітність означає можливість пере-
вірки діяльності всіх без винятку органів публіч-
ного адміністрування з метою захисту суспільних 
інтересів. Крім того, державні інституції, приват-
ний сектор, структури громадянського суспіль-
ства підзвітні громадськості та інституційним 
носіям права. Для забезпечення цього принципу 
важливим є ефективний нагляд і контроль. Під-
звітність повинна базуватися на принципах від-
критості та прозорості, влади закону;

7) орієнтація на консенсус полягає в дотри-
манні балансу різних інтересів із метою досяг-
нення широкої узгодженості в суспільстві 
з локальних і загальних питань і процедур для 
запровадження і досягнення сталого людського 
розвитку. Консенсус передбачає прийняття 
рішення, заснованого на згоді, відсутності запере-
чень, максимальній кількості переваг;

8) субсидіарність і пропорційність. Пропо-
рційність передбачає адекватність заходів адміні-
стративних органів досягненню мети цих заходів 
і загальним принципам. Субсидіарність означає 
узгодженість власних і делегованих повноважень 
із ресурсами для їх реалізації, зменшення контр-
олю центру над громадами і регіонами. Все це 
зумовлюється визначеністю належних повнова-
жень кожного рівня влади відповідно до загаль-
них компетенцій, урівноваження повноважень 
із можливостями місцевих і регіональних влад, 
розподілу відповідальності місцевих і регіональ-
них влад, дотримання принципів децентраліза-
ції та деконцентрації. Децентралізація владних 
відносин – це своєрідна автономність місцевого 
самоврядування, центральні органи контролюють 
децентралізовані органи лише стосовно способів 
і механізмів здійснення діяльності, а деконцен-
трація владних повноважень забезпечує спеціалі-
зацію і є механізмом ефективного управління;

9) стратегічне бачення – це орієнтир на дов-
готермінові результати з урахуванням інтересів 
майбутніх поколінь, передбачає здатність лідерів 
і громадськості мати довготермінову перспективу 
щодо «належного (доброго) врядування» і подаль-
шого розвитку суспільства з розумінням необхід-
них заходів для їх реалізації. Для цього значимим 
є індикатор сталого розвитку, який передбачає 
баланс між економічними, соціальними й еколо-
гічними критеріями розвитку через узгодження 
інтересів різних рівнів управління, влади та гро-
мадськості, участі громадян в управлінні.

Сьогодні, окрім вищеозначених, деякі вчені 
виділяють ще принципи «належного (доброго) 
врядування» (Good Governance), а саме:

− чутливості – інституції та процеси пови-
нні обслуговувати зацікавлені сторони в розумні 
строки в межах відповідності та спроможності;

− рівності та інклюзивності – залучення до 
здійснення державної політики всіх груп суспіль-
ства, в т. ч. найбільш уразливих [6, с. 80];

− відповідності (узгодженості), послідов-
ності – політика та всі заходи повинні відповідати 
один одному та бути добре зрозумілими [10, с. 39];

− передбачуваності – діяльність органів 
публічного управління передбачає планування, 
можливість населення брати участь у форму-
ванні завдань для органів місцевого управління 
[3, с. 101];

− принцип нетерпимості до корупції;
− надійного фінансового менеджменту тощо.
Всі ці принципи тією чи іншою мірою застосо-

вуються на всіх рівнях управління – глобальному, 
європейському, регіональному, національному, 
місцевому. Сьогодні в повному об’ємі таку модель 
публічного адміністрування, як «належне (добре) 
врядування» майже не опановано. Лише деякі кра-
їни запровадили більшість принципів «належного 
врядування», серед яких слід відзначити США, 
Німеччину, Велику Британію та країни Бенілюксу. 
Інші ліберально-демократичні держави Європи 
й Америки лише наближаються до цього.

Незважаючи на загальну позитивну оцінку 
«належного (доброго) врядування», науковці звер-
тають увагу на низку недоліків цієї моделі уряду-
вання та проблем її запровадження. Так наприклад, 
О. Кожемякіна відзначає, що існує багато крити-
ків концепції належного урядування, які вбачають 
у популяризації її методів наміри західних ліде-
рів «збудувати демократію в усьому світі з пору-
шенням культурно-етнічних традицій, норм етики 
та моралі, при усередненні мислення громадян 
і пригніченні ідеологічних меншин, що існують,  
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задля створення зони вільної торгівлі та вра-
хування інтересів панівних країн регіону» [2]. 
Серед проблем частіше за все виділяють: низький 
рівень довіри серед громадян до новітніх техно-
логій електронного урядування щодо запобігання 
ризиків несанкціонованого доступу до персональ-
ної інформації, онлайнового шахрайства тощо; 
недоліки технічного характеру, низький рівень 
забезпечення інтероперабельності ІКТ-систем, 
які повинні діяти при наданні адміністративних 
послуг електронного уряду; значну кількість про-
блем із доступом до інформації та забезпечення 
її відкритості; складності із забезпеченням участі 
громадян у процесі прийняття та впровадження 
рішень; відсутність зрілого громадянського сус-
пільства, падіння політичної активності громадян, 
згортання демократичних процесів у суспільстві; 
недостатність професійного та відповідального 
бюрократичного апарату; застарілі форми управ-
ління, складність відмови від владної вертикалі, 
корупцію; поширення політики «подвійних стан-
дартів», упереджене ставлення до пропонованих 
моделей реформ тощо. Крім того, до загальних 
проблемних аспектів належного врядування від-
носять: «слабкість нормативної основи; заго-
стрення питання підзвітності (появу неочікуваних 
результатів і неадекватних механізмів підзвіт-
ності); збільшення можливостей для уникнення 
звинувачень; зниження взаємної відповідальності 
публічного та непублічного секторів; владну 
залежність організацій, втягнутих у колективні 
дії» [1, с. 146].

Але все ж слід відзначити, що «належне 
(добре) врядування» є більш прогресивним. Це 
сучасна модель побудови публічного адміністру-
вання, яка передбачає забезпечення співпраці 
з владою; реалізацію права участі на здійснення 
публічної влади; децентралізацію владних відно-

син; оптимізацію структури й апарату публічної 
влади; забезпечує належний рівень координації 
та співпраці державної, муніципальної, еконо-
мічної влади, народу та громад; досягнення кон-
сенсусу держави, влади суспільства; забезпечує 
принципи правової держави та дотримання прав 
і свобод особи. Отже, «належне (добре) вряду-
вання», на відміну від інших форм, забезпечує 
можливість громадян здійснювати публічну діяль-
ність у всіх сферах і всіх етапах прийняття норма-
тивно-публічних рішень, ефективність і своєчас-
ність владних рішень, темпоральну ефективність 
діяльності публічної влади, забезпечує доступ до 
публічної інформації, громадський контроль за 
діяльністю органів публічної влади, підвищення 
рівня правової культури, довіри до органів публіч-
ної влади, відповідність державно-правової діяль-
ності європейським стандартам тощо.

Висновки. Впровадження моделі «належ-
ного (доброго) врядування» (Good Governance) 
комплексно вирішує питання реформування всієї 
публічно-владної сфери в бік демократизації 
та імплементування міжнародних стандартів дер-
жавотворчої практики. Ефективне впровадження 
в Україні європейських принципів належного вря-
дування є можливим за умови системного рефор-
мування виконавчої влади, яка є внутрішньо 
суперечливою, зараженою корупцією, закритою 
від суспільства та неефективною. Отже, адапта-
ція принципів «належного (доброго) врядування» 
(Good Governance) повинна бути спрямована на 
розширення сфери участі громадянського суспіль-
ства в управлінні з гарантування максимального 
врахування економічних, соціальних і політичних 
пріоритетів всіх груп населення під час прийняття 
владних рішень. Така модель повинна бути склад-
ною, багаторівневою, з механізмами зворотного 
зв’язку між владою, суспільством і людиною.
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Tkalia O.V. THE UNDERSTANDING OF GOOD GOVERNANCE IN MODERN CONDITIONS
The analysis of the concept of “good governance”, its concepts, basic provisions, principles, goals, 

characteristics. The analysis of scientific works of foreign and domestic scientists on understanding of 
“good governance” is provided. The content of good governance, which has been elaborated on the basis 
of local regimes theory by international organizations, has been clarified, which means polycentric and non-
hierarchical regulation of public processes involving not only the private but also the public sectors.

The main indicators of governance and indicators of “good governance” are researched. Emphasis is 
placed on such essential principles as citizen participation (taking into account the votes), principles of 
political freedom and political stability, principle of justice, rule of law, principles of legality and good law, 
transparency, efficiency and effectiveness, principle of effectiveness, responsibility, accountability, orientation 
consensus, subsidiarity and proportionality, principles of decentralization and deconcentration, strategic 
vision, etc.

The advantages of the concept, its main provisions, as well as disadvantages and problematic issues are 
covered. The main issues of possible introduction of the concept of good governance in the public administration 
system of Ukraine are outlined.

It is proved that the modern model of good governance provides change of nature of power relations, 
establishes accessibility and openness of power, possibility of its control, reduces expenditures of resources 
and funds from the state budget, establishes affective relations between the power and society, democratizes 
public power, makes the state investment and private and cost effective.

Key words: public administration, public administration model, good (good) governance, governance 
principles, indicators of good governance, efficiency and effectiveness, subsidiarity and proportionality.
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ДО ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ 
ПРИНЦИПІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН 
У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Стаття присвячена комплексному теоретико-правовому аналізу принципів інформацій-
них правовідносин, які закріплені у чинному законодавстві України. Автор аналізує етимо-
логічне та правове значення категорії «принцип» і доходить висновку про їхню розбіжність, 
що зумовлена потребами юридичної науки та вимогами законодавства. Автор комплексно 
вивчає думку правників щодо сутності та змісту категорії «принципи права», на підставі 
чого надає авторське визначення принципів інформаційних правовідносин. Цю категорію 
він визначає як систему ідей і положень, які визначають момент виникнення, зміни та при-
пинення правовідносин, характеризують їхню спрямованість, окреслюють межі правомір-
ності та відображають зміст і структуру прав і обов’язків сторін. Увага надана питанню 
функцій, що виконують ці принципи, зокрема автор обґрунтовує ідеологічну, установчу, охо-
ронну й аксіологічну функції. У статті також аналізуються принципи інформаційних пра-
вовідносин, закріплені у чинному законодавстві України. Цей аналіз вказує на міжгалузевий 
характер принципів і їхню комплексність. Значна частина статті присвячена аналізу прин-
ципів інформаційних правовідносин, які пропонують у своїх працях вітчизняні вчені-правники.  
За результатами такого аналізу автор робить висновок про поділ принципів інформаційних 
засад залежно від процесів, що відбуваються в конкретній інформаційній сфері. За резуль-
татами проведеного аналізу запропоновано низку ознак принципів інформаційних правовід-
носин, до числа яких автор відносить: формалізованість (відображення у відповідному зако-
нодавстві), системність (здатність комплексно впливати на усі елементи правовідносин), 
відносну статичність (реалізуються на постійній, системній основі). Окремо зазначається 
про необхідність динамічної зміни принципів інформаційних правовідносин залежно від тих 
загроз інформаційній безпеці, які сьогодні постали перед державою.

Ключові слова: вихідні ідеї та засади, інформаційні правовідносини, інформаційна без-
пека, права та свободи, інтереси громадян, законні інтереси держави, правове регулювання, 
принципи, структура правовідносин.

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку держави інформаційна безпека піддається 
впливу різних загроз як внутрішнього, так і зовніш-
нього походження. За таких умов постає питання не 
тільки про сучасну доктрину інформаційної безпеки, 
а й про наукове опрацювання категорії «інформаційні 
правовідносин». Це зумовлено тим, що комплек-
сне уявлення про їхню природу, склад і функції дає 
змогу максимально убезпечити державу від означе-
них загроз. Сьогодні теорія інформаційних правовід-
носин в Україні перебуває на етапі становлення, що 
актуалізує наукові пошуки в цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У вітчизняній юридичній науці теоретичні 
аспекти інформаційних правовідносин у різні 

часи досліджували: О.А. Баранова, І.П. Бахнов-
ська, О.В. Зайчук, А.М. Колодій, Б.А. Кормич, 
Л.П. Коваленко, І.М. Сопілко та ін. Утім, стрімка 
інформатизація, яка зумовлює і розвиток відповід-
ного законодавства, призвела до часткової втрати 
актуальності їхніх праць, що вказує на перспек-
тивність обраного напряму наукового пошуку.

Змістовного наукового аналізу вимагає кате-
горія «принципи інформаційних відносин», адже 
саме на основі таких засад формується не тільки 
доктрина інформаційної безпеки, а й окремі орга-
нізаційно-правові механізми управління інформа-
ційною сферою. Недостатність розроблення цієї 
категорії гальмує розвиток усієї теорії інформа-
ційних правовідносин.
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Постановка завдання. Метою статті є комп-
лексний теоретико-правовий аналіз принципів 
інформаційних відносин, формалізованих у чин-
ному законодавстві України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На початку слід звернути увагу на етимологічне 
значення категорії «принцип» і її тлумачення вче-
ними правниками. В академічному тлумачному 
словнику сучасної української мови цей термін 
визначено як особливість, покладену в основу 
створення або здійснення чого-небудь [1]. Це дій-
сно так, оскільки саме на принципах ґрунтується 
уся теорія інформаційних правовідносин, зокрема 
позиціонується правовий метод, який держава 
використовує для врегулювання цієї сфери сус-
пільного життя. У юридичній науці цей термін 
використовується у дещо розгорнутому та при-
стосованому до потреб науки вигляді. Зокрема, 
наведено декілька дефініцій відомих вчених-
правників:

– принципи права – це вихідні, визна-
чальні ідеї, положення, установки, які складають 
моральну й організаційну основу виникнення, 
розвитку і функціонування права, відображають 
його об’єктивні властивості, зумовлені законо-
мірностями розвитку певного суспільства та істо-
рично властивих йому інтересів, потреб, супер-
ечностей і компромісів різних класів або верств 
населення (О.В. Зайчук) [2];

– принципи права характеризують зміст і сут-
ність права у концентрованому вигляді та демон-
струють підвалини відображення у ньому еконо-
мічних, політичних і моральних відносин, вони 
виступають критеріями оцінки правомірності чи 
неправомірності дій соціальних суб’єктів, форму-
ють правове мислення і правову культуру, цемен-
тують систему і структуру права (А.М. Колодій) 
[3, с. 34];

– принципи права характеризуються норма-
тивністю та найвищою стабільністю, високим 
рівнем узагальнення, фундаментальністю, що 
дозволяє їм виконувати регулятивну, системоутво-
рюючу, інформаційну, правовиховну, пізнавальну 
й ціннісну функції (І.П. Бахновська) [4, с. 21].

Враховуючи вищевказане, можна зазначити, 
що принципи у правовому сенсі розглядаються 
як вихідні засади формування правовідносин, 
адже саме вони конкретизують мету та предмет 
цих відносин, визначають суб’єктне коло й окрес-
люють їхній зміст. Тому пропонуємо під прин-
ципами інформаційних правовідносин розуміти 
систему ідей і положень, які визначають момент 
виникнення, зміни та припинення правовідносин, 

характеризують їхню спрямованість, окреслюють 
межі правомірності та відображають зміст і струк-
туру прав і обов’язків сторін. З огляду на це слід 
припустити, що принципи інформаційних право-
відносин виконують декілька важливих функцій, 
зокрема:

– установчу (принципи мають системоут-
ворююче значення, адже через їхнє законодавче 
закріплення відбувається регламентація інформа-
ційних правовідносин);

– ідеологічну (принципи є втіленням ідей 
правової держави та громадянського суспільства, 
покладених у їхню основу);

– охоронну (принципи є засобом визначення 
меж поведінки суб’єктів правовідносин, також 
вони впливають і на об’єктний склад шляхом 
визначення законності або протиправності обігу 
того чи іншого виду інформації);

– аксіологічну (принципи виступають як цін-
нісний вимір для інформаційних правовідносин, 
відображаючи основні права, свободи та законні 
інтереси суб’єктів). Ці функції є достатньо важ-
ливими, оскільки розвиток теорії інформаційних 
правовідносин відбувається саме з урахуванням 
загальних засад, які не тільки визначають тенден-
ції такого розвитку, а й характеризують напрями 
нормотворчості. комплексність (охоплюють 
доволі різні аспекти здійснення правовідносин). 
Аналіз законодавства дозволяє систематизувати 
такі принципи інформаційних правовідносин:

1. Закон України «Про інформацію» від 02 жов-
тня 1992 р. № 2657-XII містить такі принципи: 
гарантованість права на інформацію; відкритість, 
доступність інформації, свободу обміну інформа-
цією; достовірність і повноту інформації; свободу 
вираження поглядів і переконань; правомірність 
одержання, використання, поширення, зберігання 
та захисту інформації; захищеність особи від втру-
чання в її особисте та сімейне життя [5].

2. Доктрина інформаційної безпеки Укра-
їни від 25 лютого 2017 р. № 47/2017 містить такі 
принципи: додержання прав і свобод людини 
і громадянина, поваги до гідності особи, захисту 
її законних інтересів, а також законних інтересів 
суспільства та держави, забезпечення суверені-
тету і територіальної цілісності України [6].

3. Стратегія кібербезпеки України від 
15 березня 2016 р. № 96/2016. Містить такі 
принципи, як: верховенство права; відкритість, 
доступність, стабільність і захищеність кіберп-
ростору; державно-приватне партнерство, широка 
співпраця із громадянським суспільством; пропо-
рційність і адекватність заходів; пріоритетність 
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запобіжних заходів; невідворотність покарання за 
інформаційні правопорушення; міжнародне спів-
робітництво [7].

Науковці доповнюють цей законодавчий пере-
лік принципів, надаючи власні. Так, у своїй роботі 
Б.А. Кормич виділяє такі принципи інформацій-
них правовідносин: обмеження збирання відо-
мостей про особу; право на ознайомлення з інфор-
мацією, зібраною про неї; баланс між інтересом 
держави та правами громадян; пріоритет договір-
них засобів у розв’язанні інформаційних конфлік-
тів; своєчасність і адекватність заходів захисту 
національних інформаційних інтересів [8, с. 134].

Л.П. Коваленко пропонує до числа принципів 
інформаційних правовідносин зарахувати: прин-
цип пріоритету прав особи; принцип заборони 
створення й поширення інформації, шкідливої 
й небезпечної для розвитку особистості, суспіль-
ства, держави; принцип вільного доступу (відкри-
тості) інформації, не обмеженої законом; принцип 
повноти опрацювання й оперативності надання 
інформації; принцип вилучення «відчуження» 
інформації в її власника; принцип двоєдності 
інформації та її носія; принцип екземплярності 
інформації [9, с. 193].

Доповнює цей перелік І.М. Сопілко, акцен-
туючи увагу на таких принципах інформаційних 
правовідносин: недопущення цензури; віддзер-
калення інтересів всіх верств і категорій корис-
тувачів інформації; ліцензування окремих видів 
інформаційної діяльності; встановлення плати 
за надання органу державної влади інформації 
при переході до держави майнових прав на таку 
інформацію [10, с. 73]. Аналіз наукових джерел 
дозволяє стверджувати, що ті принципи, які сис-
тематизують науковці, вже формалізовані в інфор-
маційному законодавстві, але не як засади, а як 
окремі норми-приписи.

Також відзначимо ще одну особливість: у рам-
ках інформаційних правовідносин існує низка 

принципів, що не є правовими за своєю приро-
дою, однак можуть мати правові наслідки. Це 
достатньо специфічна група засад, зумовлена 
специфікою процесів, які відбуваються з різними 
видами інформації. Ці принципи систематизує 
у своїй роботі О.А. Баранов: мінімізації негатив-
ного інформаційного впливу; мінімізації негатив-
них наслідків функціонування інформаційних 
технологій; недопущення несанкціонованого 
поширення, використання і знищення інформації; 
не відторгнення інформації; первинності ство-
рення інформації, обов’язковості опублікування 
інформації [11, с. 9–14].

Висновки. Таким чином, категорія «прин-
ципи» відіграє вирішальну роль у теорії інфор-
маційних правовідносин, оскільки саме вони 
є основою формування вчень про окремі еле-
менти цих правовідносин. Принципи інформа-
ційних правовідносин мають достатньо складну 
природу, тому що за їхньою допомогою необхідно 
регулювати доволі специфічну сферу – інформа-
ційну. До ознак принципів інформаційних пра-
вовідносин слід зарахувати: формалізованість 
(відображення у відповідному законодавстві), 
системність (здатність комплексно впливати 
на усі елементи правовідносин), відносну ста-
тичність (реалізуються на постійній, системній 
основі).

На сучасному етапі варто враховувати, що 
принципи інформаційних правовідносин повинні 
удосконалюватися, адже ті загрози, які постали 
перед державою у 2014 р., змушують постійно 
оновлювати вихідні засади. Це демонструє інсти-
туціональні зв’язки принципів інформаційних 
правовідносин з інформаційною безпекою дер-
жави. Перспективним напрямом подальшого 
наукового пошуку є аналіз співвідношення цих 
принципів із принципами національної безпеки, 
які можуть так чи інакше обмежувати права гро-
мадян, у т. ч. і в інформаційній сфері.
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Filatov V.V., Herasymchuk S.S. ON THE ISSUE OF NORMATIVE-LEGAL CONSOLIDATION  
OF THE PRINCIPLES OF INFORMATION LEGAL RELATIONS IN THE LEGISLATION  
OF UKRAINE

The article is devoted to a comprehensive theoretical and legal analysis of the principles of information 
legal relations, which are enshrined in the current legislation of Ukraine. The author analyzes the etymological 
and legal significance of the category “principle” and concludes that their differences are due to the needs 
of legal science and the requirements of law. The author sufficiently comprehensively examines the opinion 
of lawyers on the nature and content of the category “principles of law”, on the basis of which provides 
the author’s definition of the principles of information legal relations. He defines this category as a system 
of ideas and provisions that determine the moment of occurrence, change and termination of relationships, 
characterize their orientation, define the boundaries of lawfulness and reflect the content and structure of the 
parties’ rights and obligations. Attention is paid to the function that fulfills these principles, in particular the 
author justifies the ideological, protective, and axiological functions. The article also analyzes the principles of 
information legal relations, which are enshrined in the current legislation of Ukraine. This analysis indicates 
the cross-sectoral nature of the principles and their complexity. Much of the article is devoted to the analysis 
of the principles of information legal relations, which are offered in their works by domestic legal scholars. 
Based on the results of such analysis, the author concludes on the separation of principles of information bases 
depending on the processes that take place in a particular information sphere. According to the results of the 
analysis, a number of features of the principles of information legal relations are proposed, among which the 
author of relations: formality (reflected in the relevant legislation), systematic (ability to comprehensively 
affect all elements of legal relations), relative static (implemented on a permanent, systematic basis). The 
need for a dynamic change in the principles of information legal relations, depending on those threats to 
information security, which are now facing the state is mentioned separately.

Key words: initial ideas and principles, information legal relations, information security, rights and 
freedoms of citizens, legitimate interests of the state, legal regulation, principles, structure of legal relations.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 
У ДОКТРИНІ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

У статті здійснено спробу узагальнення підходів до питання класифікації податкових 
правовідносин зважаючи на важливість відповідної проблематики у контексті розбудови 
належного податкового регулювання в Україні. Потреба у такому підході зумовлена динаміч-
ним розвитком податкових правовідносин під впливом глобалізації, світової економічної кризи 
та розвитку технологій. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок про те, що 
весь спектр податкових правовідносин є системою їх різновидів, які можуть змінюватися 
залежно від критерію класифікації. Зокрема, у роботі розглянуті такі ключові види податко-
вих правовідносин: 1) за природою регульованих відносин: майнові, організаційні та змішані; 
2) за суб’єктним складом: такі, що виникають між державою та платниками, державою, 
з однієї сторони, й органами місцевого самоврядування, контролюючими органами, іноземними 
державами (юрисдикціями), з іншої; контролюючими органами та платниками стосовно вза-
ємних прав і обов’язків і механізму їх реалізації; 3) за рівнем деталізації: абсолютні та відносні; 
4) залежно від методу регулювання: горизонтальні та вертикальні; 5) за вектором спрямова-
ності регулюючої функції: активні та пасивні; 6) за функціями податкових норм: регулятивні, 
охоронні та комплексні; 7) за характером податкових норм: матеріальні та процесуальні;  
8) за часовим критерієм: короткотривалі та довготривалі. Особливості наведених різновидів 
податкових правовідносин потребують врахування у процесі пошуку оптимальної моделі вза-
ємовідносин із платниками податків. В іншому разі податкове регулювання матиме менший 
рівень ефективності, що не є бажаним у контексті складної економічної ситуації, в якій пере-
буває Україна. З цієї причини при розробці заходів реформування податкової системи необхідно 
враховувати особливості податкових правовідносин, які є об’єктом регулювання.

Ключові слова: податкові правовідносини, класифікація правовідносин, оподаткування, 
податкове право.

Постановка проблеми. Ефективне регу-
лювання податкових правовідносин, засноване 
на балансі публічного та приватного інтересу, 
є неможливим без чіткого та належного розуміння 
всього їх розмаїття з розробкою підходів, які вра-
ховують особливості кожного з видів відповідних 
правовідносин. Додаткової складності у цьому 
разі надає динамічний розвиток податкових пра-
вовідносин, зумовлений глобалізацією та стрім-
ким розвитком науково-технічного прогресу. 
З урахуванням викладеного питання класифікації 
податкових правовідносин є надзвичайно акту-
альним і важливим у контексті сучасного пошуку 
Україною оптимального підходу до побудови вза-
ємовідносин між державою та платниками подат-
ків у сфері оподаткування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання класифікації податкових правовідно-
син не є новим у вітчизняній доктрині податко-
вого права України, що підтверджується робо-
тами таких науковців, як Ю.І. Аністратенко 

Л.М. Касьяненко, І.Є. Криницький, М.П. Кучеря-
венко, І.О. Пасічна та ін. Водночас сфера подат-
кових правовідносин є динамічною, а тому наявні 
результати наукових досліджень потребують пер-
манентної актуалізації з метою забезпечення від-
повідності реаліям та уникненню ситуації виник-
нення прогалин у податковому регулюванні.

Постановка завдання. Основною метою 
статті є узагальнення, систематизація та харак-
теристика підходів у доктрині податкового права 
України до питання класифікації податкових пра-
вовідносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Податкові правовідносини мають серед ознак 
і майновий, і організаційний характер, а тому 
логічним і виправданим є їх поділ насамперед на 
майнові й організаційні за сутнісною ознакою. 
Хоча аналіз доктринальних позицій уможлив-
лює виокремлення ще і змішаних або майново-
організаційних відносин у сфері оподаткування, 
оскільки йдеться про правову форму виразу пере-
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розподілу частини внутрішнього валового про-
дукту державою на свою користь або користь міс-
цевого самоврядування.

Якщо враховувати особливості суб’єктного 
складу податкових правовідносин, то останні 
можна поділити на такі, що виникають між: 
1) державою та платниками податків стосовно 
визначення основних елементів оподаткування, 
порядку нарахування і сплати податків (напри-
клад, державою та фізичними особами); 2) держа-
вою й органами місцевого самоврядування щодо 
розмежування компетенцій їх органів у податко-
вій сфері; 3) державою і контролюючими орга-
нами з приводу визначення правового статусу цих 
органів, порядку адміністрування податків, від-
повідальності за забезпечення своєчасного над-
ходження таких платежів до відповідних фондів; 
4) контролюючими органами та платниками сто-
совно взаємних прав і обов’язків і механізму їх 
реалізації; 5) державою та іноземною державою 
(юрисдикцією) або ж контролюючими та компе-
тентними органами у сфері оподаткування зару-
біжних країн у випадках діючих договорів про 
уникнення подвійного оподаткування, міжнарод-
ного обміну інформацією тощо.

У підручнику з податкового права, підготов-
леному за редакцією О.О. Головашевича, запро-
поновано класифікувати правовідносини у сфері 
оподаткування на відносні й абсолютні податкові 
правовідносини [1, с. 8]. Відносними податковими 
(двосторонньо індивідуалізованими) є правовід-
носини, що максимально деталізують суб’єктний 
склад, у якому чітко визначено як уповноважених, 
так і зобов’язаних учасників відносин. Абсолют-
ними податковими (односторонньо індивідуалі-
зованими) виступають правовідносини, у яких 
чітко і детально визначена тільки одна сторона, 
що виступає носієм суб’єктивного права, тоді 
як зобов’язаними є всі інші особи, котрі є учас-
никами правовідносин, за відсутності особливої 
деталізації.

Враховуючи особливості податкових правовід-
носин, можна говорити про вертикальні та гори-
зонтальні правовідносини, які виникають між 
фізичними особами, фізичними особами та юри-
дичною особою, фізичними особами (або орга-
нізаціями) та державними органами, а також між 
державними органами.

У підручнику з податкового права за редакцією 
М.П. Кучерявенка серед підстав класифікації 
податкових правовідносин автори виокремлюють 
функції, що вони виконують [2, с. 94]: 1) загаль-
норегулятивні, тобто спрямовані на визначення 

принципів оподаткування та закріплення кола 
суб’єктів податкового права, їх загального юри-
дичного статусу; 2) конкретно-регулятивні, тобто 
спрямовані на закріплення конкретної поведінки; 
3) комплексні, які виникають на стику загально-
регулятивних і конкретно-регулятивних відно-
син; 4) охоронні, тобто спрямовані на реалізацію 
заходів державно-примусового характеру.

Загалом класифікація правових відносин за 
функціональним призначенням давно є відо-
мою теорії права та дає можливість розрізняти 
дві великі групи правовідносин – регулятивні 
й охоронні. Регулятивні правовідносини виника-
ють внаслідок правомірного використання прав 
і дотримання нормативних приписів, виконання 
встановлених обов’язків. Охоронні правовідно-
сини виникають на основі юридичних заборон 
і є наслідком вчинення суб’єктами правопору-
шень.

У податковому праві уточнюють регулятивні 
правовідносини через виокремлення загальноре-
гулятивних і конкретно-регулятивних податкових 
правовідносин. Загальнорегулятивні податкові пра-
вовідносини спрямовані на закріплення принципів 
оподаткування, кола суб’єктів податкового права, 
у т. ч. визначення їх правового статусу. Щодо кон-
кретно-регулятивних податкових правовідносин, 
то вони є продовженням, а точніше формою реа-
лізації загальнорегулятивних відносин і спрямо-
вані на визначення конкретної поведінки суб’єктів 
податкового права. У цій ситуації загальні права 
й обов’язки проектуються на діяльність конкрет-
них суб’єктів. Якщо загально-регулятивні подат-
кові правовідносини визначають, які суспільні 
відносини із системи правовідносин пов’язані зі 
сплатою податків, то конкретні правовідносини 
це уточнюють за різними напрямами (за видами 
податків, за платниками). Варто враховувати пози-
цію С.О. Колеснікової про те, що податкові право-
відносини мають багатоаспектний і комплексний 
характер внаслідок різноманіття форм і видів 
податків, що зумовлюється нерозривністю при-
ватного та публічно-правового змісту податків як 
головного джерела утворення державних фінансів 
шляхом вилучення частини суспільного доходу до 
бюджетів різних рівнів [3, с. 6].

Види правових відносин реалізуються у єдності 
та взаємозв’язку, зокрема конкретно-регулятивні 
податкові правовідносини функціонують за умови 
вступу в дію загальнорегулятивних, а охоронні 
передбачають існування зобов’язальних норм, 
при порушенні яких застосовуються заходи юри-
дичної відповідальності.
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Загально- та конкретно-регулятивні правовід-
носини у сфері оподаткування утворюють осно-
вну масу таких відносин у суспільстві, що вре-
гульовують шляхом установлення суб’єктивних 
юридичних прав і обов’язків. Розвиток регуля-
тивних відносин – від своєчасної їх появи до 
безперешкодного і належного здійснення – це 
свідчення повного і реального використання 
права (невипадково вони виступають системоут-
ворюючим елементом серед різновидів правовід-
носин, які класифікуються на основі розподілу 
функцій права). М.П. Кучерявенко основну мету 
регулятивних податкових правовідносин вбачає 
у «впорядкуванні та розвитку суспільних відно-
син, пов’язаних із оподаткуванням, закріплен-
ням суб’єктивних юридичних прав, пов’язаних із 
виконанням податкового обов’язку <…> Гаран-
туючи загальні основи та передумови виконання 
податкового обов’язку, вони формують ту базу, на 
якій згодом складаються та розвиваються різно-
манітні види конкретно-регулятивних податкових 
правовідносин» [4, с. 76].

Охоронні податкові правовідносини породжу-
ються охоронними правовими нормами, перед-
бачають здійснення заходів юридичної відпові-
дальності та використання засобів державного 
примусу. Реалізуючи охоронну функцію права, 
охоронні податкові правовідносини мають додат-
ковий характер [5, с. 149]. Звідси випливає, що 
основною метою охоронних податкових право-
відносин є охорона приписів податкових норм. 
Вони виникають в умовах порушення прав і неви-
конання обов’язків як реакція держави на право-
порушення.

Якщо регулятивні правовідносини займають 
важливе місце в системі правовідносин і змістом 
мають перелік кореспондуючих суб’єктивних прав 
і юридичних обов’язків, то цілком виправдано 
виникнення охоронних правовідносин пов’язують 
із трансформацією перших. На думку М.П. Куче-
рявенка, процес переходу регулятивних подат-
кових правовідносин в охоронні пов’язується зі 
зміною поведінки учасників, із трансформацією 
правомірної поведінки в неправомірну [4, с. 78]. 
Дослідник припускає, що це може відбутися 
у разі своєчасного та точного виконання подат-
кового обов’язку платником протягом певного 
періоду часу та допущеним ним потім правопору-
шенням. Водночас, на його думку, це не єдиний  
спосіб виникнення охоронних податкових право-
відносин.

У контексті податкових правовідносин кон-
цептуальне положення теорії охоронних право-

відносин полягає в тому, що захист порушених 
суб’єктивних прав і законних інтересів, а також 
реалізація заходів юридичної відповідальності 
відбуваються в рамках нових, не існуючих до 
порушення права, охоронних правовідносин 
[6, с. 7–9].

Відповідно до зміщення акценту в регулюю-
чій функції права у сферу статичної або динаміч-
ної спрямованості виділяють активні та пасивні 
податкові правовідносини. Правовідносини 
активного типу передбачають вчинення певних 
позитивних активних дій (постановки на облік, 
сплати податку, подання податкової декларації 
тощо). У правовідносинах пасивного типу зміст 
обов’язків полягає в утриманні від певних дій 
(забороні встановлення індивідуальних пільго-
вих ставок місцевих податків і зборів для окремих 
юридичних осіб і фізичних або звільнення їх від 
сплати таких податків і зборів).

За характером податкових норм, що зумов-
люють податкові правовідносини, пропону-
ється класифікувати останні на: 1) матеріальні 
податкові правовідносини, які виникають на 
основі матеріальних норм податкового права 
та закріплюють права й обов’язки суб’єктів 
податкових правовідносин; 2) процесуальні 
податкові правовідносини, що виникають на 
підставі процесуальних норм податкового 
права у процесі реалізації суб’єктивних прав 
і обов’язків.

Матеріальні податкові правовідносини вини-
кають у відповідності з нормами матеріаль-
ного права та є юридичною формою реалізації 
суб’єктивних прав та обов’язків платників подат-
ків, контролюючих органів. Матеріальні правові 
інститути регулюють суспільні відносини в ідеалі 
та є абстрактним вирішенням питання за наяв-
ності відповідних умов.

Податково-процесуальні правовідносини 
є основною формою реалізації податково-про-
цесуальних норм. Очевидно, що такі відносини 
є різновидом податкових правовідносин і виника-
ють тоді, коли є потреба у реалізації певної мате-
ріально-правової норми, забезпеченні публічного 
інтересу держави щодо акумулювання податків, 
зборів, платежів і здійснення її контрольних функ-
цій при наповненні бюджету, захисті прав і закон-
них інтересів платників податків.

У дефініцію податкових процесуальних право-
відносин І. Є. Криницький вкладає розуміння того, 
що це врегульовані процесуальними нормами 
податкового права суспільні відносини (зазви-
чай неюрисдикційного характеру), які виникають 
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у галузі оподаткування через реалізацію приписів 
матеріальних і процесуальних податкових право-
вих норм [7, с. 234]. 

Н.В. Махиніч під податково-процесуальними 
правовідносинами пропонує розуміти складний, 
динамічний, інтелектуально-вольовий вид сус-
пільних відносин, урегульований процесуаль-
ними нормами податкового права, що виникають 
і розвиваються у зв’язку з потребою у реалізації 
податкових матеріально- та процесуально-право-
вих норм [8, с. 87].

Враховуючи те, що податкові правовідносини 
виникають на основі юридичних фактів, а за озна-
кою узгодження із приписами правових норм 
юридичні факти-дії поділяються на правомірні 
та неправомірні, можна говорити про податкові 
правовідносини, які виникають у зв’язку зі спла-
тою податків і зборів, а також такі, що виникають 
щодо їх стягнення у примусовому порядку.

Крім того, на думку А.В. Бризгаліна, у подат-
кових правовідносинах слід виділяти дві окремі 
групи: загальні та спеціальні. Загальні подат-
кові правовідносини «виникають між платником 
податків і державою (муніципальним утворенням) 
із приводу виконання податкового зобов’язання 
платника податків і мають грошовий характер. 
Спеціальні податкові правовідносини виникають 
у процесі реалізації податкового зобов’язання 
платника податків перед державою між платни-
ком податків і податковими органами, банками 
тощо» [9, с. 336].

Власний підхід до класифікації різновидів 
податкових правовідносин пропонує І.О. Пасічна 
у своєму дисертаційному дослідженні [10, с. 8, 13]:

1) відносини прямого та непрямого оподатку-
вання – за формою оподаткування;

2) відносини щодо оподаткування фізичних 
осіб, оподаткування юридичних осіб або змі-
шані – за суб’єктами;

3) відносини щодо оподаткування доходів, 
оподаткування майна, оподаткування спожи-
вання – за об’єктом оподаткування;

4) відносини із приводу сплати податків 
і стягнення податків – за способом сплати;

5) відносини основні та похідні – за соціально-
економічним значенням;

6) відносини власне податкові та зі справ-
ляння зборів, внесків, мита, плат як різновиди 

основних, а також інформаційні, контрольні, охо-
ронні як різновиди похідних;

7) відносини податкової звітності та подат-
кової таємниці як різновиди інформаційних від-
носин; деліктні, спірні, правовідносини прова-
дження у справі про податкове правопорушення 
та правовідносини відповідальності за порушення 
податкового законодавства як різновиди охорон-
них; податкового обліку та податкових перевірок 
як різновиди контрольних – за метою;

8) відносини щодо встановлення податків, 
обчислення податків і перерахування податків – 
за стадіями оподаткування.

Виокремлення такого масиву різновидів подат-
кових правовідносин не дозволяє обійти увагою 
класифікацію, за якою критерієм виступає їх три-
валість у часі – короткотривалі та довготривалі.

Ті податкові правовідносини, що припиня-
ються після виконання обов’язку (наприклад, 
сплата туристичного збору громадянином Укра-
їни), належать до короткотривалих податкових 
правовідносин. Податкові правовідносини, що 
існують упродовж певного, відносно тривалого 
проміжку часу (наприклад, щодо обліку доходів 
і витрат, складення звітності щодо обчислення 
і сплати податків і зборів суб’єктом підприєм-
ницької діяльності) є довготривалими.

Висновки. Податкові правовідносини є осо-
бливим різновидом суспільних відносин, які вини-
кають із метою забезпечення законних публічних 
і приватних інтересів їх учасників через регла-
ментоване нормою права коло суб’єктивних прав 
та обов’язків у сфері оподаткування. Увесь спектр 
податкових правовідносин є системою їх різно-
видів, що варіюються залежно від обраного кри-
терію класифікації та може бути представлений 
таким чином: майнові, організаційні та змішані; 
такі, що виникають між державою та платниками, 
державою, з однієї сторони, й органами місце-
вого самоврядування, контролюючими органами, 
іноземними державами (юрисдикціями), з іншої; 
контролюючими органами та платниками сто-
совно взаємних прав і обов’язків і механізму їх 
реалізації; абсолютні та відносні; горизонтальні 
та вертикальні; активні та пасивні; регулятивні, 
охоронні та комплексні; матеріальні та процесу-
альні; короткотривалі та довготривалі; прямого 
та непрямого оподаткування тощо.
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Filipovich I.O. CLASSIFICATION OF TAX RELATIONSHIPS  
IN THE DOCTRINE OF TAX LAW IN UKRAINE

The article is an attempt of generalization of the existing approaches to the issue of classification of tax 
relationships taking into account its importance in the context of building due tax regulation in Ukraine. The 
need for such approach is determined by the dynamic development of tax relationships under the impact of 
globalization, world economic crisis and technological innovations. Based on the results of the research it is 
concluded that all the spectrum of tax relationships is a system of types that might change in dependence from 
the criteria of classification. Following this approach, the author describes different types of tax relationships 
including the key ones based on the set of criterions: 1) criteria of nature of relations that are object of 
regulation – property, organizational and mixed; 2) criteria of subjects – relations existing between state 
and taxpayers, state and local self-administration authorities, state and controlling authorities, states and 
foreign tax authorities (jurisdictions), tax authorities and taxpayers concerning right and obligations and 
the mechanism of their realization; 3) criteria of detailing – absolute and relative; 4) criteria of method 
of regulation – vertical and horizontal; 5) criteria of direction of regulative function – active and passive; 
6) criteria of functions of tax norms – regulative, protective and complex; 7) criteria of character of tax 
norms – material and procedural; 8) criteria of time – short-term and long-term. The features of such types of 
tax relationships need to be considered in the process of searching optimal model of relations with taxpayers. 
The opposite option results in less effective level of tax regulation that is not acceptable in the context of 
difficult economic situation in Ukraine.

Key words: tax relationships, classification of legal relationships, taxation, tax law.
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ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО 
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БЕЗКОНТАКТНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

У статті на підставі правового аналізу проведено дослідження змісту і сутності держав-
ного архітектурно-будівельний контролю та нагляду як сфери надання безконтактних адмі-
ністративних послуг. Досліджено етимологію понять «контроль» і «нагляд». Зауважено, що 
у вітчизняній науковій літературі триває постійна дискусія щодо змісту і співвідношення 
понять «контроль» і «нагляд». Загалом думки дослідників відображають два підходи: перший 
полягає в тому, що контроль і нагляд є тотожними поняттями; другий характеризується 
тим, що це різні правові явища, самостійні форми юридичної діяльності. Обґрунтовано, що 
така ситуація спричинена відсутністю чіткого та єдиного законодавчого визначення цих 
термінів, оскільки у більшості нормативно-правових актів має місце поєднання нагляду 
та контролю. Як свідчить практика нормативно-правового регулювання, терміни «контр-
оль» і «нагляд» дуже часто вживаються паралельно, що і створює певні труднощі при роз-
межуванні відповідних категорій і визначенні їхніх сутнісних характеристик.

Враховуючи, що предметом дослідження є специфічна сфера «будівельних» відносин, визна-
чено сутність і зміст таких відносин, а також специфіку поняття «будівельне право». Визна-
чено співвідношення та встановлення зв’язку понять «державний архітектурно-будівельний 
контроль» і «державний архітектурно-будівельний нагляд» і їхнє закріплення у вітчизняному 
законодавстві, проведення дослідження термінологічного розмежування цих понять на законо-
давчому рівні. З’ясовано сутність і нормативне забезпечення державного архітектурно-буді-
вельного контролю та нагляду. Проаналізовано галузеві наукові джерела, навчальну літературу 
з адміністративного права, положення чинного законодавства задля розкриття сутності дер-
жавного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а також сформульовано його визна-
чення саме як сфери надання безконтактних адміністративних послуг.

Ключові слова: контроль, нагляд, державний архітектурно-будівельний контроль і нагляд, 
адміністративна послуга, безконтактна адміністративна послуга.

Постановка проблеми. Адміністративні 
послуги є тим особливим інструментом публіч-
ного адміністрування, який застосовується у різ-
них сферах суспільних відносин. Однією з таких 
сфер є державний архітектурно-будівельний 
контроль і нагляд. Задля належного дослідження 
питань, пов’язаних із наданням безконтактних 
адміністративних послуг у зазначеній сфері, варто 
визначити сутність і нормативне забезпечення 
державного архітектурно-будівельного контролю 
та нагляду. З цією метою слід проаналізувати галу-
зеві наукові джерела, навчальну літературу з адмі-
ністративного права, положення чинного зако-
нодавства задля розкриття сутності державного 
архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 
а також сформулювати його визначення саме як 
сфери надання безконтактних адміністративних 
послуг. Окрім того, вбачається доцільним визна-
чення співвідношення та встановлення зв’язку 

понять «державний архітектурно-будівельний 
контроль» і «державний архітектурно-будівель-
ний нагляд» та їх закріплення у вітчизняному 
законодавстві, проведення дослідження терміно-
логічного розмежування цих понять на законодав-
чому рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Почати насамперед варто із назви. «Державний 
архітектурно-будівельний контроль і нагляд» – 
назва цього поняття фактично складається із чоти-
рьох частин, а саме: «державний», «архітектурно-
будівельний», «контроль» і «нагляд». Перша 
складова частина назви «державний» тлумачиться 
як той, який має важливе значення для держави, 
може впливати на стан її справ, здатний діяти 
та приймати рішення, керуючись інтересами дер-
жави; який бере безпосередню участь у керівни-
цтві державою [1, с. 286]. Словотвірно і семан-
тично прикметник «державний» утворений від 
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слова «держава» і вживається щодо явищ, осіб, 
посад, заходів, що характеризують державу, стан 
справ у ній тощо. Державний – той, який «нале-
жить державі, символізує її сутність (власність, 
кошти, мову, підприємство, організацію, політику, 
службовця, герб, гімн, прапор тощо)» [2]. Таке 
споріднення понять фактично означає зв’язок із 
діяльністю держави, її функціонуванням і може 
використовуватися у словосполученнях, напри-
клад, державний нагляд, державний контроль 
тощо.

У вітчизняній науковій літературі триває 
постійна дискусія щодо змісту і співвідношення 
понять «контроль» і «нагляд». Загалом думки 
дослідників відображають два підходи: перший 
полягає в тому, що контроль і нагляд є тотожними 
поняттями; другий характеризується тим, що це 
різні правові явища, самостійні форми юридичної 
діяльності. Така ситуація спричинена відсутністю 
чіткого та єдиного законодавчого визначення цих 
термінів, оскільки у більшості нормативно-право-
вих актів має місце поєднання нагляду та контр-
олю. Як свідчить практика нормативно-правового 
регулювання, терміни «контроль» і «нагляд» дуже 
часто вживаються паралельно, що і створює певні 
труднощі при розмежуванні відповідних катего-
рій і визначенні їх сутнісних характеристик.

Термін «контроль» (від французького 
«controle») означає перевірку, спостереження 
з метою перевірки або реєстр, перевірочний спи-
сок, який, у свою чергу, був утворений від латин-
ського «contra rotolus» і означає зіставлення, про-
тиставлення, протидію чомусь небажаному, тобто 
дослівний переклад терміна розкриває суть меха-
нізму контролю як діяльності [3, с. 192]. Відпо-
відну правову категорію слід характеризувати як 
самостійну функцію публічного адміністрування 
й окремий вид державної діяльності. Державний 
контроль, об’єктом якого у сфері суспільних від-
носин є надання безконтактних адміністратив-
них послуг, втілюється конкретними державними 
органами та їхніми посадовими особами у чітко 
визначених рамках закону і призводить до певних 
юридичних наслідків.

Слово «нагляд» за етимологічним походженням 
означає: «1) дію за значенням наглядати; пильну-
вати, стежити, спостерігати за ким-, чим-небудь 
для контролю, забезпечення порядку тощо; 2) 
діяльність групи осіб чи органів влади, що нагля-
дають за ким-, чим-небудь (наприклад, державний 
нагляд – це діяльність спеціальних органів дер-
жавного управління із систематичного контролю 
за додержанням встановлених державних пра-

вил підприємствами, установами, організаціями, 
службовими особами й окремими громадянами)» 
[1, с. 707]. Основними характерними ознаками 
нагляду є те, що цей засіб забезпечення закон-
ності: 1) поширюється на більшість галузей і сфер;  
2) реалізується органами державного нагляду щодо 
не підпорядкованих їм суб’єктів; 3) не передбачає 
права втручання в оперативну діяльність підна-
глядного об’єкта. Отже, роблячи висновок із викла-
деного, слід підтримати думку більшості вчених, 
що нагляд є різновидом контролю, специфічною 
його формою, «пасивним» видом державно-влад-
ної діяльності, способом спостереження за додер-
жанням встановленого порядку чи спеціальних 
правил, а також перевіркою дій чи діяльності, яка 
супроводжується заходами впливу державно-влад-
ного характеру. Однак для позитивної практики 
публічного адміністрування важливим є твер-
дження А.В. Денисової про те, що поняття «нагляд» 
і «контроль» потрібно розмежовувати навіть тоді, 
коли законодавець для визначення назви і регу-
лювання повноважень тих чи інших державних 
органів використовує обидва терміни, адже право-
вий статус будь-якого державного чи громадського 
органу насамперед залежить від нормативно закрі-
плених його завдань, функцій, обов’язків, прав 
і відповідальності. Можна стверджувати, що спіль-
ним у цих термінах є лише мета – забезпечення 
законності та порядку в державному (публічному) 
управлінні. Наявність такої мети дає підстави 
розглядати ці терміни у функціональній єдності 
як «контрольно-наглядову діяльність» [4, с. 35]. 
З цього приводу варто зауважити, що нагальною 
потребою є створення єдиного підходу до термі-
нологічної основи контрольно-наглядової діяль-
ності та закріплення відповідного понятійного апа-
рату у національному законодавстві. Державний 
контроль і державний нагляд є взаємопов’язаними 
правовими явищами й у сукупності становлять 
контрольно-наглядову діяльність, що здійснюється 
відповідними суб’єктами (державними органам) 
і якій властивий цілеспрямований державно-влад-
ний характер.

Стосовно словосполучення «архітектурно-
будівельний» як складової частини назви «дер-
жавний архітектурно-будівельний контроль 
і нагляд», то варто зазначити, що предметом 
дослідження є специфічна сфера «будівельних» 
відносин. Так, за сферами поширення виділяють 
різні види контролю, у т. ч. й державний архі-
тектурно-будівельний контроль і нагляд. Дослі-
дження державного архітектурно-будівельного 
контролю та нагляду вказує на те, що цей вид 
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контролю зосереджений на контрольних функ-
ціях у будівельній галузі України.

Архітектурно-будівельний контроль і нагляд 
є окремим інститутом у межах галузі будівель-
ного права, яке регулює правовідносини, що 
виникають у процесі будівельної діяльності. 
О.А. Халабуденко наголошує на тому, що діяль-
ність, пов’язана з організацією та благоустроєм 
просторового середовища, зведенням житлових 
і нежитлових приміщень, виробничої та тран-
спортної інфраструктури, ремонтом, реконструк-
цією, реставрацією і реновацією будівель і споруд, 
іменується будівництвом. Нормативні регулятори 
відносин, пов’язаних зі здійсненням такої діяль-
ності будівельним правом. Прийнято вважати, 
що зазначені нормативні висловлювання регу-
люють однорідну групу суспільних відносин. За 
такого підходу моделлю для визначення будівель-
ного права служить усталене уявлення про галузі 
права: в нашому випадку це сукупність норм 
права, що регулюють відносини, які виникають 
у зв’язку зі здійсненням будівельної діяльності 
[5, с. 35]. Окрім цього, Н.В. Бондарева ствер-
джує, що будівельна діяльність поєднує в собі 
архітектурну та містобудівну діяльність [6, с. 47], 
О.О. Квасніцька – що поняття будівельна діяль-
ність і містобудівна співвідносяться як часткове 
з цілим [7, c. 419]. До того ж, С.А. Кузнецова 
вважає, що поняття «будівництво» не слід підмі-
няти дефініцією «містобудівна діяльність», зміст 
якої встановлено нормативно-правовими актами 
[8, c. 6].

Відповідно до Закону України від 16 листопада 
1992 р. «Про основи містобудування» містобуду-
вання (містобудівна діяльність) – це цілеспрямо-
вана діяльність державних органів, органів міс-
цевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій, громадян, об’єднань громадян зі 
створення та підтримання повноцінного життє-
вого середовища, яка включає прогнозування роз-
витку населених пунктів і територій, планування, 
забудову та інше використання територій, про-
ектування, будівництво об’єктів містобудування, 
спорудження інших об’єктів, реконструкцію істо-
ричних населених пунктів при збереженні тра-
диційного характеру середовища, реставрацію 
та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, 
створення інженерної та транспортної інфра-
структури.

Закон України від 20 травня 1999 р. «Про архі-
тектурну діяльність» закріплює поняття архітек-
турної діяльності – це діяльність зі створення 
об’єктів архітектури, котра включає творчий про-

цес пошуку архітектурного рішення та його вті-
лення, координацію дій учасників розроблення 
всіх складових частин проектів із планування, 
забудови і благоустрою територій, будівництва 
(нового будівництва, реконструкції, реставрації, 
капітального ремонту) будівель і споруд, здій-
снення архітектурно-будівельного контролю 
й авторського нагляду за їх будівництвом, а також 
здійснення науково-дослідної та викладацької 
роботи у цій сфері [9].

Так, у нормативно-правових актах «будів-
ництво» тлумачиться як спорудження нового 
об’єкта, реконструкція, розширення, добудова, 
реставрація і ремонт об’єктів, виконання мон-
тажних робіт; повний комплекс діяльності щодо 
спорудження об’єктів; усі види будівельних робіт, 
у т. ч. капітальні, цивільне будівництво, монтаж 
і демонтаж будов і конструкцій; складова частина 
комплексу робіт, пов’язаних зі створенням об’єкта 
архітектури. Водночас низка нормативно-право-
вих актів оперує насамперед правовою катего-
рією «будівництво» та всіма процесами, які з ним 
пов’язані. У зв’язку з цим деякі науковці наводять 
аргументи, що «будівництво» загалом поглинає 
«капітальне будівництво», яке є лише його окре-
мою частиною [10, с. 104]. Б.М. Семенко зазначає, 
що чітке розуміння змісту будівництва як об’єкта 
правової охорони дозволяє розмежовувати відно-
сини у цій сфері, врегульовані адміністративно-
правовими нормами, від правовідносин, врегу-
льованих нормами інших галузей законодавства. 
Галузь будівництва включає правовідносини із 
приводу: нового будівництва, реконструкції, рес-
таврації, капітального ремонту, проектно-узго-
джувальні відносини, ліцензійно-дозвільні тощо 
[11, с. 11].

На думку І.М. Миронець, будівельна діяль-
ність як об’єкт адміністративно-правового регу-
лювання – це система відносин, які починаються 
із планування та проектування об’єкта до його 
побудови та здачі в експлуатацію і поширюються 
на відносини після здачі об’єкта в експлуатацію 
у значенні відповідальності за якість будівни-
цтва і гарантійного обслуговування об’єкта неру-
хомості. Авторкою запропоновано відійти від 
застарілого поняття «капітальне будівництво» 
для означення всієї будівельної сфери, оскільки 
воно може бути використане лише у вузькому 
значенні для відокремлення капітальних споруд 
від тимчасових або малих архітектурних форм, 
та обґрунтовано доцільність заміни в науковому 
обороті терміну «капітальне будівництво» на тер-
мін «будівельна діяльність». Одним із проявів 
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адміністративно-правового регулювання є вста-
новлення державою обов’язкових вимог до буді-
вельної діяльності, серед яких виділяє: якість, 
безпеку проведення будівельних робіт, ефектив-
ність та екологічність [12]. О.О. Квасніцька буді-
вельну діяльність відносить до предмета госпо-
дарсько-правового регулювання через те, що вона 
є галуззю економіки, адже ні цивільне, ні адміні-
стративне право, за її твердженням, не мають на 
меті регулюванні економіки як такої [7, c. 420]. 
Аргументація В.О. Ромасько, який визначає будів-
ництво як об’єкт адміністративно-правового 
регулювання, як урегульовану адміністративним 
законодавством управлінську діяльність у сфері 
будівництва, реконструкції, реставрації, капі-
тального ремонту, одним із суб’єктів якої є орган, 
наділений владно-розпорядчими повноважен-
нями [13, с. 5], знаходиться у площині здійснення 
державного контролю та нагляду за дотриман-
ням законності та дисципліни під час будівель-
них робіт і застосування різних форм державного 
регулювання.

Проте у науковому середовищі суперечли-
вим залишається питання галузевої належності 
саме будівельної діяльності, тому цілком слуш-
ним вбачається аналіз наявної фахової літера-
тури з питань визначення будівельного права як 
комплексної чи окремої галузі права та підгалузі 
адміністративного права. Сьогодні існує низка 
концептуальних дискусійних положень щодо 
розуміння місця будівельного права в системі 
національного права. Так, на думку О.В. Сту-
каленко, це такі три підходи: «1) виокремлення 
будівельного права в окрему галузь права, до 
складу якої входять адміністративні правовідно-
сини у галузі будівництва; 2) розгляд будівельного 
права як складової частини іншої галузі права, 
що містить управлінський елемент будівельної 
галузі; 3) виділення будівельного права в міжга-
лузевий правовий інститут, який передбачає дещо 
відособлені правові норми, що стосуються управ-
лінської складової частини будівельної галузі 
та можуть складати підінститут» [14, с. 26]. Ана-
лізуючи вищезазначені підходи, вчена доходить 
висновку, що будівельна галузь – це «підгалузь 
адміністративного права, яка регулює суспільні 
відносини управлінського та публічно-сервісного 
спрямування, що формуються у процесі публіч-
ного управління в будівельній галузі, та спрямо-
вана на створення повноцінного середовища жит-
тєдіяльності людини» [14, с. 27]. В.М. Єрмоленко, 
у свою чергу, досліджуючи місце містобудівного 
права в системі права України, зазначає, що «буді-

вельне право в системі права варто розглядати 
як комплексний правовий інститут, а, з огляду 
на відсутність інформації про його входження 
до структури конкретної галузі права, також 
наголошує на доцільності вважати будівельне 
право ще й міжгалузевим правовим інститутом» 
[15, с. 86; 89]. Автор вказує, що до такого узагаль-
нення спонукає природа міжгалузевих інститутів 
права, виникнення яких зумовлюється головним 
чином єдністю предмету правового регулювання 
і виконуваних функцій. Науковець, посилаю-
чись на роботу О.В. Стукаленко, наголошує на 
тому, що «не варто ототожнювати містобудівне 
право і будівельне право, оскільки, по-перше, 
будівельна галузь – це структурно-секторальна 
складова частина економіки нашої країни, яка 
є однією з галузей сфери матеріального вироб-
ництва, але не правової системи, а тому не може 
бути підгалуззю будь-якої галузі права, зокрема 
адміністративного; по-друге, у такій іпостасі буді-
вельна галузь взагалі не може регулювати жодних 
суспільних відносин; по-третє, навіть якщо ціл-
ком гіпотетично надати будівельній галузі регу-
лятивні функції, залишається не зрозумілим, як 
«будівельна галузь <…> регулює суспільні від-
носини <…> в будівельній галузі» [14, с. 28]. 
Натомість А.М. Люкшин вважає, що будівельне 
право є самостійною, комплексною галуззю права 
поряд із містобудівним правом, на відміну від 
якого предмет будівельного права становлять від-
носини з інженерних вишукувальних робіт для 
проектування і будівництва, відносини з архітек-
турно-будівельного проектування та відносини 
з будівництва об’єктів капітального будівництва 
[16, с. 32]. Варто зауважити, що обов’язковою 
ознакою формування нової галузі є ознака комп-
лексності, яка полягає в тому, що нова галузь, 
формуючись на основі наявних галузей, успадко-
вує деякі їх риси [17, с. 15]. Водночас комплек-
сний інститут розуміється як сукупність норм, за 
допомогою яких в окремій галузі права стосовно 
специфіки її предмета конкретизуються і допо-
внюються норми інших галузей права, а регуля-
тивна дія цих норм обмежується предметом цієї 
галузі права [18, с. 25]. А.В. Матвійчук відносить 
будівельне право до комплексного міжгалузевого 
правового інституту особливої частини адміні-
стративного права. Він розглядає його як систему 
правових норм, регулюючих суспільні відносини 
у сфері будівництва, що виникають у процесі 
здійснення цілеспрямованої діяльності держав-
них органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій, громадян, 
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об’єднань громадян зі створення та підтримання 
повноцінного життєвого середовища [19, с. 14]. 
А.П. Анісімов, Н.Г. Юшкова спростовують належ-
ність будівельного права до будь-якої галузі права 
як підгалузі чи правового інституту і виокрем-
люють ознаки самостійності будівельної галузі, 
які у сукупності утворюють особливий право-
вий режим регулювання будівельних правовід-
носин, а саме: 1) наявність певної сфери суспіль-
ного життя, якою виступає будівельна діяльність;  
2) наявність будівельного законодавства і влас-
ного понятійного апарату; 3) ця сукупність право-
вих норм повинна володіти рисами системності: 
загальна й особлива частини будівельного права, 
що вміщують у себе систему взаємопов’язаних 
і взаємозумовлених правових інститутів, серед 
яких виокремлено інститути: управління містобу-
дівною діяльністю; територіального планування; 
містобудівного зонування; планування території; 
архітектурно-будівельного проектування; інфор-
маційного забезпечення містобудівної діяльності; 
відповідальності за порушення законодавства про 
містобудівну діяльність тощо; 4) повинна витри-
муватися єдність принципів будівельного права; 
5) наявність власного змішаного методу право-
вого регулювання (імперативний, диспозитив-
ний); 6) виокремлення самостійного виду юри-
дичної відповідальності за вчинення будівельних 
правопорушень [20, c. 2105–2113].

Висновки. Отже, будівельне право можна від-
нести до комплексної сукупності правових норм, 
оскільки воно об’єднує ті норми, які регулю-

ють будівельні відносини різних галузей права, 
і договірні відносини регламентуються нормами 
цивільного, господарського права, а управлін-
ські – зосереджені в межах предмету адміністра-
тивного права. Але аналіз вищенаведених ознак 
сфери будівельного права дає підстави стверджу-
вати, що вони вказують на урегулювання не лише 
суспільних відносин у сфері будівництва, а й на 
забезпечення врегулювання дозвільних процедур, 
стандартизацію, сертифікацію, надання адміні-
стративних послуг, у т. ч. безконтактних, здій-
снення державного архітектурно-будівельного 
контролю та нагляду, й у сукупності становлять 
відповідний напрям адміністративно-правового 
регулювання досліджуваної галузі та можуть бути 
підгалуззю адміністративного права.

Враховуючи вищезазначене, можна запропо-
нувати авторський варіант визначення поняття 
«державний архітектурно-будівельний контр-
оль і нагляд» як сфери надання безконтактних 
адміністративних послуг, що є цілеспрямова-
ною діяльністю уповноважених органів, наділе-
них контрольно-наглядовими повноваженнями, 
передбаченими законодавством щодо спостере-
ження й перевірки стану відносин у галузі будів-
ництва за визначеними законодавством напря-
мами, а також сукупністю заходів, спрямованих 
на дотримання суб’єктами у сфері будівельної 
діяльності вимог законодавства, будівельних 
норм, стандартів і правил, вирішення всіх питань 
притягнення винних осіб до адміністративної від-
повідальності у разі їх порушення.

Список літератури:
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. та голов. ред. В.Т. Бусел. Київ ; 

Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
2. Електроний словник Словопедія. URL: http://slovopedia.org.ua/ 30/53396/26174.html.
3. Большой экономический словарь / ред. А.Н. Азрилиян. Москва : Институт новой экономики, 2002. 

1280 с.
4. Денисова А.В. Співвідношення контролю та нагляду. Адміністративне право і процес. 2013. 

№ 2 (4). С. 30–37. URL: http://applaw.net/index.php/journal/issue/view/22/2-4-2013-pdf.
5. Халабуденко О.А. Будівельне право: проблеми теорії і практики. Матеріали Другої наук.-практ. 

конф., (Київ, 6 грудня 2018 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ – 
Тернопіль : «Економічна думка», 2018. С. 34–44.

6. Бондарєва Н. Термінологічне дослідження поняття «будівництво» в економіці України. Вісник 
Львівського ун-ту. Серія «Економіка». 2008. Вип. 40. С. 47–50.

7. Квасніцька О.О. Сутність будівельної діяльності: теоретичний погляд. Наукові праці Національного 
університету «Одеська юридична академія». 2011. Т. 10. С. 413–423.

8. Кузнецова С.А. Административно-правовое регулирование в сфере строительства : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.14. Москва, 2003. 24 с.

9. Про архітектурну діяльність : Закон України від 20 травня 1999 р. № 687-XIV. Відомості Верховної 
Ради України. 1999. № 31. Ст. 246.

10. Стукаленко О.В. Теоретичні аспекти визначення дефініцій «будівництво» та «капітальне будівни-
цтво». Підприємництво, господарство і право. 2016. № 3. С. 103–106.



145

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

11. Семенко Б.М. Адміністративна відповідальність за правопорушення у галузі будівництва : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Запоріз. нац. ун-т. Запоріжжя, 2011. 16 с.

12. Миронець І.М. Адміністративно-правове регулювання будівельної діяльності в Україні : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ, 2012. 235 с.

13. Ромасько В.О. Державний контроль у сфері будівництва: адміністративно-правові засади : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2010. 18 с.

14. Стукаленко О.В. Місце будівельного права в системі права. Науковий вісник Ужгородського націо-
нального університету. Серія Право. 2016. Вип. 37. Т. 3. С. 25–27.

15. Єрмоленко В.М. Містобудівне право в системі права України. Науково-практичний журнал. «Право. 
Людина. Довкілля». 2019. Т. 10. № 4. С. 85–94.

16. Люкшин А.М. Строительное право как комплексная отрасль права. Бизнес, менеджмент и право. 
2001. № 1 (23). С. 26–34.

17. Мураховська Т.Є. Формування важливих галузей у системі права України : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.01; Харк. національний ун-т внутр. справ. Харків, 2010. 19 с.

18. Сырых В.М. Комплексные институты как компоненты системы российского права. Журнал россий-
ского права. 2002. № 10. С. 22–27.

19. Матвійчук А.В. Контрольні провадження у галузі будівництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.07. Національний ун-т біоресурсів та природокористування України. Київ, 2010. 21 с.

20. Анисимов А.П., Юшкова Н.Г. Градостроительное право – новая отрасль в системе российского 
права. Право и политика. 2008. № 9. С. 2105–2113.

Shevchuk E.H. THE ESSENCE OF THE STATE ARCHITECTURAL  
AND CONSTRUCTION CONTROL AND SUPERVISION AS A SPHERE  
OF PROVISION OF CONTACT-FREE ADMINISTRATIVE SERVICES

In the article on the basis of the legal analysis the research of the maintenance and essence of the state 
architectural and building control and supervision as sphere of rendering of contactless administrative services 
is carried out. The etymology of the concepts “control” and “supervision” is studied. It is noted that in the 
domestic scientific literature there is a constant discussion about the content and relationship of the concepts 
of “control” and “supervision”. In general, the views of researchers reflect two approaches: the first is that 
control and supervision are identical concepts; the second is characterized by the fact that these are various 
legal phenomena, independent forms of legal activity. It is substantiated that this situation is caused by the 
lack of a clear and uniform legal definition of these terms, as in most regulations there is a combination of 
supervision and control. As the practice of legal regulation shows, the terms “control” and “supervision” are 
often used in parallel, which creates some difficulties in distinguishing the relevant categories and determining 
their essential characteristics.

Given that the subject of the study is a specific area of “construction” relations, the essence and content of 
such relations, as well as the specifics of the concept of “construction law”. The correlation and connection 
between the concepts of “state architectural and construction control” and “state architectural and construction 
supervision” and their enshrinement in domestic legislation, the study of terminological delimitation of these 
concepts at the legislative level. The essence and normative support of the state architectural and construction 
control and supervision are clarified. The available branch scientific sources, educational literature on 
administrative law, provisions of the current legislation for revealing the essence of the state architectural and 
construction control and supervision are analyzed, and also its definition as sphere of rendering of contactless 
administrative services is formulated.

Key words: control, supervision, state architectural and construction control and supervision, administrative 
service, contactless administrative service.
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Стаття присвячена аналізу переваг та недоліків запровадження спеціалізованого судочин-
ства в сфері захисту інтелектуальної власності. Відзначається, що спеціалізовані суду сприяють 
усуненню ризику маніпулювання з підсудністю чи предметною юрисдикцією, коли обирається той 
місцевий загальний суд, що найбільш зручний для сторони судового процесу або де склалася зручна 
для конфліктуючої сторони  судова практика. Такі суди дають змогу своєчасно та економічно 
ефективно вести справи та можуть покращити узгодженість судової практики. Крім того, 
розгляд справ у сфері інтелектуальної власності потребує наявності у суддів комплексних знань 
з юриспруденції, інтелектуальної власності та спеціаль них технічних знань. А суди загальних 
судів об’єктивно не можуть бути  фахово підготовлені у всіх категоріях спорів.

Акцентується увага на тому, що спеціалізовані суди з питань інтелектуальної власності 
покращують якість правосуддя. Це особливо важливо для суперечок щодо інтелектуальної влас-
ності, оскільки перед відповідними судами ставиться завдання  швидкого прийняття  рішення 
щодо заяв на вжиття тимчасових заходів, щоб запобігти або зупинити порушення прав інтелек-
туальної власності у разі фіксації фактів піратства, ввезення контрафактної продукції. 

Але, попри наведені у статті  переваги, спеціалізація судів не позбавлена і певних недоліків. 
Підкреслюється, що розгляд справ у єдиному суді деякою мірою обмежує доступність право-
суддя у зв’язку з віддаленістю спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності від 
безпосереднього місця проживання сторін судового процесу. Через те, що спеціалізований суд 
з питань інтелектуальної власності є єдиним, то є ризик виникнення «закритого кола захис-
ників», звернення до яких гарантує вищу імовірність перемоги у судовому процесі. 

Крім того, надмірна централізація може гальмувати обмін правовими ідеями та при-
звести до увічнення помилок. А також зауважується, що витрати на створення та функ-
ціонування спеціалізованих судів з питань інтелектуальної власності завжди вищі порівняно 
з утриманням загальних судів. 

Підсумовується, що закріплення на національному рівні спеціалізації щодо розгляду справ 
з питань захисту прав інтелектуальної власності пов’язане з низкою переваг та недолі-
ків. З урахуванням їх аналізу та зважаючи на те, що різновидів об’єктів інтелектуальної 
власності серед об’єктів цивільних прав збільшується, а частка ІТ-індустрії у ВВП Укра-
їни постійно зростає, видається, що створення відповідної спеціалізації є доцільним кроком 
у процесі удосконалення національної правової системи. 

Ключові слова: інтелектуальна власність,  Вищий  суд  з питань інтелектуальної влас-
ності, спеціалізовані суди, предметна юрисдикція, судоустрій.

Постановка проблеми. Спеціалізовані суди 
з питань інтелектуальної власності є незалежними 
державними судовими органами, які функціону-
ють на національному або регіональному рівнях 

для вирішення певних видів спорів, що стосу-
ються прав інтелектуальної власності, а також 
можуть вирішувати інші типи спорів. Хоча наявна 
помітна глобальна тенденція до спеціалізації, 
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адже види спеціалізованих судів, що виникають, 
аж ніяк не є однорідними. Деякі мають лише 
юрисдикцію щодо певних видів спорів із захисту 
прав інтелектуальної власності, таких як патентні 
спори, а інші обмежуються певними видами пра-
вових питань, такими як дійсність прав інтелек-
туальної власності. Частина з них виступають 
як перша інстанція, решта виступають як апеля-
ційні органи, що мають повноваження перегля-
дати справи під час оскарження та скасовувати 
рішення нижчих судів. 

В юридичній літературі висловлювались різ-
номанітні точки зору щодо вирішення проблеми, 
пов’язаної з розглядом справ у сфері інтелекту-
альної власності. Окремі аспекти такої пробле-
матики досліджувались в працях М. Галянтича, 
В. Петренка, М. Потоцького, В. Татькова,  Д. При-
тики та інших. Але безпосередньо аналіз наслід-
ків закріплення  спеціалізованого судочин-
ства  у сфері  інтелектуальної власності не були 
предметом окремого дослідження. 

Тому метою статті є з’ясування переваг 
та недоліків запровадження спеціалізованих судів 
щодо захисту прав інтелектуальної власності. 

Виклад основного матеріалу. Як слушно зау-
важується в юридичній літературі, приймаючи 
рішення про створення відповідного суду, необхідно 
вивчити досвід держав, які вже мають подібні суди, 
проаналізувати доводи на користь його створення 
та проблеми, пов’язані зі створенням такого суду 
[1, c. 202]. До прикладу, судова система Великої Бри-
танії щодо вирішення патентних спорів передбачає 
наявність патентних судів графств, які розглядають 
спра ви, що пов’язані із правами промисло вої влас-
ності, за першою інстанцією. У 2013 року був ство-
рений Суд з інтелектуальної власності та підпри-
ємництва. Такому суду підвідомчі спори щодо всіх 
об’єктів інтелектуальної власності [2]. Федеральний 
патентний суд ФРН лише приймає рішення щодо 
надання прав на об’єкти промислової власності. 
А справи про порушення прав на об’єкти промис-
лової власності розглядаються цивільними судами 
за гальної юрисдикції [1, c. 30].

Федеральний патентний суд створений 
і у Швейцарії в 2012 році, за своїм складом схо-
жий на Патентний суд ФРН, але відмінною рисою 
є те, що в Швейцарії суд компетентний вирішу-
вати питання дійсності правоохоронних докумен-
тів та розглядати спори про порушення прав інте-
лектуальної власності щодо об’єктів промислової 
власності [4].

Серед українських учених висловлювались 
різні точки зору стосовно спеціалізованого судо-

чинства  з питань захисту прав інтелектуальної 
власності. Д.М. Притика вважає недоцільним 
створення судових органів патентної юрисдикції, 
зважаючи на незначну порівняно з іншими кате-
горіями справ кількість судових спорів у сфері 
інтелектуальної власності та зумовлену цим 
необґрунтованість витрат фінансових і матері-
ально-технічних ресурсів [5, c. 63]. В.І. Татьков 
пропонує  запровадження арбітражних судів інте-
лектуальної власності, при яких функціонува-
тимуть фахівці, яких залучатимуть до розгляду 
справи як спеціалістів, що  би дозволяло  опера-
тивно, без призначення та проведення судових 
експертиз, безпосередньо в судовому засіданні 
вирішувати питання, які входять до предмета 
доказування під час розгляду цієї категорії спорів 
[6, c. 46]. 

На думку М.К. Галянтича, доцільним є ство-
рення патентного  суду як єдиного судового органу 
без утворення додаткової системи судів різного 
рівня [3, c. 30]. О.Ф. Дорошенко наголошував 
на необхідності запровадження спеціалізованого 
суду з інтелектуальної власності, який вирішува-
тиме спори виключно щодо об’єктів права про-
мислової власності, який передбачатиме участь 
у здійсненні судочинства, крім професійних суд-
дів-юристів, фахівців з технічною освітою, що 
мають статус професійних суддів [7, c. 41].

Концепція єдиного органу, який би розглядав 
усі досліджувані спори, була реалізована з при-
йняттям Закону України «Про судоустрій та ста-
тус суддів» [8].  На виконання норм Закону Указом 
Президента України  від 29.09.2017 р. в Україні був 
створений Вищий суд з питань інтелектуальної 
власності (далі – Вищий суд), який розглядає справи 
у спорах стосовно прав на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, торговельні марки, комерційні 
найменування, у спорах щодо реєстрації, обліку 
прав інтелектуальної власності тощо [9].

Реалізована в Україні та низці зарубіжних країн 
модель судочинства у сфері захисту прав інтелек-
туальної власності має низку переваг та недоліків. 

До переваг спеціалізації належать:
Здатність до адаптації до динамічних змін 

у законодавстві.  Спеціалізовані суди з питань 
інтелектуальної власності ефективніші, бо 
йдуть  у ногу з динамічним розвитком законодав-
ства про захист прав інтелектуальної власності 
та швидко адаптуються до останніх змін у сфері 
захисту інтелектуальної власності. Вони дають 
змогу своєчасно та економічно ефективно вести 
справи та можуть покращити узгодженість судо-
вої практики. 
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Усунення конкуренції юрисдикції. Проблема 
розгляду спорів у сфері захисту інтелектуаль-
ної власності судами загальної юрисдикції 
по лягала  в тому, що відносини у цій сфері скла-
даються як з адміністративних, так і з цивіль них 
правовідносин, а тому регулювалися нормами 
різ них галузей права та розглядалися су дами різ-
ної спеціалізації. Така ситуація мала наслідком 
неоднозначність судової практики, що негативно 
впливало на рівень захисту прав осіб. Більше 
того, процесуальне законодавство України не 
мало чітко визначеного кола спорів у сфері інте-
лектуальної власності, що належать до юрисдик-
ції того чи іншого суду [1, c. 202]. Спеціалізовані 
суду сприяють усуненню ризику маніпулювання 
з підсудністю чи предметною юрисдикцією, коли 
обирається той місцевий загальний суд, що най-
більш зручний для сторони судового процесу 
або де склалася зручна для конфліктуючої сто-
рони  судова практика. 

Єдність підходів. Крім того, централізація 
вирішення спорів щодо інтелектуальної власності 
у спеціалізованих судах з питань інтелектуальної 
власності сприяє виробленню єдиних процесу-
альних правил, підходів до захисту інтелектуаль-
ної власності.

Кваліфікація суддів. М.Ю. Потоцький також 
відзначає,  що розгляд справ у сфері інтелек-
туальної власності потребує наявності у суддів 
комплексних знань з юриспруденції, інтелекту-
альної власності та спеціальних технічних знань. 
Очевидно, що за відсутності у суддів таких знань 
необ хідним є призначення судової експер тизи, 
висновок якої вирішує технічні питання. Однак 
експертний висновок, як і будь-який доказ, для 
суду не має заздалегідь встановленої сили. Звідси 
витікає, що для належної оцінки тако го доказу 
суддя має володіти певними спеціальними зна-
ннями [1, c. 203]. Суди загальних судів об’єктивно 
не можуть бути  фахово підготовлені у всіх кате-
горіях спорів.

Загалом, вважається, що спеціалізовані суди 
з питань інтелектуальної власності покращують 
якість правосуддя, доступного правовласникам. 
Це особливо важливо для суперечок щодо інте-
лектуальної власності, оскільки перед відповід-
ними судами ставиться завдання  швидкого при-
йняття  рішення щодо заяв на вжиття тимчасових 
заходів, щоб запобігти або зупинити порушення 
прав інтелектуальної власності у разі фіксації фак-
тів піратства, ввезення контрафактної продукції. 

Недоліки. Окрім вище наведених переваг, спе-
ціалізація судів не позбавлена і певних недоліків. 

Обмеження доступності правосуддя. У від-
повідності до Указу Президента України «Про 
утворення Вищого суду з питань інтелектуальної 
власності»  відповідний суд утворюється з місцез-
находженням у місті Києві. Розгляд справ у єди-
ному суді деякою мірою обмежує доступність 
правосуддя. Незважаючи на суттєве спрощення 
доступу до судочинства, внаслідок останніх 
реформ у сфері процесуального законодавства 
(можливість подання позовної заяви в електро-
нній формі, повідомлення учасників засобами 
електронного зв’язку, можливість участі сторін 
судового процесу в режимі відеоконференції) 
недолік пов’язаний з віддаленістю спеціалізова-
ного суду з питань інтелектуальної власності від 
безпосереднього місця проживання сторін судо-
вого процесу. 

Залежність від політико-економічних впли-
вів. Спеціалізовані суди часто вважаються більш 
залежними порівняно із загальними судами 
і більш вразливими до політичних чи економічних 
впливів під час призначення суддів або, як наслі-
док, неформальних взаємодій між сторонами, їх 
адвокатами та суддями. У зв’язку з тим, що спеці-
алізований суд з питань інтелектуальної власності 
є єдиним, то наявний ризик виникнення «закри-
того кола захисників», звернення до яких гарантує 
вищу імовірність перемоги у судовому процесі. 

Вузькість тлумачення. Інший недолік 
пов’язаний із занадто вузьким та надміру спе-
ціалізованим тлумаченням норм права, за якого 
нехтуються загальні правові засади, можливість 
відходу від єдиної усталеної точки зору суду 
вищої ланки. Надмірна централізація може галь-
мувати обмін правовими ідеями та призвести до 
увічнення помилок. 

Затратність утримання. Витрати на ство-
рення та функціонування спеціалізованих судів 
з питань інтелектуальної власності є суттє-
вим  недоліком, особливо для країн з обмеженими 
ресурсами та низьким навантаженням на суди 
з питань захисту прав інтелектуальної власності. 
Витрати на формування та утримання спеціалізо-
ваного суду, як правило, суттєво вищі порівняно 
з матеріально-фінансовим забезпеченням судів 
загальної юрисдикції. До прикладу, з 1 січня 
2020 року діє частина четверта пункту 24 розділу 
ХІI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», у від-
повідності до якої посадовий оклад судді вищого 
спеціалізованого суду становить  50 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб, розмір якого 
встановлено на 1 січня календарного року, тоді як 
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для суддів місцевої ланки – 30 прожиткових міні-
мумів для працездатних осіб. Крім того, слід ура-
ховувати витрати на утримання апарату окремого 
суду. У результаті утримання спеціалізованого 
суду створює додаткове навантаження на бюджет 
держави. 

Висновки. Таким чином, закріплення на 
національному рівні спеціалізації щодо роз-
гляду справ з питань захисту прав інтелекту-

альної власності пов’язане з низкою переваг 
та недоліків. З урахуванням їх аналізу та зва-
жаючи на те, що різновидів об’єктів інтелекту-
альної власності серед об’єктів цивільних прав 
збільшується, а частка ІТ-галузі  у ВВП України 
постійно зростає, видається, що створення від-
повідної спеціалізації все ж  є доцільним кро-
ком у процесі удосконалення національної пра-
вової системи. 
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Kovalyshyn O.R., Kaniuka I.M. SPECIALIZED COURTS IN THE FIELD  
OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

The article is devoted to the analysis of the advantages and disadvantages of implementing specialized 
courts  in the field of intellectual property protection. It is noted that specialized courts help eliminate the risk of 
manipulation of jurisdiction when choosing the local general court that is more convenient for the litigant. It is 
emphasized that such courts provide timely and cost effective litigation and may improve case law consistency. 
In addition, the consideration of cases in the field of intellectual property requires the availability of complex 
knowledge in jurisprudence, intellectual property and specialized technical knowledge from judges. And the 
judges of the general courts cannot be objectively trained in all categories of disputes.

Special attention is paid to the fact that specialized courts on intellectual property improve the quality of 
justice. This is especially important for intellectual property disputes.

At the same time despite the advantages mentioned in the article, the specialization of the courts has its 
disadvantages. It is emphasized that the consideration of cases in a single court limits the availability of justice 
to some extent due to the distance of the specialized court on intellectual property from the direct residence 
of the parties. Because there is just one specialized court on intellectual property, there is a risk of having a 
“closed circle of attorneys”, whose actions guarantees a higher probability of winning the lawsuit.

In addition, excessive centralization can hinder the exchange of legal ideas and perpetuate mistakes. It is 
also noted that the cost of setting up and operating specialized intellectual property courts is always higher 
than that of general courts.

In summary, the authors stress specialization in the field of intellectual property protection is related to 
several advantages and disadvantages. Taking into account all advantages and disadvantages the authors 
make a conclusion  that the specialization is an appropriate step in the process of improving the national 
legal system. The additional proves for such a thesis are as follows: 1) an increase of the types of intellectual 
property among civil law objects; 2) growth of an IT-industry share in the Ukrainian GDP.

Key words: intellectual property, High Court of Intellectual Property, specialized courts, subject-matter 
jurisdiction, judiciary.



Том 31 (70) Ч. 2 № 2 2020150

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки

УДК 347.962.2
DOI https://doi.org/10.32838/2707-0581/2020.2-2/29

Сердинський В.С.
Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІ НА ПОСАДУ 
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
(КРІЗЬ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ)

У статті автор досліджує основні критерії забезпечення незалежності суддів, пов’язані 
з процедурами їх призначення на посаду. Незалежність судді є важливим складовим елемен-
том його правового статусу. Цілий ряд Висновків Консультативної Ради Європейських суддів, 
а також Рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи присвячені цьому важливому питанню. 
З огляду на різноманітні судові системи різних країн світу можемо говорити про відсутність 
єдиного бачення кращого методу забезпечення незалежності суддів. Однак є критерії, дотри-
мання яких є доцільним при формуванні власної національної процедури обрання суддів.

У статті в ретроспективному порядку розглядаються різні законопроєкти, направлені на 
реформування судової гілки влади, в т. ч. на формування нових процедур призначення суддів із 
метою максимального забезпечення їхньої зовнішньої та внутрішньої судової незалежності.

Автор також аналізує Висновки Венеціанської комісії, яка постійно долучалася до аналізу 
нових проєктів законів щодо судової реформи.

У межах цієї статті висвітлені основні положення національного законодавства стосовно 
нової процедури призначення суддів на посаду, започаткованої у 2016 р. шляхом внесення змін 
до Конституції України в частині правосуддя, а також названі основні суб’єкти, котрі беруть 
участь у відборі кандидатів і призначенні на посаду, із зазначенням їхньої ролі в цьому процесі.

Проаналізувавши основні європейські рекомендації стосовно способів призначення суддів 
із метою забезпечення їхньої незалежності, автор дійшов висновку, що національний зако-
нодавець врахував основні положення. Тим не менше, доводиться констатувати, що кожен 
прихід нової влади в Україні починається з переформатування правоохоронної та судової сис-
теми, а це не завжди має позитивні наслідки.

Ключові слова: призначення суддів, європейські стандарти, незалежність судді, правовий 
статус судді, Вища рада юстиції.

Постановка проблеми. Незалежність суддів 
є невід’ємною складовою частиною їхнього ста-
тусу. Вона є конституційним принципом організа-
ції та функціонування судів, а також професійної 
діяльності суддів, які при здійсненні правосуддя 
підкоряються лише закону.

У Висновку Консультативної Ради Європей-
ських суддів (КРЄС) № 18 (2015) під назвою 
«Позиція судової влади та її відносини з іншими 
гілками державної влади в умовах сучасної демо-
кратії» підкреслюється, що «незалежність суддів 
не є прерогативою чи привілеєм і надається їм не 
для захисту власних інтересів, а в інтересах прин-
ципу верховенства права й усіх, хто прагне й очі-
кує справедливості. Незалежність судової влади – 
засіб забезпечення неупередженості суддів» [1].

Незалежність суддів забезпечується цілим 
рядом чинників, серед яких насамперед слід 
виокремити особливий порядок їх обрання або 
призначення на посаду та звільнення з посади. 

Як зазначає Європейський суд з прав людини 
в одному зі своїх рішень при розгляді питання 
справедливого суду, оцінка незалежності (та без-
сторонності) судового органу здійснюється з ура-
хуванням «способу призначення членів такого 
органу та терміну їхніх повноважень, існування 
гарантій від зовнішнього тиску і того, чи такий 
орган справляє враження незалежного» [2].

Чинне вітчизняне законодавство також закрі-
плює, що незалежність судді забезпечується, серед 
іншого, особливим порядком його призначення, 
притягнення до відповідальності, звільнення 
та припинення повноважень (ч. 5 ст. 48 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів») [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика призначень суддів на посаду 
достатньо розроблена у вітчизняній право-
вій думці, однак не втрачає своєї актуальності 
з огляду на тривалу судову реформу в Україні, що 
зумовлює численні зміни в національному законо-
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давстві, в т. ч. спрямовані на формування нових 
процедур призначення суддів в Україні, які мають 
сприяти забезпеченню їхньої незалежності – як 
зовнішньої, так і внутрішньосудової.

Постановка завдання. Вже майже тридцять 
років у нашій державі реформується судова влада, 
орієнтуючись на міжнародні та європейські стан-
дарти незалежного правосуддя та справедливого 
суду. У межах цієї статті ми проаналізуємо осно-
вні критерії забезпечення незалежності судді 
в контексті процедур його призначення на посаду 
з огляду на європейські стандарти та стан їх зако-
нодавчого відображення в нашій державі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З огляду на різноманітні правові системи та чис-
ленні правові традиції можемо говорити про від-
сутність єдиного розуміння у світі кращого методу 
забезпечення незалежності суддів.

Однак міжнародні документи та рекомендації 
містять перелік орієнтирів, критеріїв, які мають 
слугувати основою для забезпечення справед-
ливого та незалежного правосуддя і стосуються 
і формування суддівського корпусу, що може здій-
снюватися різними шляхами: або призначення 
на посади, або обрання суддів. Некоректне буде 
твердження, ніби той чи інший шлях кращий, 
головне – щоб процедура призначення на посаду 
чи обрання суддів гарантувала їхню незалежність 
у процесі здійснення їхнього основного професій-
ного обов’язку.

Монреальська універсальна декларація про 
незалежність правосуддя 1983 р., прийнята на 
першій світовій конференції з незалежності пра-
восуддя, зазначає: «Не існує єдиного правильного 
способу обрання суддів; єдиною вимогою є та, що 
спосіб обрання повинен гарантувати, що призна-
чення суддів не здійснюється за нечесними моти-
вами» [4].

Крім того, в цьому документі не заперечується 
можлива участь виконавчих і законодавчих орга-
нів у призначенні суддів на посаду, однак таке 
«призначення має здійснюватися за консультаці-
ями із членами суддівського корпусу та іншими 
юристами або організаціями, у яких члени суддів-
ського корпусу та інші юристи беруть участь» [4].

У своєму Висновку № 18 (2015) Консульта-
тивна Рада Європейських суддів дала оцінку 
такої можливої участі законодавчих і виконавчих 
органів влади у формуванні суддівського корпусу, 
зазначивши, що «призначення шляхом голосу-
вання в парламенті та, меншою мірою, призна-
чення виконавчим органом можуть вважатися 
такими, які надають додаткову демократичну 

легітимність». Водночас Рада зауважила, що «ці 
методи призначення несуть із собою ризик полі-
тизації та залежності від інших гілок держав-
ної влади» [1]. У зв’язку з цим для запобігання 
цим ризикам КРЄС рекомендувала, щоб кожне 
рішення, пов’язане із призначенням чи кар’єрою 
судді, базувалося на об’єктивних критеріях, при-
ймалося незалежним органом або підлягало 
гарантіям того, що воно прийматиметься тільки 
на основі цих критеріїв.

Питання призначення суддів виконавчим 
органом влади висвітлювалося в Рекомендаціях 
Комітету міністрів Ради Європи № R (94) 12 [5], 
у якому наголошується, що, коли національна сис-
тема уможливлює призначення суддів виконав-
чими органами, повинні існувати гарантії забез-
печення їх незалежності, серед яких, наприклад, 
можуть бути:

а) спеціальний незалежний і повноважний 
орган, який надаватиме поради урядові, а той, 
у свою чергу, дотримуватиметься їх на практиці; 
або

б) право особи оскаржити прийняте рішення 
в незалежному органі; або

в) забезпечення захисту від неналежного чи 
протиправного впливу тим самим спеціальним 
органом, котрий приймає рішення.

Питання гарантій незалежності суддів як скла-
дової частини їхнього статусу неодноразово були 
предметом розгляду вітчизняного органу консти-
туційної юстиції. В одному зі своїх рішень Консти-
туційний Суд України зазначив, що «професійні 
судді виконують конституційну функцію – здій-
снення правосуддя, чим зумовлений їхній спе-
ціальний правовий статус. При його визначенні 
законодавець повноважний установлювати спеці-
альні вимоги для зайняття таких посад» [6].

У національному законодавстві такі спеціальні 
вимоги до кандидатів у судді, процедури відбори, 
механізми призначення на посаду встановлені 
спеціальним Законом України «Про судоустрій 
і статус суддів» 2016 р. У процедурі відбору кан-
дидатів і призначення на посаду задіяно кілька 
суб’єктів.

Судовою реформою 2016 р. було скасовано 
попередню систему формування суддівського 
корпусу, коли вперше судді призначалися строком 
на 5 років Президентом, а безстроково – Верхо-
вною Радою України. З цього приводу було багато 
дискусій щодо недосконалості таких процедур, 
оскільки вони породжували певну залежність суд-
дів від інших гілок влади, що недопустимо у пра-
вовій державі.
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Процедура призначення суддів безстроково 
Верховною Радою України зазнавала критики 
з боку науковців, самих суддів, а також Вене- 
ціанської комісії, яка неодноразово залучалася до 
аналізу законопроектів стосовно реформування 
судової гілки влади в Україні на предмет їхньої 
відповідності стандартам правової демократичної 
держави.

Венеціанська Комісія звертала увагу на необ-
хідність усунення політичних мотивів під час 
призначення суддів довічно, зокрема у Висновку 
№ 588/2010 від 18 жовтня 2010 р. Так, аналізуючи 
черговий проєкт «Про судоустрій і статус суддів», 
було вказано на невідповідність його положень, 
що передбачають існування випробувального тер-
міну для суддів, засадам демократичного суспіль-
ства. Венеціанська комісія прямо вказала на необ-
хідність безстрокового обрання судді на посаду 
після завершення першого п’ятирічного терміну.

Венеціанська комісія застерігала, що участь 
парламенту в процесі призначення суддів може 
спричиняти політизацію призначення суддів, що, 
звичайно ж, не сприятиме забезпеченню їхньої 
повної незалежності при здійсненні правосуддя. 
Саме тому роль Верховної Ради мала бути радше 
церемоніальною.

Відповідно, у світлі європейських стандар-
тів добір і кар’єра суддів «повинні базуватися на 
заслугах з урахуванням їхньої кваліфікації, чеснот, 
здібностей і результатів їхньої праці». Проаналі-
зувавши стан справ із формуванням суддівського 
корпусу в нашій державі, Венеціанська комісія 
дійшла висновку, що обрання суддів у парламенті 
може мати дискреційний характер, коли політичні 
міркування можуть взяти гору над об’єктивними 
критеріями.

З огляду на потребу реформування процедури 
призначення суддів на посаду Венеціанська Комі-
сія у своєму Висновку від 16 березня 2010 р. щодо 
проекту Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» пропонувала переглянути порядок при-
значення суддів на посаду безстроково шляхом 
внесення змін до Основного Закону України, 
виключивши участь Парламенту в цьому процесі.

Акцентуючи увагу на лише можливій церемо-
ніальній ролі Верховної Ради України у процесі 
призначення суддів на посаду, Венеціанська комі-
сія пропонувала довірити основну роль в обранні 
суддів незалежному органу, у складі якого пере-
важатимуть обрані суддями судді (Вищій квалі-
фікаційній комісії або Вищій раді юстиції іншого 
складу) і який висуватиме рекомендації, котрим 
слідуватиме Верховна Рада.

Із часом Венеціанська комісія схвально сприй-
няла проект Закону про внесення змін до Консти-
туції, що посилюють незалежність суддів, зазна-
чивши у своєму Висновку від 15 червня 2013 р.: 
призначення суддів главою держави на основі 
пропозиції ВРЮ спрямовані на обмеження полі-
тичного впливу та партійного тиску на право-
суддя.

У Спільному висновку Венеціанської комі-
сії та Директорату з прав людини Ради Європи 
від 23 березня 2015 р. щодо питання призна-
чення суддів і забезпечення їхньої незалежності 
акцентована увага на тому, що участь парламенту 
у формуванні суддівського корпусу має бути пере-
важно церемоніальною, а прийняття остаточного 
рішення при обранні суддів слід покласти на неза-
лежний орган, значну частину або більшість якого 
складатимуть судді, обрані своїми колегами.

До речі, в цьому контексті варто згадати кон-
ституційне подання Верховного Суду України, 
подане у грудні 2015 р. до Конституційного Суду 
України. Наголошуючи на виключно церемоні-
альній ролі Верховної Ради України, Пленум Вер-
ховного Суду України зауважив, що у виняткових 
випадках Верховна Рада України шляхом негатив-
ного голосування може вплинути на обрання того 
чи іншого судді безстроково, однак таке рішення 
Верховної Ради України має бути вмотивоване 
та здійснюватися виключно в межах підстав для 
звільнення суддів, визначених ст. 126 Конституції 
України [7]. Питання поставало з огляду на полі-
тичну заяву тогочасного Голови Верховної Ради 
України В. Гройсмана на засіданні Конституцій-
ної комісії 30 жовтня 2015 р., котрий висловився 
про оновлення суддівського корпусу за рахунок не 
голосування депутатами Верховної Ради України 
за 547 кандидатів на обрання суддів безстроково, 
матеріали щодо яких перебувають у провадженні 
Верховної Ради України. Таку позицію було 
обґрунтовано необхідністю відновлення довіри 
до судової влади.

До речі, у п. 44 Висновку № 18 Європейської 
консультативної ради суддів під назвою «Позиція 
судової влади та її відносини з іншими гілками 
державної влади в умовах сучасної демократії» 
зазначено, що нова парламентська більшість 
і уряд не мають піддавати сумніву призначення 
або строк повноважень суддів, які вже були належ-
ним чином призначені на посаду [1].

Розглядаючи питання добору суддів у контексті 
забезпечення їхньої політичної незалежності, можна 
також згадати проєкти внесення змін до Основного 
Закону країни під час підготовки до конституційної 
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реформи 2004 р. Тоді висловлювалися пропозиції 
замінити безстрокове обрання суддів обранням на 
десятирічний строк. У своїх висновках до законо-
проектів про внесення змін до Конституції Консти-
туційний Суд України обережно зауважив, що періо-
дичне строкове переобрання суддів може призвести 
до зниження рівня гарантованої Конституцією 
України незалежності суддів [8]. Венеціанська комі-
сія у своїх висновках також не підтримувала такі 
ініціативи та наполегливо рекомендувала вилучити 
зміну щодо обрання суддів строком на десять років 
із правом повторного обрання, оскільки вона «може 
розглядатися як загроза незалежності та неуперед-
женості суддів» і «суперечить принципам вільного 
та демократичного правління та Європейській кон-
венції з прав людини». Такі пропозиції так і не були 
втілені в життя.

Нині ст. 128 Конституції України передбачає, 
що призначення на посаду судді здійснюється 
Президентом України за поданням Вищої ради 
правосуддя в порядку, встановленому законом. 
Призначення на посаду судді здійснюється за кон-
курсом, крім випадків, визначених законом.

Загалом етап призначення судді Президентом 
України можна вважати достатньо формальним, 
адже відповідно до чинної ст. 80 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» Президент України 
призначає суддів на посаду на підставі та в межах 
подання Вищої ради правосуддя, без перевірки 
додержання встановлених цим Законом вимог до 
кандидатів на посаду судді та порядку проведення 
добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів.

Інший суб’єкт, задіяний у процесі добору 
і призначення суддів, – Вища кваліфікаційна комі-
сія суддів України, яка є державним колегіальним 
органом суддівського врядування та на постійній 
основі діє у системі правосуддя України. Саме 
ця комісія наділена повноваженнями проводити 
добір кандидатів для призначення на посаду судді, 
у т. ч. організовує проведення щодо них спеціаль-
ної перевірки відповідно до закону та приймає 
кваліфікаційний іспит, а також вносить до Вищої 
ради правосуддя рекомендацію про призначення 
кандидата на посаду судді.

Закон України «Про судоустрій і статус суд-
дів» (у редакції № 193-IX від 16 жовтня 2019 р.) 
передбачає, що до складу Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України входять дванадцять членів, 
котрі призначаються Вищою радою правосуддя за 
результатами конкурсу строком на чотири роки. 
До внесення останніх змін до цього Закону спосіб 
формування складу Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України був іншим. До Вищої кваліфіка-

ційної комісії суддів України обиралися (призна-
чалися): 1) з’їздом суддів України – вісім членів 
Комісії з числа суддів, які мають стаж роботи на 
посаді судді щонайменше десять років, або суддів 
у відставці; 2) з’їздом представників юридичних 
вищих навчальних закладів і наукових установ – 
два члени Комісії; 3) з’їздом адвокатів України – 
два члени Комісії; 4) Уповноваженим Верховної 
Ради України з прав людини – два члени Комісії 
з числа осіб, що не є суддями; 5) Головою Дер-
жавної судової адміністрації України – два члени 
Комісії з числа осіб, які не є суддями.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Вищу 
раду правосуддя» цей конституційний орган дер-
жавної влади та суддівського врядування склада-
ється із двадцяти одного члена, з яких десятьох 
обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суд-
дів у відставці, двох призначає Президент України, 
двох обирає Верховна Рада України, двох – з’їзд 
адвокатів України, двох – всеукраїнська конфе-
ренція прокурорів, двох – з’їзд представників 
юридичних вищих навчальних закладів і науко-
вих установ. Голова Верховного Суду входить до 
складу Вищої ради правосуддя за посадою.

Відповідно до Рекомендації Комітету Міністрів 
Ради Європи № R (94) 12 під назвою «Незалеж-
ність, дієвість і роль суддів» орган, який приймає 
рішення про відбір і кар’єрне зростання суддів, 
повинен бути незалежним від уряду й адміністра-
ції. Для того, щоб гарантувати його незалежність, 
правилами повинно забезпечуватися, наприклад, 
те, щоб його членів обирав сам суддівський корпус, 
а регламент роботи визначався самим органом [5].

Європейська Хартія про статус суддів уже йде 
значно далі, ніж Рекомендація № R (94) 12, у ній 
зазначається таке: «Стосовно будь-якого рішення 
щодо відбору, найму, призначення на посаду, 
кар’єрного просування або припинення повно-
важень судді закон передбачає втручання органу, 
незалежного від виконавчої та законодавчої влади, 
у складі якого щонайменше половина членів 
є суддями, обраними іншими суддями методами, 
що гарантують якнайширше представництво суд-
дівського корпусу».

Висновки. Проаналізувавши чинне вітчизняне 
законодавство стосовно питань формування суд-
дівського корпусу, можна зробити висновок про 
його значне оновлення порівняно із законодавством 
до конституційної реформи в частині правосуддя. 
У такому вигляді воно більше відповідає міжнарод-
ним стандартам незалежності суддів, однак на прак-
тиці залишається чимало дискусійних і проблемних 
аспектів щодо нових процедур добору суддів.
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Serdinskiy V.S. JUDICIAL APPOINTMENTS AND JUDICIAL INDEPENDENCE  
(IN THE CONTEXT OF EUROPEAN RECOMMENDATIONS)

The main criteria for ensuring the independence of judges, which are related to the procedures for their 
appointment is analyzed in the article by the author. Judge independence is an important component of his legal 
status. A lot of Conclusions of the Consultative Council of European Judges, as well as the Recommendations 
of the Committee of Ministers of the Council of Europe, are devoted to this important issue. Given the diverse 
judicial systems around the world, there is no consensus on the best way to ensure the independence of judges. 
However, there are a number of criteria that are appropriate for establishing one’s own national election 
procedure.

The article retrospectively examines various laws aimed at reforming the judicial branch, including the 
formation of new procedures for the appointment of judges, to maximize their external and internal judicial 
independence.

The author also analyzes the Conclusions of the Venice Commission, which has been constantly involved in 
the analysis of new draft laws on judicial reform.

This article highlights the main provisions of national law regarding the new procedure for the appointment 
of judges to the position started in 2016 by amending the Constitution of Ukraine in the area of justice, as 
well as the main subjects involved in the selection and appointment of candidates, indicating their role in the 
process.

Having analyzed the main European recommendations regarding the methods of appointing judges in order 
to ensure their independence, the author concludes that the national legislator has taken into account the 
main provisions. However, it has to be noted that every arrival of a new government in Ukraine begins with a 
reformulation of the law enforcement and judicial system, which does not always have positive consequences.

Key words: appointment of judges, European standards, independence of judges, legal status of judges, 
High Council of Justice.
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ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ДІЛЬНИЧНИХ 
ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

У статті аналізуються обґрунтовані в науковій літературі визначення індивідуальної 
профілактики злочинів, визначаються специфічні особливості, мета та основні завдання, 
вирішення яких у рамках індивідуального профілактичного впливу покладається на діль-
ничних офіцерів поліції. Надається характеристика основним об’єктам індивідуального 
профілактичного впливу дільничних офіцерів поліції, а також детально аналізуються рівні 
індивідуальної профілактичної роботи дільничних офіцерів поліції. На основі проведеного 
дослідження формулюється авторська дефініція індивідуальної профілактичної роботи діль-
ничних офіцерів поліції. Визначено, що об’єктами індивідуального профілактичного впливу 
дільничних офіцерів поліції виступають: 1) особи, поведінка та спосіб життя яких свідчить 
про високу вірогідність вчинення ними злочинів та інших правопорушень; 2) криміногенні 
фактори їхнього навколишнього соціального мікросередовища; 3) особи, які вчинили злочин 
або адміністративний проступок; 4) причини та умови їх вчинення. Зроблено висновок, що 
під індивідуальною профілактичною роботою дільничних офіцерів поліції пропонується розу-
міти врегульовану нормами права діяльність із розроблення та практичної реалізації науково 
обґрунтованої системи правових, організаційних і виховних заходів індивідуального впливу, 
спрямованих на своєчасне виявлення осіб, від яких із високою ймовірністю можна очікувати 
вчинення злочинів та інших правопорушень, вжиття заходів щодо позитивної корекції їхньої 
поведінки, а також нейтралізації криміногенних факторів оточуючого мікросередовища 
з метою попередження протиправної поведінки таких осіб. Вказане визначення має комплек-
сний характер і дозволяє отримати максимально повне уявлення про об’єкти індивідуального 
профілактичного впливу дільничних офіцерів поліції, характер застосовуваних ними заходів, 
а також про інші особливості їхньої діяльності в даній сфері. У зв’язку із цим ми наполягаємо 
на його нормативному закріпленні шляхом внесення відповідних змін до п. 4 Розділу І Інструк-
ції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції.

Ключові слова: безпосередня профілактика, дільничний офіцер поліції, заходи індивідуаль-
ної профілактики, індивідуальна профілактика, об’єкти індивідуального профілактичного 
впливу, профілактика рецидиву, рання профілактика, рівні індивідуальної профілактики.

Постановка проблеми. Особливе місце в сис-
темі профілактики злочинності відводиться захо-
дам індивідуального профілактичного впливу. Вони 
органічно доповнюють загальносоціальну та спе-
ціально-кримінологічну профілактику, розвивають 
і конкретизують їхні форми з урахуванням індиві-
дуальних особливостей конкретних осіб. Нейтра-
лізуючи криміногенні детермінанти особистісного 
та ситуативного порядку, заходи індивідуальної 
профілактики замикають процес профілактичного 
впливу, надають йому завершеного, цілісного харак-
теру, забезпечуючи тим самим досягнення найбільш 
оптимальних результатів у вирішенні загальних 
завдань попередження злочинності. 

Проведення індивідуальної профілактичної 
роботи є прямим обов’язком дільничних офі-
церів поліції (далі – ДОП). Про це, зокрема, 
наголошується в новій Інструкції з організації 

діяльності ДОП, яка затверджена Наказом МВС 
України від 8.07.2017 р. № 650 (далі – Інструкція), 
п. 1 Розділу 5 якої покладає на них обов’язок здій-
снювати превентивні заходи щодо осіб, схильних 
до вчинення правопорушень, та осіб, які перебу-
вають на обліку в органах поліції, для поперед-
ження вчинення ними правопорушень із залучен-
ням до цієї роботи громадськості [1]. Зазначене 
положення визначає необхідність більш детально 
зупинитись на аналізі адміністративно-правового 
регулювання індивідуальної профілактики ДОП 
з метою визначення її особливостей та розробки 
пропозицій із її удосконалення.

Метою статті є визначення та аналіз основних 
адміністративно-правових засад реалізації діль-
ничними офіцерами поліції заходів індивідуаль-
ної профілактики злочинів та адміністративних 
правопорушень. 
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Виклад основного матеріалу. Ідея індиві-
дуальної профілактики девіантних форм пове-
дінки у кримінологічній науці не є новою. Так, 
ще в 1962 р. Г.М. Міньковський в одній із своїх 
робіт виділив «заходи індивідуального впливу 
на нестійких осіб, що опинилися в небезпечній 
обстановці, в якій вони можуть стати на злочин-
ний шлях» [2]. Згодом цей напрям почав дослі-
джуватись із позицій прогнозування індивідуаль-
ної злочинної поведінки, в якому особлива роль 
відводилась аналізу фонових явищ та адміністра-
тивних проступків, причинно пов’язаних зі зло-
чинністю [3, с. 48]. Сьогодні такий підхід збе-
рігає свою актуальність, хоча його трактування 
окремими дослідниками дещо відрізняється. Так, 
наприклад, одні науковці під індивідуальною 
профілактикою розуміють «сукупність заходів із 
ресоціалізації осіб, від яких можна реально очіку-
вати вчинення злочинів» [4, с. 17]. Другі зводять 
її до цілеспрямованої роботи з конкретними осо-
бами, поведінка яких не відповідає соціальним 
вимогам [5, с. 24], що здійснюється на основі 
сполучення соціального контролю, виховання 
і надання допомоги [6, с. 141]. Треті ототожню-
ють її з діяльністю, що спрямована на «своєчасне 
виявлення осіб, від яких, за об’єктивно встанов-
леними даними, можна чекати вчинення правопо-
рушень, впровадження щодо них і навколишнього 
соціального мікросередовища позитивного кори-
гувального впливу» [7, с. 189] «з метою позитив-
ної корекції поведінки цих осіб, усунення, посла-
блення або нейтралізації криміногенних факторів, 
що діють у цій сфері» [8, с. 204]. 

Що стосується законодавчого визначення інди-
відуальної профілактики, то до недавнього часу 
його не можна було зустріти в жодному право-
вому акті, і навіть в оновленому проекті Закону 
«Про соціальну профілактику правопорушень 
в Україні» [9]. Уперше згаданий недолік було усу-
нуто в раніше чинному Положенні про службу 
дільничних інспекторів міліції, п. 1.6 якого індиві-
дуальну профілактичну роботу дільничних визна-
чав як «комплекс заходів щодо конкретних осіб, 
схильних до вчинення правопорушень, та осіб, які 
перебувають на обліках в ОВС, із метою поперед-
ження вчинення ними злочинів та інших право-
порушень» [10]. І хоча, на нашу думку, зазначена 
дефініція є недосконалою і такою, що невиправ-
дано обмежує повноваження дільничних у сфері 
реалізації заходів індивідуальної профілактики, 
з негативного боку слід відмітити той факт, що 
нова Інструкція з організації діяльності ДОП вза-
галі уникає будь-якої згадки про даний рівень про-

філактичної роботи ДОП. На нашу думку, такий 
підхід законодавця є принципово хибним і таким, 
що невиправдано обмежує роль дільничних у сис-
темі суб’єктів профілактичної діяльності.

То в чому ж полягає сутність і зміст індиві-
дуальної профілактичної роботи ДОП, яку мету 
та завдання вони переслідують? Нижче спробу-
ємо дати відповідь на поставлені питання.

Аналіз наукової літератури, а також практики 
діяльності служби ДОП свідчить, що для інди-
відуальної профілактичній роботі ДОП харак-
терні такі специфічні особливості. 

1. Профілюючою, головною ознакою індиві-
дуальної профілактики ДОП є її цілеспрямова-
ний характер. На відміну від загальносоціальних 
заходів (які спрямовані на розв’язання велико-
масштабних соціально-економічних проблем) 
та спеціально-кримінологічних (які спрямовані 
на недопущення окремих видів правопорушень), 
ДОП застосовують заходи індивідуального попе-
редження виключно з метою встановлення кон-
кретних осіб, від яких із високою вірогідністю 
можна очікувати вчинення злочинів, виявлення 
та нейтралізації детермінант конкретних право-
порушень. 

2. Реалізація заходів індивідуальної профі-
лактики здійснюється з обов’язковим дотриман-
ням ДОП принципу індивідуального підходу до 
роботи з особами, які потребують профілактич-
ного впливу. Такі заходи безпосередньо спрямо-
вані на зміну протиправних установок та позицій 
конкретних осіб, які відрізняються між собою 
не лише за характером протиправної поведінки 
та ступенем соціальної запущеності, але й за осо-
бистими якостями, потребами та інтересами. Усе 
це вимагає від дільничних застосування диферен-
ційованого підходу до кожної особи окремо з ура-
хуванням її соціально-психологічних, демогра-
фічних, біологічних та інших особливостей. 

3. Дотримання принципу індивідуального під-
ходу вимагає від дільничних наявності спеціаль-
них знань, умінь і навичок. Вони повинні володіти 
не лише достатньо глибокими правовими, педаго-
гічними та психологічними знаннями, але також 
вміти застосовувати спеціальні методи та при-
йоми регулювання соціальних відносин, вирі-
шення міжособистісних конфліктів, здійснення 
психологічного впливу тощо. 

4. Застосування індивідуальних заходів впливу 
безпосередньо зачіпає основні права та інтер-
еси громадян, а тому ставить перед ДОП підви-
щені вимоги до дотримання принципу законності. 
Зокрема, вони повинні застосовувати такі заходи 
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лише за наявності передбачених у законі підстав, 
а також не допускати порушення чи безпідставне 
обмеження основних прав та свобод особи, при-
ниження її честі та гідності. 

5. Ефективність індивідуальної профілак-
тики ДОП напряму залежить від своєчасності, 
послідовності, комплексності, систематичності 
та безперервності індивідуально-профілактич-
ного впливу, а також наукової обґрунтованості 
застосовуваних ними заходів. 

6. Індивідуальна профілактика тісно пов’язана 
із загальносоціальною та спеціально-кримі- 
нологічною. Так, загальна та спеціальна профілак-
тика створюють підґрунтя для ефективного здій-
снення індивідуальної профілактичної роботи, 
а остання, у свою чергу, конкретизує і розвиває 
їхні форми з урахуванням індивідуальних особли-
востей конкретних осіб. Саме тому досить часто 
складно визначити приналежність того чи іншого 
профілактичного заходу до конкретного рівня 
профілактики, оскільки всі вони взаємозалежні 
й взаємопов’язані між собою і використовуються 
у практичній діяльності комплексно. 

Основною метою індивідуальної профілак-
тики ДОП є виявлення осіб, від яких із високою 
ймовірністю можна очікувати вчинення правопо-
рушень, вжиття заходів щодо позитивної корекції 
їхньої поведінки, а також нейтралізації криміно-
генних факторів оточуючого мікросередовища.

Визначена мета покладає на ДОП вирішення 
таких завдань: 1) своєчасне та повне виявлення 
осіб, від яких із високою ймовірністю можна 
очікувати вчинення злочинів та інших право-
порушень, їх облік, організація систематичного 
спостереження за їхньою поведінкою та спосо-
бом життя; 2) визначення ступеня їхньої соці-
альної запущеності та дослідження особистісних 
характеристик; 3) встановлення причин і умов 
девіантної поведінки таких осіб, обставин, що 
сприяють розвитку в них асоціальних поглядів 
і звичок, а також джерел негативного впливу на 
них; 4) індивідуальне прогнозування їхньої проти-
правної поведінки; 5) вжиття до таких осіб перед-
бачених законом виховних та інших заходів пози-
тивного корегуючого впливу; 6) нейтралізація 
(блокування, усунення) криміногенних факторів 
їхнього навколишнього соціального мікросередо-
вища; 7) надання таким особам допомоги у пра-
цевлаштуванні, вирішенні соціально-економіч-
них, матеріальних, житлово-побутових та інших 
проблем; 8) притягнення таких осіб до відпо-
відальності за наявності передбачених у законі 
підстав; 9) вжиття інших заходів, у тому числі 

примусових, спрямованих на створення умов, які 
перешкоджають продовженню їхньої протиправ-
ної діяльності, виключають можливість вчинення 
нових правопорушень, запобігають рецидиву 
тощо.

Об’єктами індивідуального профілактич-
ного впливу ДОП виступають: 1) особи, пове-
дінка та спосіб життя яких свідчить про високу 
вірогідність вчинення ними злочинів та інших 
правопорушень; 2) криміногенні фактори їхнього 
навколишнього соціального мікросередовища; 
3) особи, які вчинили злочин або адміністратив-
ний проступок; 4) причини та умови їх вчинення. 

Визначивши основні об’єкти індивідуального 
профілактичного впливу ДОП, пропонуємо пере-
йти до безпосереднього дослідження її рівнів. 
Вивчення наукової літератури показало, що сьо-
годні вчені по-різному підходять до диференціа-
ції заходів індивідуальної профілактики. Зокрема, 
вона поділяється на види (підвиди) [11, с. 121], 
етапи [12, с. 29] та стадії [ 7, с. 189]. В її рамках 
розрізняють ранню, безпосередню та профілак-
тику рецидиву [13, с. 12]; ранню, безпосередню 
профілактику та припинення злочинів [14, с. 136]; 
ранню, безпосередню, профілактику на момент 
передзлочинної поведінки (на етапі формування 
мотивації злочинної поведінки), профілактику 
рецидиву [15, с. 138]; профілактику попередження, 
обмеження, усунення та захисту [16, c. 38] тощо. 

Відкинувши всі ці зовнішні відмінності, 
а також проаналізувавши практику діяльності 
ДОП, ми прийшли до висновку, що вони почи-
нають вживати заходів індивідуального про-
філактичного впливу ще задовго до вчинення 
особою протиправних діянь і продовжують їх 
застосовувати навіть після того, як особа вчинила 
правопорушення. Виходячи із цього, в рамках 
індивідуальної профілактичної роботи ДОП 
ми пропонуємо виокремлювати три рівні: 
ранню, безпосередню профілактику та профі-
лактику рецидиву. Кожен із цих рівнів характе-
ризується різним ступенем соціальної деградації 
особи, а тому вимагає вжиття різних за характе-
ром і спрямованістю заходів впливу. 

Рання профілактика – це діяльність ДОП із 
виявлення та усунення джерел криміногенного 
впливу на конкретних осіб, корекції їх поведінки 
та організації позитивного впливу на них із метою 
недопущення формування в них стійких антигро-
мадських поглядів і звичок, а також оздоровлення 
оточуючого їх мікросередовища. 

У рамках ранньої профілактики ДОП вживає 
заходів щодо: 1) виявлення та усунення несприят-
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ливих умов формування особистості [17, с. 164]; 
2) виявлення осіб, які відносяться до групи ризику 
(хронічних алкоголіків, наркоманів, жебраків, про-
ституток, членів неформальних молодіжних угру-
пувань тощо), та здійснення щодо них заходів інди-
відуального профілактичного впливу; 3) виявлення 
несприятливих життєвих умов та обставин, які 
призводять до спотворення ціннісних орієнтацій 
і мотивацій у таких осіб, та вжиття заходів з їх ней-
тралізації; 4) вирішення конкретних криміноген-
них ситуацій; 5) здійснення коригуючого впливу 
на осіб, які перебувають на початковій стадії демо-
ралізації та допускають незначні прояви антигро-
мадської поведінки; 6) оздоровлення оточуючого їх 
мікросередовища [15, с. 138]; 7) надання соціальної 
та інших видів допомоги особам, які тривалий час 
перебували в несприятливих умовах проживання 
та виховання, з метою їх ресоціалізації та адаптації 
до нормальних умов життя. 

Безпосередня профілактика – це здійснення 
ДОП цілеспрямованого профілактичного впливу 
на осіб, поведінка яких свідчить про реальну 
загрозу вчинення ними злочину з метою утри-
мання їх від протиправної діяльності та недо-
пущення їх подальшої моральної деградації. До 
таких осіб, в першу чергу, слід віднести: осіб, 
поведінка яких свідчить про наявність стійких 
негативних інтересів, звичок, стереотипів; осіб, 
які систематично порушують громадський поря-
док, права та свободи інших громадян, вчиняють 
інші антигромадські та аморальні вчинки; осіб зі 
стійкою протиправною орієнтацією; осіб, які розі-
рвали зв’язок із звичним чи позитивним мікросе-
редовищем; осіб, які мають тісні контакти з кри-
мінальним середовищем тощо.

Безпосередня профілактика протиправної 
поведінки таких осіб передбачає застосування 
ДОП певних заходів: 1) здійснення посиленого 
контролю та систематичного нагляду за такими 
особами; 2) виявлення конкретних життєвих 
обставин, які сприяють формуванню в них стій-
ких аморальних та антисуспільних установок 
та їх нейтралізація; 3) проведення з такими осо-
бами виховної роботи та активна корекція їхньої 
поведінки; 4) попередження їх про неприпус-
тимість протиправної поведінки, роз’яснення 
наслідків такої поведінки та передбачених зако-
нодавством заходів відповідальності за вчинені 
правопорушення; 5) усунення фізичної можли-
вості вчинення такими особами протиправних дій 
(поміщення до приймальників-розподільників, 
порушення питання про направлення до спеці-
альних виправно-виховних установ, на приму-

сове лікування, обмеження дієздатності, позбав-
лення батьківських прав тощо); 6) роз’єднання 
неформальних груп протиправної спрямованості 
[18, с. 82], оздоровлення оточуючого мікросередо-
вища тощо.

Профілактика рецидиву – це вжиття ДОП 
заходів профілактичного впливу до осіб, які раніше 
вже притягувались до адміністративної чи кримі-
нальної відповідальності? з метою їх виправлення, 
перевиховання, а також недопущення вчинення 
ними та іншими особами нових правопорушень. 
Завдання дільничних на даній стадії практично не 
відрізняються від загальних завдань індивідуальної 
профілактики. Однак, на відміну від інших рівнів, 
заходи попередження рецидиву, по-перше, ґрун-
туються на кореляційному аналізі причин та умов 
попередніх правопорушень, ступеня їх суспільної 
небезпеки, виду покарання та особистості право-
порушника; по-друге, мають здебільшого примусо-
вий характер; по-третє, спрямовані на специфічне 
коло об’єктів. До останніх, зокрема, відносяться: 
особи, які вчинили адміністративні проступки; 
особи, які звільнились із місць позбавлення волі 
чи спеціальних виховних установ; особи, які засу-
джені до покарань, не пов’язаних із позбавленням 
волі; особи, які були звільнені від відбування пока-
рання; особи, до яких було застосовано примусові 
заходи медичного чи виховного характеру тощо. 

Із метою недопущення вчинення зазначеними 
особами нових правопорушень ДОП наділені 
повноваженнями застосовувати досить різнома-
нітні заходи правового впливу, зокрема: 1) ста-
вити таких осіб на профілактичний облік, здій-
снювати постійне спостереження та нагляд за 
їхньою поведінкою; 2) за наявності передбачених 
у законі підстав порушувати питання про встанов-
лення адміністративного нагляду, а також брати 
безпосередню участь у його здійсненні; 3) нада-
вати необхідну правову, інформаційну, соціальну 
та іншу допомогу особам, які звільнились із 
місць позбавлення волі з метою відновлення їх 
у соціальному статусі повноправного члена сус-
пільства, усунення та нейтралізації негативних 
наслідків пенітенціарного і постпенітенціарного 
характеру, становлення на життєву позицію, яка 
відповідає правовим нормам і вимогам суспільно 
корисної діяльності; 4) взаємодіяти із цих питань 
з органами державної влади та місцевого само-
врядування, ВТУ, центрами допомоги і соціальної 
реабілітації та іншими структурами, які беруть 
участь у процесі соціальної реабілітації та адап-
тації осіб, звільнених із місць позбавлення волі; 
5) надавати таким особам допомогу в трудовому 
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та побутовому влаштуванні; 6) залучати до соці-
ально-виховної роботи об’єднання громадян, релі-
гійні та благодійні організації, трудові та педаго-
гічні колективи, рідних, близьких та інших осіб. 

Висновки. На основі проведеного нами аналізу 
основних ознак, мети, завдань, об’єктів та рівнів 
індивідуальної профілактики ДОП ми можемо 
сформулювати її авторську дефініцію. Зокрема, 
під індивідуальною профілактичною роботою 
дільничних офіцерів поліції ми пропонуємо розу-
міти врегульовану нормами права діяльність із 
розроблення та практичної реалізації науково 
обґрунтованої системи правових, організаційних 
і виховних заходів індивідуального впливу, спря-
мованих на своєчасне виявлення осіб, від яких із 

високою ймовірністю можна очікувати вчинення 
злочинів та інших правопорушень, вжиття захо-
дів щодо позитивної корекції їхньої поведінки, 
а також нейтралізації криміногенних факторів 
оточуючого мікросередовища з метою поперед-
ження протиправної поведінки таких осіб. 

Запропоноване нами визначення має комплек-
сний характер і дозволяє отримати максимально 
повне уявлення про об’єкти індивідуального про-
філактичного впливу ДОП, характер застосовува-
них ними заходів, а також про інші особливості 
їхньої діяльності в даній сфері. У зв’язку із цим 
ми наполягаємо на його нормативному закріпленні 
шляхом внесення відповідних змін до п. 4 Розділу 
І Інструкції з організації діяльності ДОП.
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Stashkiv Ya.Ya. INDIVIDUAL PREVENTIVE ACTIVITIES OF DISTRICT POLICE OFFICERS: 
CONCEPT, FEATURES, PURPOSE AND TASKS

The article analyzes the definitions of individual crime prevention substantiated in the scientific literature, 
identifies specific features, purpose and main tasks, the solution of which in the framework of individual 
preventive influence is entrusted to police officers. The main objects of individual preventive influence of 
district police officers are described, and the levels of individual preventive work of district police officers are 
analyzed in detail. On the basis of the conducted research the author’s definition of individual preventive work 
of district police officers is formulated. It is determined that the objects of individual preventive influence of 
police officers are: 1) persons whose behavior and lifestyle indicates a high probability of committing crimes 
and other offenses; 2) criminogenic factors of their surrounding social microenvironment; 3) persons who 
have committed a crime or an administrative offense; 4) the reasons and conditions for their commission. 
It is concluded that the individual preventive work of police officers is proposed to mean regulated by law 
the development and practical implementation of a scientifically sound system of legal, organizational and 
educational measures of individual influence, aimed at timely identification of persons who are likely to commit 
crimes and other offenses, taking measures to positively correct their behavior, as well as neutralization of 
criminogenic factors of the surrounding microenvironment in order to prevent illegal behavior of such persons. 
This definition is comprehensive and allows you to get the most complete picture of the objects of individual 
preventive influence of police officers, the nature of their measures, as well as other features of their activities in 
this area. In this regard, we insist on its normative consolidation by making appropriate changes to paragraph 
4 of Section I of the Instruction on the organization of the activities of district police officers.

Key words: direct prevention, district police officer, measures of individual prevention, individual 
prevention, objects of individual preventive influence, recurrence prevention, early prevention, levels of 
individual prevention.
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ 
ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА ПРАКТИКИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Ратифікувавши Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, Україна 
взяла на себе зобов’язання щодо її належної імплементації, а громадяни отримали право звер-
татися до Європейського суду з прав людини, якщо вони вважають, що їхні права порушені.

У статті досліджуються проблеми імплементації Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод і прецедентної практики Європейського суду з прав людини з метою пре-
венції подальших порушень зобов’язань із боку України. Суддівська практика застосування 
норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при здійсненні правосуддя, 
на жаль, здійснюється в Україні на низькому рівні, про що свідчить щорічна кількість поданих 
скарг до Суду проти України. За офіційною статистикою, наша держава займає третє місце 
за цим показником після Російської Федерації та Румунії. Скарги проти України становлять 
більше 12% всієї завантаженості Європейського суду з прав людини. Щороку кількість скарг 
українців до Суду зростає, незважаючи на необхідність неодмінного дотримання цілого ряду 
умов. Потерпілі громадяни повинні мати можливість вимагати захисту своїх прав, закріплених 
Конвенцією на національному рівні. У свою чергу, судова система України повинна ефективно 
здійснювати судовий захист і не допускати масових порушень норм Конвенції.

У статті детально аналізується практика Європейського суду з прав людини, роль і зна-
чення якої для захисту прав людини є значною, оскільки вона демонструє прогалини в націо-
нальному законодавстві. Зроблено висновки, що застосування національними судами Конвен-
ції має здійснюватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини для того, 
щоб уникати порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, Конвенція про захист прав людини  
і основоположних свобод, імплементація, правосуддя, рішення.

Постановка проблеми. Кожна держава 
у разі ратифікації повинна доброчесно виконувати 
зобов’язання за міжнародними договорами. Цей 
принцип закріплений у ст. 27 Віденської конвенції 
про право міжнародних договорів [1]. Таким чином, 
держави-учасниці не мають права покладатися на 
положення національного законодавства для виправ-
дання невиконання цього принципу. Але з моменту 
взяття Україною на себе зобов’язань відповідно до 
Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі – Конвенція) 1950 р. [2] майже 
відразу з’явилися проблеми щодо її імплементації, 
серед яких і зобов’язання про виконання остаточних 
рішень Європейського суду з прав людини (далі – 
ЄСПЛ) у справах проти України.

Сьогодні Україна налаштована на підвищення 
авторитету на європейській арені. За три останні 

роки, за надскладних умов, Україна зробила для 
досягнення цієї цілі більше, ніж за попередні роки 
незалежності загалом. Для того, щоб ефективно 
рухатися до поставленої мети, необхідне послі-
довне проведення ряду реформ, адже реформу-
вання судової системи є неможливим через неви-
конання рішень і незастосування практики ЄСПЛ. 
Надважливим у цій ситуації є те, що рішення 
ЄСПЛ у справах проти України виносяться 
у зв’язку із порушенням Україною положень Кон-
венції. Таким чином, суть рішень ЄСПЛ полягає 
в тому, що вони є реагуванням на порушення 
основоположних прав людини державою, гро-
мадянином чи підданим якої ця людина є. Вихо-
дячи з вищенаведеного, можна побачити пряме 
порушення Конституції України, адже відповідно 
до ч. 2 ст. 3 Основного Закону «права і свободи 
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людини та їхні гарантії визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави. Держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність. Утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави» [3]. Так, у разі ратифіка-
ції Конвенції та не виконання її норм належним 
чином гарантії прав і свобод громадян України, 
передбачені нею, залишаються лише формаль-
ними. Як бачимо, проблема імплементації Кон-
венції є глибокою, вона проникає в державу і зсе-
редини її руйнує, робить громадян байдужими до 
порушення своїх законних прав і до держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань імплементації Україною 
Конвенції, а також практики застосування рішень 
ЄСПЛ займалися Н.І. Севостьянова, І.М. Ільченко, 
Н.Є. Блажівська, Н.В. Камінська, В.В. Костриць-
кий, М.В. Мазур, Л.В. Пастухова, Д.М. Супрун, 
С.Р. Тагієв, М.В. Чугуєвська, Н.В. Шелевер. 
Однак сьогодні все ще залишається ряд невиріше-
них питань із цієї проблеми.

Постановка завдання. Статтю присвячено 
аналізу проблем імплементації Конвенції і прак-
тики ЄСПЛ при здійсненні правосуддя в Україні, 
розробці пропозицій щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Шарль-Луї Монтеск’є зазначав, що, коли виру-
шає до якоїсь країни, дивиться не на те, чи є там 
хороші закони, а на те, чи виконуються чинні, 
оскільки хороші закони є всюди. Це така відома 
з давніх-давен істина, але навіть сьогодні, в епоху 
глобалізації та інформаційного розвитку, багатьом 
державам, на жаль, усе-таки не вдалося стати на 
шлях ефективного виконання норм національного 
законодавства.

Україна, як і будь-яка держава, що дала дозвіл 
на внесення норм міжнародного права до націо-
нального законодавства, зобов’язана їх імплемен-
тувати. Про якість виконання зобов’язань за Кон-
венцією можна говорити, аналізуючи кількість 
скарг, поданих до ЄСПЛ.

ЄСПЛ – це міжнародний судовий орган (міжна-
родна судова установа) регіонального рівня, який 
знаходиться на постійній основі в місті Страсбург 
(Франція) [4, с. 5] і є інституцією, що забезпечує 
зобов’язання держав стосовно дотримання норм 
Конвенції. Суд розглядає індивідуальні заяви 
та виносить рішення щодо порушень Конвенції.

Рішення ЄСПЛ є обов’язковими для держав, 
а тому держава, з боку якої визнано факт пору-
шення прав заявника, зобов’язана вжити заходи 
індивідуального та загального характеру. Під 
заходами індивідуального характеру вбачається 

виплата заявникові справедливої сатисфакції. 
Приймаючи рішення, ЄСПЛ вказує насамперед 
на проблему в законодавстві й у судовій сис-
темі та зобов’язує державу до виконання заходів 
загального характеру, даючи таким чином шанс 
на виправлення помилок національної судової 
системи.

У ст. 13 Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» вказані заходи загального 
характеру, спрямовані на усунення зазначеної 
в рішенні системної проблеми та її першопри-
чини [5]. Таким чином, ЄСПЛ, виконуючи свої 
функції, здійснює не лише захист прав і свобод 
людини і громадянина, а й сприяє формуванню 
національних судових систем держав відповідно 
до вимог Конвенції шляхом зобов’язання щодо 
застосування заходів загального характеру.

На перший погляд, виконання рішень ЄСПЛ 
забезпечено національним законодавством, що 
реалізує право громадян на справедливий суд, 
але щороку десятки тисяч заяв подаються проти 
України до ЄСПЛ. Це може свідчити лише про 
неефективність національного законодавства 
та заангажованість суду. Сьогодні Україна вхо-
дить до «антирейтингу» щодо порушення поло-
жень Конвенції. Наприклад, у 2018 р. до ЄСПЛ 
було подано 56 350 позовів, а рішень винесено 
лише 86 [6]. Розглядаючи такі статистичні дані, 
варто враховувати те, що загалом із моменту над-
ходження заяви до ЄСПЛ і до моменту винесення 
ним рішення минає три-п’ять років. Як наслідок – 
роки очікувань громадян заради того, аби захис-
тити свої права і вказати державі на помилки наці-
онального законодавства та недобросовісність 
суддів. Але, як бачимо, державна влада не поспі-
шає вдосконалювати національне законодавство 
відповідно до практики ЄСПЛ, а проблема трива-
лості виконання рішень ЄСПЛ існує вже не одне 
десятиліття.

Також спостерігається тенденція ухилення 
влади від визнання неефективності національ-
ного законодавства та необхідності внесення 
змін і вдосконалення національної судової сис-
теми. Прикладом цього може слугувати справа 
«Заїченко проти України», суть якої полягає 
у позбавленні свободи у незаконний і свавільний 
спосіб. Натомість в Україні доводили, що заяв-
ник не оскаржував справу у касаційному порядку 
та міг подати цивільний позов про відшкодування 
шкоди. Як виявилося, заявник виконував все, 
що було заперечено урядом і стосовно цивіль-
ного позову, і стосовно касаційного оскарження 
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(касаційну скаргу національна судова інстанція 
залишила без розгляду). ЄСПЛ визнав заяву при-
йнятною, опираючись на те, що «у випадках, які 
стосуються позбавлення свободи, позов до дер-
жави про відшкодування шкоди не є засобом пра-
вового захисту, що має бути використаний», від-
шкодування шкоди не буде сприяти звільненню 
незаконно позбавленої волі людини. Також ЄСПЛ 
зазначив: «Держави звільняються від необхід-
ності відповідати за свої дії перед міжнародним 
органом доти, поки вони не використають мож-
ливість виправити ситуацію за допомогою своєї 
власної правової системи» [7], але за умови, якщо 
такі засоби існують із достатньою впевненістю як 
у теорії, так і в практиці, інакше вони не будуть 
доступними й ефективними, щоб звертатися до 
них по захист своїх прав. А з огляду на те, що 
заявник не міг оскаржити постанову національної 
судової установи в касаційному порядку, жодних 
доступних правових механізмів звільнення у заяв-
ника не було.

Ще одна проблема в національному судочин-
стві – його недоступність. Дуже часто люди навіть 
не мають доступу до всіх національних джерел 
правового захисту. Така сама проблема в тому, що 
дуже часто конституційні права людини є лише 
формальними, а на практиці вони діють так, як 
вигідно владі. На прикладі справи «Вєренцов 
проти України», суть якої полягає у порушенні 
ст. 11 Конвенції, бачимо, що національне законо-
давство не відповідає вимогам якості закону. Як 
зазначає А.А. Мельник: «Якість закону – це пере-
дусім сукупність його властивостей, по-перше, 
що відрізняє його від інших явищ, по-друге, вияв-
ляє його природу, закономірності розвитку і функ-
ціонування» [8, с. 366]. Таким чином, якщо закон 
відповідає праву, але неможливий для реалізації, 
такий закон не є якісним.

У зазначеній справі також спостерігається 
порушення принципу відкритості та гласності 
в діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування. Через небажання обнародувати 
проблеми, які існують у їхній діяльності (в цій 
справі – корупційна складова частина), органи 
публічного адміністрування всіма способами 
намагаються порушити право народу на здій-
снення влади (в наведеній справі заборона прове-
дення пікетування), тим самим проявляючи свою 
неготовність боротися з цими викликами.

Вищенаведене дає можливість дійти висновку, 
що реформувати судову систему в Україні слід 
не шляхом зовнішнього приведення її у відповід-
ність вимогам рішень ЄСПЛ, а шляхом реформу-

вання основи, на якій базується вся система наці-
онального законодавства, шляхом перетворення 
задекларованого національного права на реально 
реалізовуване на практиці.

Аналізуючи практику ЄСПЛ у справах проти 
України, можна помітити, що в кожній із них 
наявна проблема приховування недоліків у право-
вій, судовій, економічній і соціальній сферах, які 
призводять до порушення прав і свобод людини. 
Вчиняючи такі протиправні дії, держава поклада-
ється на смиренність народу, на його зневіреність 
у дієвості правосуддя та подальшу бездіяльність. 
Здебільшого так і трапляється, але така колосальна 
кількість заяв проти України до ЄСПЛ свідчить 
про те, що не всі люди стали байдужими до своїх 
прав і долі держави. Такими своїми діями грома-
дяни дають державі шанс на виправлення, змогу 
з іншого боку подивитися на недоліки національ-
ної системи правосуддя і права загалом. І якби не 
ці десятки тисяч заяв до ЄСПЛ, ми б не могли ана-
лізувати всю глибину проблеми зсередини.

Також на підставі дослідженого матеріалу 
виникає питання про моральну готовність дер-
жави до здійснення значної судової реформи 
та зміни світогляду суддів. Влада на місцях нама-
гається будь-яким способом показати свою доско-
налість перед вищими органами. Тут роль відіграє 
людський фактор, і проблема полягає в тому, що, 
витрачаючи всі сили на те, щоб створювати ілю-
зію досконалого управління, вирішення реальних 
проблем відтерміновується. Імітація правосуддя 
продовжується постійно, так само постійно від-
кладається вирішення реальних проблем актив-
них громадян. Вищі органи натомість заклопотані 
подібними питаннями на своєму рівні, тому про-
сто закривають очі на ілюзію досконалого управ-
ління нижчих органів державної влади. Як наслі-
док, маємо зародження глибокої проблеми, яка не 
дає змогу державі розвиватися, в т. ч. розвивати 
національне законодавство та судочинство.

Як бачимо, питань більше, ніж відповідей, 
але щоб визначити, в яких сферах першочергово 
необхідні зміни, варто проаналізувати норми Кон-
венції, які найчастіше порушуються.

Саме ст. 5 Конвенції (право на свободу й осо-
бисту недоторканість) у нашій державі знева-
жають найчастіше. Зокрема, модельне рішення 
у справі «Харченко проти України» (2011) мало 
би слугувати орієнтиром для загальних судів, хоч 
і прийняте на основі норм Кримінального проце-
суального кодексу 1960 р., але після наведеного 
рішення було винесено ще цілу низку рішень 
проти України щодо порушення права на сво-
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боду й особисту недоторканість: «Бєлоусов проти 
України» (2013), «Корнійчук проти України» 
(2018), «Григор’єв проти України» (2019), «Кап-
штан проти України» (2019) та ін. Таким чином, 
цей випадок є ще одним прикладом невиконання 
рішень ЄСПЛ.

Основна частина заяв до ЄСПЛ стосуються 
порушення норм ст. 6 Конвенції (Право на спра-
ведливий суд). Це пов’язано з тим, що незалежно 
від юрисдикції справи кожна людина бажає мати 
можливість на реалізацію права на справедливий 
суд. Прикладом може слугувати низка справ, серед 
яких: «Трегубенко проти України», «Науменко 
проти України», «Полтораченко проти України», 
«Тімофієвич проти України» – щодо скасування 
остаточних рішень суду, «Странніков проти Укра-
їни», «Науменко проти України» – щодо розум-
ності строків розгляду справи й оскаржування 
процесу, «Шагін проти України» «Грабчук проти 
України» – щодо порушення принципу презумпції 
невинуватості та ін.

Поняття «справедливий суд» є оціночним 
і визначається суб’єктивною думкою кожної 
людини. Порушені Україною норми, які включає 
ця стаття Конвенції – дотримання розумних стро-
ків розгляду справи, презумпції невинуватості, 
доступності до судових інституцій, – свідчать 
про брак висококваліфікованих кадрів і низький 
рівень професійної культури правників, котрі пра-
цюють у сфері судочинства.

Поширеними є також заяви проти України 
щодо порушення норм ст. 1 Протоколу № 1 до 
Конвенції. У ході таких справ нерідко виникають 
питання щодо визнання певного об’єкта влас-
ності «майном» (через постійний розвиток і появу 
нових об’єктів власності), адже у ст. 1 Протоколу 
№ 1 Конвенції зазначено: «Кожна фізична або юри-
дична особа має право мирно володіти своїм май-
ном». Прикладом вирішення наведеної проблеми 
щодо значення поняття «майно» може слугувати 
справа «Мельничук проти України». У цій справі 
Суд визнав, що інтелектуальна власність, така як 
торгівельні марки й авторські права, становили 
«майно». Також прикладом цьому є справа «Юрій 
Миколайович Іванов проти України», де Суд поста-
новив: «Заборгованість за судовим рішенням, яка 
є достатньо визначеною для того, щоб підлягати 
виконанню, становить “майно”» [9, с. 8].

Особливу увагу також хотілося би приділити 
порушенням ст. 3 Конвенції щодо поганих умов 
утримання в’язнів, тортур і нелюдського пово-
дження в органах внутрішніх справ. Ця проблема 
стоїть гостро в системі кримінальної юстиції, 

і її небезпека полягає в тому, що пов’язана вона 
з порушеннями прав людини органами охорони 
правопорядку. Ефективність роботи працівників 
поліції визначається показником розкритих зло-
чинів, а це є безпосереднім спонуканням до того, 
щоб застосовувати будь-які засоби для підвищення 
наведеного показника. Також проблемою є погані 
умови утримання та перевантаженість закритих 
установ. Неналежні умови в місцях позбавлення 
волі лише частково залежать від матеріального 
забезпечення, велику роль відіграє і кримінальна 
політика. Проблемою, що не дозволяє покращити 
становище в місцях позбавлення волі, є низька 
розслідуваність справ про погане поводження. 
Простежується тенденція, коли умови тримання 
під вартою до вироку суду жорсткіші, ніж умови 
у кримінально-виправних закладах. Проблема 
поганого поводження стосується й інших місць 
позбавлення волі, таких як лікарні або лікарняні 
відділення, призначені для примусового утри-
мання осіб, інтернати для неповнолітніх, будинки 
престарілих, центри для утримання мігран-
тів тощо [10]. Прикладами справ щодо пору-
шення Україною ст. 3 Конвенції є: «Орлик проти  
України», «Луценко проти України», «Басенко 
проти України» та ін.

Від виконання законів і зобов’язань державою 
залежить реалізація надзвичайно важливого прин-
ципу – верховенства права. Таке виключне місце 
принципу верховенства права в системі принци-
пів українського законодавства полягає в тому, 
що його втілення є запорукою поваги до людини 
та дотримання прав і свобод людини та громадя-
нина, що відповідає одній з основних засад кон-
ституційного ладу відповідно до ст. 3 Основного 
Закону.

Висновки. Підсумовуючи проведене дослі-
дження, варто наголосити на тому, що під неви-
конанням Україною рішень ЄСПЛ ховаються 
серйозні внутрішньодержавні проблеми. Для 
того, щоб виконувати зобов’язання за положен-
нями Конвенції, необхідно бути матеріально 
та морально готовими до таких кроків. За відсут-
ності внутрішньої відповідальності за наслідки 
своєї діяльності органами державної влади 
і відповідно судами та необхідного економічного 
обґрунтування нововведень подальший розвиток 
держави й ефективна судова реформа є неможли-
вими. Без відповідального ставлення до імплемен-
тації Україною Конвенції, без дійсно незалежного 
суду неможливе якісне реформування системи 
влади та досягнення глобальної на державному 
рівні цілі – створення правової держави.



165

Судоустрій; прокуратура та адвокатура

Список літератури:
1. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/995_118.
2. Конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/995_004.
3. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості 

Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
4. Європейський суд з прав людини, Європейська конвенція з прав людини та індивідуальні заяви: 

перше знайомство. Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України / І.В. Караман, В.В. Козіна.  
Харків : Factor, 2016. 238 с.

5. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України 
від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260.

6. Укрінформ: мультимедійна платформа іномовлення України. Минулого року найбільше порушень 
прав людини було у Росії – ЄСПЛ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2626535-minulogo-roku-
najbilse-porusen-prav-ludini-bulo-u-rosii-zvit-espl.html.

7. Європейський суд з прав людини П’ята секція: Рішення. Справа «Заїченко проти України № 2» від 
26 лютого 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a87.

8. Мельник А.А. Якість як принципова вимога дієвого закону. Альманах права. Основоположні прин-
ципи права як його ціннісні виміри. 2012. Вип. 3. С. 366–369.

9. Посібник за статтею 1 Протоколу №. 1 Конвенції про захист прав людини та основоположних сво-
бод. Захист власності. Європейський суд з прав людини. 75 с.

10. Запобігання катуванням та жорстокому поводженню. Права Людини в Україні. Інформаційний пор-
тал Харківської правозахисної групи. URL: http://khpg.org/index.php?id=1209037015.

Tolkachova I.A., Kyrychenko V.V. PROBLEMS OF APPLICATION OF THE CONVENTION 
FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS 
AND PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
WHEN ADMINISTERING JUSTICE IN UKRAINE

Having ratified the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Ukraine 
has pledged its proper implementation, and citizens have got the right to apply to the European Court of 
Human Rights if they believe that their rights have been violated.

In the article, the problems of implementation of the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms and the case law of the European Court of Human Rights are researched to prevent 
further violations of obligations by Ukraine. The judicial practice of applying the rules of the Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the administration of justice is unfortunately 
carried out in Ukraine at a rather low level, what is evidenced by the annual number of complaints filed 
with the European Court of Human Rights against Ukraine. According to official statistics, our country is on 
the third place under this indicator after the Russian Federation and Romania. Complaints against Ukraine 
account for more than 12% of the workload of the European Court of Human Rights. Every year, the number 
of complaints filed by Ukrainians with the European Court of Human Rights is increasing, despite the need 
to comply with a number of conditions. Victims should be able to demand the protection of their rights under 
the Convention at the national level. In turn, the judicial system of Ukraine must effectively exercise judicial 
protection and prevent mass violations of the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms.

The article examines in detail the practice of the European Court of Human Rights, which role and 
importance for the protection of human rights is significant since it demonstrates gaps in the national law. It 
is concluded that the application of the Convention by national courts should be based on the practice of the 
European Court of Human Rights in order to avoid violations of the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms.

Key words: European Court of Human Rights, Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, implementation, justice, judgement.
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ПРАВА ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

У статті проаналізовано сучасні підходи до філософії прав людини, які сприяють пошуку 
підходу не тільки до окремих проблем ідентифікації прав людини, а й до дилеми між уні-
версальністю та специфічністю в розумінні прав людини. Обґрунтування ідеї прав людини 
є однією з основних проблем правової антропології, пов’язане з пошуком відповіді на запи-
тання: «Чому правовий порядок базується на дотриманні прав людини?» Філософсько-пра-
вовий підхід визначає права людини як такі, що роблять її вільною та захищають інтереси 
людини. З позиції теорії волі права надають перевагу волі їх власника над волею іншої сто-
рони, якщо вона знаходиться з ним у конфлікті. На противагу їй, з позицій теорії інтересу 
права слугують для захисту чи здійснення інтересу їх власника.

Указується, що активна боротьба за права людини розпочалася двісті років тому, була 
результатом зусиль західного Просвітництва й демократичних революцій у Північній Америці 
та Західній Європі. Однак за останні два століття використовувався настільки широкий 
діапазон різних концепцій прав людини, що жодна культурна чи політична спільнота не спро-
можна стверджувати, що саме її розуміння та інтерпретація таких гарантій є «правиль-
ною». Відповідно, якщо образ людини віддзеркалюватиме специфічні ідеї лише однієї з конку-
руючих культур чи ідеологій, навряд чи це знайде універсальне схвалення. Проте боротьба за 
права людини вимагає підтримки з боку носіїв різних культур і релігій, що є мотивацією діяти 
на користь прав людини відповідно до їхнього розуміння прав людини, усупереч гнобленню 
й тиранії. У цьому аспекті актуального значення набуває формула В. Брюґґера як «самовиз-
начального, значущого та відповідального способу життя», яка могла б стати спільним зна-
менником та універсальним нормативним ідеалом різних культур. Формула «образу людини» 
в концепції прав людини включає 5 елементів: самовизначення, значущість, відповідальність, 
захист і спосіб життя. Вона покликана допомогти розробити такий «образ людини», з яким 
могли б погодитися всі світові культури.

Ключові слова: філософія права, філософія прав людини, образ людини прав людини, філо-
софська антропологія, діалектика прав та обов’язків.

Постановка проблеми. Соціальні норми 
певною мірою визначають поведінку людини, 
оскільки вона керується більшістю з них у своїх 
вчинках. Разом із тим у випадках, коли особисті 
інтереси не збігаються з інтересами суспіль-
ними, виникає можливість для порушення загаль-
ноприйнятих норм. Тому важливого значення 
набуває гармонізація суспільних та особистих 
інтересів, що має ґрунтуватися на усвідомленні 
людиною діалектики прав та обов’язків.

Обґрунтування ідеї прав людини є однією 
з основних проблем правової антропології 
та пов’язане з пошуком відповіді на запитання: 
«Чому правовий порядок базується на дотри-
манні прав людини?» Філософсько-правовий під-
хід визначає права людини як такі, що, по-перше, 

роблять її вільною, по-друге, захищають інтер-
еси людини. З позиції теорії волі права надають 
переваги волі їх власника над волею іншої сто-
рони, якщо вона знаходиться з ним у конфлікті. 
На противагу їй, з позицій теорії інтересу права 
слугують для захисту чи здійснення інтересу їх 
власника. При цьому теорія природного права 
зараховує юридичні права до різновиду мораль-
них прав, тоді як юридичний позитивізм такого 
взаємозв’язку не проводить. У цьому контексті 
цікавим є дослідження сучасних підходів до філо-
софії прав людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам, що торкаються філософських аспектів 
прав людини, присвячені дослідження вчених, які 
відображено в монографіях і статтях В. Брюґґера,  
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В.С. Бігуна, Н.В. Варламової, С.А. Калініної, 
Є.А. Лукашової, С.І. Максимова, Т.Л. Живуліної, 
Т.Н. Радько та ін. Однак, незважаючи на зусилля 
науковців у різні періоди часу, традиційні про-
блеми, пов’язані з правами і свободами людини 
та громадянина, зокрема з їх природою, сутністю 
й призначенням, до теперішнього моменту зали-
шаються недостатньо розробленим.

Постановка завдання. Метою статті є ана-
ліз сучасних підходів до філософії прав людини, 
які допоможуть знайти підхід не тільки до окре-
мих проблем ідентифікації прав людини, а й до 
дилеми між універсальністю та специфічністю 
в розумінні прав людини.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Права людини визначають людині простір її осо-
бистісної свободи й автономії, забезпечують кож-
ній людині умови її самореалізації. Вони стають 
тією силою, що наповнює змістом суспільний 
простір. Завдяки їм можливе включення людей як 
суспільних одиниць у визначену систему відно-
син, а право є умовою участі кожного в суспільних 
справах. Права людини слугують необхідними 
умовами людського існування та комунікації, роз-
глядаються як незалежні стандарти, мірила, від-
повідно до яких оцінюються закони, діяльність 
уряду тощо.

В античний період права людини вважалися 
«священними», дарованими людині Богом, при-
родою, вищим розумом. У період Просвітництва 
ці позиції лише укріпилися, вони стали виражен-
ням уявлень про безумовну цінність прав людини, 
а під час їх характеристики почали використо-
вувати терміни «природжені», «невідчужувані». 
Поняття «невідчужуваних прав» означає, що вони 
є «невід’ємними», ніхто ніколи не може в людини 
їх відібрати, у тому числі сама людина не може від 
них відмовитися. Такі права існують у людини від 
народження, вона буде ними володіти, незалежно 
від того закріпить держава їх у своєму законодав-
стві чи ні (право на життя, здоров’я, честь, гід-
ність). Однак письмове закріплення прав людини 
з боку держави допомагає їх захищати від злочин-
них посягань і лише підкреслює їх значущість.

Як зазначав Б. Спіноза, першопочатково люди 
існували в природному стані війни «всіх проти 
всіх» і були рівні у своєму свавіллі та праві на все. 
Проте в суспільстві, де власність залишалася за 
власником лише до того часу, поки не прийде хтось 
сильніший, люди не могли безпечно існувати. 
Тому на заміну етапу «людина людині – вовк», 
«хто сильніший, той і правий» прийшло усвідом-
лення необхідності створення правил безконфлік-

тного співіснування людей із можливістю збере-
ження за собою приватної власності, передачі її 
в спадщину тощо. Люди домовилися про перехід 
від природного стану до цивільного – із цивілі-
зованою державою та усвідомленням людини як 
основної цінності. Тобто з небезпеки, яка вини-
кає через конфліктну природу людини, виникає 
необхідність утвердження невідчужуваних прав 
людини. Вони стають результатом обміну добро-
вільної відмови від насильства на безпечне існу-
вання. Отже, з відмови людей убивати, грабувати 
чи переслідувати один одного виникає право на 
життя, власність і свободу [1, с. 34; 9]. Суспіль-
ство має дійти цього консенсусу добровільно. При 
цьому підстави такого рішення з часом відходять 
на другий план, неважливо, що саме спонукало 
людину до цього рішення: релігія (не вбивай, не 
кради, не жадай дому ближнього твого); мораль 
(уявлення про добро і зло, правду і кривду); 
соціум (суспільний осуд), головне, щоб це стало 
загальноприйнятим беззаперечним правилом спі-
віснування глобального масштабу.

У процесі переходу від природного до цивіль-
ного стану людина вибирає відмову від насиль-
ства. І в цьому виборі виявляється фундамен-
тальний антропологічний інтерес: зберегти своє 
Я, свою екзистенцію. У цих основних правах 
людини, що виражають фундаментальний антро-
пологічний інтерес – збереження власного Я, вияв-
ляються трансцендентальні інтереси, тобто такі, 
від яких людина не може відмовитися: інтерес 
зберегти єдність тіла і життя як умови виживання; 
збереження власності як умови більш якісного 
існування; залишатися вільним за для виживання 
ще більшої якості. Реалізація цієї вимоги є міні-
мальною умовою, що робить людину людиною, 
що означає вимогу визнання права іншого, його 
цінності й гідності.

Активна боротьба за права людини розпоча-
лася двісті років тому, була результатом зусиль 
західного Просвітництва та демократичних рево-
люцій у Північній Америці й Західній Європі. 
Однак за останні два століття використовувався 
настільки широкий діапазон різних концепцій 
прав людини, що жодна культурна чи політична 
спільнота не спроможна стверджувати, що саме її 
розуміння та інтерпретація таких гарантій є «пра-
вильною» [2, с. 137]. Відповідно, якщо образ 
людини віддзеркалюватиме специфічні ідеї лише 
однієї з конкуруючих культур чи ідеологій, навряд 
чи це знайде універсальне схвалення.

Для глибокого розуміння місця й ролі особи 
в концепції прав людини варто звернутися 
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до формули, запропонованої В. Брюґґером 
у статті «Образ людини в концепції прав людини» 
1996 року, яка включає 5 елементів: самовиз-
начення, значущість, відповідальність, захист 
і спосіб життя [3]. Ця формула покликана допо-
могти розробити такий «образ людини» (німець-
кою – das Menschenbild, англійською – the image 
of the person), із яким могли б погодитися всі сві-
тові культури.

Самовизначення – це процес вибору й визна-
чення людиною власних цінностей, можливос-
тей, потреб, способів і норм поведінки, а також 
критеріїв, за якими вона сама оцінює себе та свої 
досягнення. Воно пов’язане зі здатністю людини 
ставити цілі й розробляти, утілювати й захи-
щати свій життєвий план. До певної міри кожен 
життєвий план неминуче є продуктом розвитку 
емпіричної природи людей, тобто їхніх основних 
потреб. Однак, щоб людські потреби стали визна-
чальними планами дій, індивід має надати цим 
рушіям форми через їх утвердження, обмеження 
чи інтенсифікацію; цей процес стосується не 
тільки базових рушіїв, притаманних усім людям, 
а й конкретних індивідів і їхнього способу життя 
[4, с. 90–91]. Інакше кажучи, у більшості ситуацій 
індивід має визначитися зі своїми схильностями 
й так обрати конкретний план своїх дій, що зазви-
чай передбачає вибірковий характер діяльності. 
У самовизначення є два ключові аспекти: свобода 
вибору та персональної відповідальності.

Значущість – це елемент образу людини, який 
висуває на перший план фундаментальне антро-
пологічне положення, що людський розвиток 
індивіда, спільноти чи людства загалом ґрунту-
ється на культурі як другого єства людини. Це 
допомагає частковому вивільненню людини від 
суворої біологічної залежності й визначальної 
сили інстинктів. Соціальні норми та культурні 
концепції повинні розроблятися людством у всіх 
сферах життя, щоб визначити спосіб дій і відпо-
відні їм поняття як ідентичні в будь-якому кон-
тексті. У цьому процесі культури формують свою 
ідентичність, а індивіди – свою особистість. Щоб 
культура стала тим орієнтиром, який буде спря-
мовувати людину у вирі її емоцій та інстинк-
тів до соціально прийнятних рішень, культурні 
й моральні норми мають засновуватися на загаль-
них уявленнях суспільства про добро і зло, правду 
і кривду, справедливе та несправедливе.

Відповідальність – свідоме ставлення особи до 
вимог суспільної необхідності, обов’язків, соці-
альних завдань, норм і цінностей; усвідомлення 
сутності та значення діяльності, її наслідків для 

суспільства й соціального розвитку, вчинків особи 
з погляду інтересів суспільства або певної груп.

Захист життя – людині має гарантуватися 
фізична безпека (виживання як фундаменталь-
ного людського інтересу) ще до прийняття нею 
рішення про те, як їй вести своє життя. Як зазна-
чав Т. Гоббс, фізичне виживання є найважливішим 
політичним інтересом, який у разі його колізії 
з іншими набуває більшого значення, ніж будь-що 
інше, у тому числі вимоги індивідуальних свобод, 
наприклад, таких як свобода переконань і совісті 
[5, с. 7–9]. Звідси й випливає важливість «habeas 
corpus» (тобто закону про недоторканність особи) 
та справедливого судочинства. Ці гарантії сяга-
ють апогею в тому, що англо-американський світ 
називає державою верховенства права (the rule 
of law state), а німецька традиція визначає як пра-
вову державу (Rechtsstaat). Ці традиційні аспекти 
захисту життя, фізичної цілісності й особистої 
свободи нещодавно розширилися розумінням 
необхідності захисту довкілля заради виживання 
людських істот. Дискусії із цього приводу часто 
зачіпають аспект виживання, оскільки припуска-
ється, що людське життя процвітатиме тільки тоді, 
коли людство досягне гармонії з іншими формами 
життя та природи загалом [2, с. 142].

Спосіб життя є останнім елементом запропо-
нованої В. Брюґґером формули образу людини, 
стосується стилю життя, який людина для себе 
свідомо обирає. Це водночас є одним із аспек-
тів образу людини й кінцевою метою, оскільки 
стиль життя охоплює всі вищезазначені еле-
менти. Людина не може «будувати» життя до тих 
пір, поки вона не володіє певним рівнем свободи 
для вироблення власного плану життя. Однак 
цей вибір має певні межі, оскільки на нього зна-
чним чином впливає навколишня політична, 
економічна, екологічна ситуація (збройні кон-
флікти, повені, економічна криза тощо). До того 
ж певна культура забезпечує критерії взаємної 
поступливості, індивідуальної відповідальності, 
індивідуальної підзвітності й соціального забез-
печення, які є чотирма головними рівнями відпо-
відальності. Людина, яка зважає на всі ці аспекти, 
не тільки «живе» своїм життя, а й діє адекватно, 
оскільки в такому балансі між індивідом, гро-
мадою та культурою людська гідність знаходить 
своє найкраще втілення.

Варто наголосити, що «образ людини» в сучас-
ній німецькій юридичній науці та практиці є при-
кладним аспектом. У практиці Федерального Кон-
ституційного суду ФРН використано образ 
людини, закладений у Конституції ФРН задля 
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того, щоб роз’яснити сторонам у справі й громад-
ськості загалом ті підстави, на основі яких Суд 
домігся балансу між конкуруючими приватними 
інтересами та між приватними й публічними 
інтересами. Типовим формулюванням Суду є: 
«Образ людини, що лежить в основі Основного 
Закону ФРН, – це не окремий ізольований інди-
від. Навпаки, Основний Закон подолав супереч-
ність між індивідом і спільнотою, забезпечивши 
здійснення комунітарних зв’язків та обов’язків 
людини без зазіхання на її внутрішню й авто-
номну цінність» [2]. Формула образу людини 
ґрунтується, з одного боку, на положенні про 
незалежність та індивідуальність кожної людської 
істоти як основної конституційної цінності (голо-
вна його засада), а з іншого – на врахуванні взає-
модії людей у суспільстві (його комунітарний еле-
мент), що вимагає досягнення певного розумного 
балансу між правами й обов’язками [6, c. 152].

Разом із тим універсалізм прав людини може 
бути збережений через звернення до п’яти запро-
понованих елементів як складових елементів 
людського буття. Кожен із них відображає необ-
хідний аспект людського розвитку, щоб кожна 
культурна чи політична спільнота могла їх усіх 
улаштувати. Зокрема, у ст. 30 Загальної декларації 
прав людини передбачено: «Ніщо в цій Декларації 
не може бути витлумачене як надання будь-якій 
державі, групі чи особі права займатися будь-
якою діяльністю або чинити дії, спрямовані на 
знищення прав і свобод, викладених у цій Декла-

рації» [10]. Це ж стосується п’яти складових еле-
ментів образу людини. Незважаючи на потребу 
збалансування взаємовпливу елементів, оскільки 
всі вони взаємопов’язані, кожен із зазначених 
елементів необхідно поважати й берегти заради 
забезпечення можливості жити гідним людини 
життям.

Висновки. Важливим завданням правової науки 
та філософії права, зокрема, є поглиблення й роз-
роблення сучасної проблематики прав людини. За 
останні два століття використовувався настільки 
широкий діапазон різних концепцій прав людини, 
що жодна культурна чи політична спільнота не 
спроможна стверджувати, що саме її розуміння 
та інтерпретація таких гарантій є «правильною». 
Крім того, сьогодні концепція прав людини вийшла 
далеко за межі трактування її як сукупності певних 
можливостей людини, наданих державою. Від-
повідно, якщо образ людини віддзеркалюватиме 
специфічні ідеї лише однієї з культур чи ідеоло-
гій, навряд чи це знайде універсальне схвалення. 
Однак боротьба за права людини вимагає під-
тримки з боку носіїв різних культур і релігій, що 
є мотивацією діяти на користь прав людини відпо-
відно до їхнього розуміння прав людини, усупереч 
гнобленню й тиранії. У цьому аспекті актуального 
значення набуває формула В. Брюґґера як «само-
визначального, значущого та відповідального спо-
собу життя», яка могла б насправді стати спільним 
знаменником та універсальним нормативним ідеа-
лом різних культур.
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Burdonosova M.A. HUMAN RIGHTS: THE PHILOSOPHICAL-LEGAL ASPECT
The article analyzes modern approaches to the philosophy of human rights that contribute to finding an 

approach not only to individual problems of human rights identification, but also to the dilemma between 
universality and specificity in understanding human rights. The substantiation of the idea of human rights is 
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one of the main problems of legal anthropology and is related to the search of the answer to the question: “Why 
is the rule of law based on respect for human rights?” The philosophical and legal approach defines human 
rights as base for freedom and protecting human interests. From the standpoint of the theory of will, rights give 
preference to the will of their owner over the will of the other party if it is in conflict with him. In contrast, from 
the point of view of interest theory, rights serve to protect the interest of their owner.

The article points out that the active search of human rights began two hundred years ago and was the 
result of the efforts of Western Enlightenment and democratic revolutions in North America and Western 
Europe. However, over the past two centuries, such a wide range of different human rights concepts have 
been used that no cultural or political community can claim that its understanding and interpretation of such 
guarantees is exclusively “correct”. Accordingly, if the image of a person reflects the specific ideas of only one 
competing culture or ideology, it is unlikely to find universal approval. However, the fight for human rights 
requires the support of people of different cultures and religions, which motivates them to act for the benefit 
of human rights in accordance with their understanding of human rights, despite oppression and tyranny. 
In this aspect, the value of B. Brugger's formula as “self-determined, meaningful and responsible way of 
life”, which could become a common denominator and universal normative ideal of different cultures, is of 
particular importance. The “image of human” formula in the concept of human rights includes 5 elements: 
self-determination, significance, responsibility, protection and lifestyle. It aims to help develop a “image of 
human” that all world cultures can agree on.

Key words: philosophy of law, philosophy of human rights, image of human rights, philosophical 
anthropology, dialectics of rights and responsibilities.
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БАЗОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПОРАЛЬНИХ ПРОЯВІВ РУХУ 
МАТЕРІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТУ БУТТЯ

Стаття присвячена науковому вивченню питання про рух суспільних явищ у просторі 
і часі. Наголошується, що питання часу має досить велике світоглядне значення. Адже час 
у людському сприйнятті є тим явищем, яке характеризується особливою емоційністю усві-
домлення як фактор, що зумовлює тимчасовість нашого перебування на землі, це той показ-
ник, який регламентує тривалість життя, а отже, і періоди вчинення особою юридично 
значимих діянь, спрямованих на регламентацію будь-яких матеріальних правовідносин. Між 
тим констатується наявність  серйозних труднощів процесу пізнання часу: він не підда-
ється детальному розглядові, подібно до інших властивостей предметів. Доводиться, що 
це значною мірою спричинено особливим положенням спостерігача досліджуваного явища: 
людина та будь-які її вчинки, включаючи закономірності побудови суспільних взаємин, різно-
манітні правові та звичаєві вчинки, не може залишатися поза межами часу. Вона не знахо-
диться ззовні певних діянь, що відбуваються у просторі, а разом з ними, незалежно від того 
є конкретний суб’єкт їхнім учасником чи ні, мандрує у часовому вимірі. У роботі вивчені осно-
вні підходи до двох наявних концептуальних способів пізнання часу – філософського та науко-
вого. Проаналізовано окремі чинники, що характеризують простір і час як об’єктивні явища 
за коментованими концепціями. Визначено, що час є властивістю самого буття, його онто-
логічним атрибутом, якщо об’єкт переміщується у просторі, то він, безумовно, також пере-
міщується у часі. Зазначені також певні відмінності між цими категоріями. Так, простір 
уявляється як зовнішній прояв матерії, який можна оцінити з точки зору його візуальних 
параметрів, тоді як час кваліфікує внутрішній вимір. Відзначено, що дослідження темпо-
ральних властивостей історично відбувалося в межах уявлень про час як абсолютне, одно-
рідне явище, що має однакові параметри в усіх точках простору, що не зовсім точно відтво-
рює реальну картину буття. Насправді, більшість точних наук оперує поняттям «реальний 
час», який  концептуально обґрунтовується тією тезою А. Ейнштейна, що час є нерівно-
мірним, багатонаправленим, багатомірним та залежить від властивостей системи обліку 
і руху матерії. Але, виходячи з більшої простоти абсолютного Ньютонівського часу та зруч-
ності користування, пов’язаний з ним механізм доволі успішно використовується як найпро-
стіша модель реального темпорального застосування.

Ключові слова: абсолютний час, пізнання часу, темпоральні фактори.

Постановка проблеми. Матерія перебуває 
у постійному русі, причому цей рух відбувається 
у певному просторі і часі. Простір і час є фор-
мами існування (буття) матерії. Простір визначає 
протяжність (геометричні виміри) матеріальних 
об’єктів та характеризує їх взаємодію, тоді як 
час визначає тривалість існування цих об’єктів 
і послідовність їхньої зміни. Іншими словами, 
змістом матерії є конкретні об’єкти, а формою 
їхнього буття, як і всієї матерії, є час та про-
стір, котрим притаманні такі характеристики, як 
об’єктивність, незворотність (для часу) та пізна-
ваність. Упродовж багатьох тисячоліть людство 
намагалося осягнути часовий перебіг, створити 
цілісну систему знань про час, його властивості, 
структуру, створити теорії пізнання. 

Питання часу має досить велике світоглядне 
значення. Здавна пересічні люди, науковці та цілі 
школи переймалися питанням сутності часу, нама-
галися зрозуміти його властивості. Звичайно, це 
питання є предметом дослідження філософської 
науки, але воно є актуальним для інших сфер піз-
нання. Тож указаною проблематикою цікавляться 
й інші науки, у тому числі юридичні. Час посі-
дає особливе місце в життєдіяльності суспільств 
та кожної особистості. Це одна з фундаменталь-
них категорій навколишнього світу, яка стосу-
ється загальних понять, що виражають чутливе 
сприйняття та його зв’язок з реальністю. Усвідом-
лення подій, що відбуваються в часі, означає піз-
нання буття як такого. Перериваність часу та про-
стору має те відтворення в реалії, що матеріальні 
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об’єкти мають відносну дискретність свого існу-
вання. Інакше кажучи, має місце часова та про-
сторова диференціація тіл. Але рух об’єктів усе 
ж є безперервним, він не може зводитися до суми 
дискретних моментів. Тобто часовий рух має 
певну зв’язаність, у ньому немає будь-яких про-
міжків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням питань стосовно об’єктивного пере-
бігу часу та суб’єктивного сприйняття цього про-
цесу в науці займалися такі вчені, як К. Левін, 
І. Кант, А. Бергсон,  С. Рубінштейн, Е. Гус-
серль,  В. Вернадський, Б. Ананьєв, Н. Моул, 
Е. Трегубов, Б. Цуканов та інші. Дослідження вка-
заних учених були спрямовані на надання загаль-
ної характеристики поняття темпорального руху, 
його форм, властивостей та структури, включа-
ючи співвідношення часових категорій сучас-
ності та минулого і майбутнього, в межах онтоло-
гії як основного наукового методу в такій царині. 
Але доктрині наразі бракує аналізу ефективності 
та дієвості вивчення того процесу, як час співвід-
носиться з іншими природними явищами та має 
свої особистісні характеристики в частині вза-
ємодії різних темпоральних аспектів. Це значною 
мірою має значення для характеристики взаємин 
різних часових станів. Дослідження окремих під-
ходів до ефективності подібної взаємодії, яка, 
зрештою, визначає сутність, квінтесенцію часу 
і може бути задане як єдність минулого, ниніш-
нього та майбутнього, є метою цієї наукової 
статті.

Виклад основного матеріалу. Час у люд-
ському сприйнятті є тим явищем, яке характери-
зується особливою емоційністю усвідомлення як 
фактор, що зумовлює тимчасовість нашого пере-
бування на землі, це той показник, який регламен-
тує тривалість життя, а отже, і періоди вчинення 
особою юридично значимих діянь, спрямованих 
на регламентацію будь-яких матеріальних право-
відносин. З іншого боку, темпоральні закономір-
ності буття є найменш вивченими. Навіть у царині 
філософської науки, яка є основою бачення сут-
ності основних процесів у світовому просторі, 
поняття часу та його змісту і основних проявів 
не є усталеними та визначеними. Більше того, 
постулюється, що сучасна людина, як і її старо-
давні предки, продовжує не мати впливу на сплив 
часу. Він, як і окремі його властивості, становить 
для людства загадку не лише у сферах мікро- 
та мегасвітів, які доступні для прикладних науко-
вих досліджень, але й на рівні нашого побутового 
досвіду [1, c. 3–4]. 

Справді, маємо констатувати наявність  сер-
йозних труднощів процесу пізнання часу. На пер-
ший погляд, здавалося б, час є повсякденною, зна-
чною мірою побутовою категорією, яка є звичною 
та буденною у нашому житті. Однак більш при-
скіпливе його дослідження із виявленням харак-
терних ознак і властивостей неодмінно наштов-
хується на очевидні складності: час не піддається 
детальному розглядові, подібно до інших влас-
тивостей предметів [2, с. 10]. Даються  взнаки 
проблеми як об’єктивного, так і суб’єктивного 
ґатунку. До першої належать саме місце спостере-
ження досліджуваного явища. Людина та будь-які 
її вчинки, включаючи закономірності побудови 
суспільних взаємин, різноманітні правові та зви-
чаєві вчинки, не може залишатися поза межами 
часу. Вона не знаходиться ззовні певних діянь, 
що відбуваються у просторі, а разом з ними, неза-
лежно від того є конкретний суб’єкт їхнім учасни-
ком чи ні, мандрує у часовому вимірі. 

Досліджуючи сутність часу та його голо-
вні властивості, зазвичай першим із питань, що 
виникають, є таке: чи є час об’єктивним проявом 
реального матеріального світу, або, навпаки, він 
перебуває в площині суб’єктивного сприйняття, 
тобто виступає як певне духовне явище. Адже 
сумніви в об’єктивності існування часу є досить 
обґрунтованими. Скажімо, в природі не може 
існувати такого явища, складові елементи якого 
вже припинили своє існування, або воно ще не 
почалося. Такий аналіз приводив ще Аристотеля 
до думки про ефемерність часового перебігу: час 
не існує, бо одна частина його вже була, її нині 
немає, інша буде, але її ще нема. З цих частин 
складається і безкінечний час, і проміжок його, 
що виділяється. Але те, що складається з неіс-
нуючого, не може бути належним існуванню [3]. 
Філософські ідеї, які заперечували об’єктивність 
часу або його існування взагалі були досить попу-
лярними упродовж тривалого розвитку наукової 
думки. Наприклад, І. Кант постулював, що час 
і простір – це форми нашої чутливості, нашого 
розуму, вроджена здатність людини приводити до 
ладу різні речі та події. 

Наявні два основні концептуальні способи 
пізнання часу – філософський та науковий. При 
цьому було би неправильним протиставляти один 
спосіб пізнання іншому, хоча певний елемент зма-
гання тут присутній. Як колись сказав професор 
Броуд (BROAD), дурниці, написані філософами 
з наукових питань, поступаються тільки дурості, 
написаній вченими з питань філософії [4, c. 207]. 
То, звичайно, жарт. Однак маємо констатувати, 
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що єдиної теорії часу досі не напрацьовано, від-
сутнє точне філософське та наукове визначення 
часу, котре б сутнісно охоплювало всі його харак-
терні властивості. Нині спробуймо дослідити 
досягнення науки в царині дослідження та оцінки 
темпоральних проявів матерії. Слід зазначити, 
що у цьому питанні досі ще не досягнуто абсо-
лютної істини. Однією з головних проблем, якою 
переймається наука, є напрацювання єдиної сис-
теми обліку, виміру чи обчислення часу, котра б 
відповідала, по-перше, його реальному змістові, 
по-друге, була б досить зручною та універсаль-
ною для різних наукових спостережень. Серйоз-
ним завданням сучасної науки є подальше акцен-
тування уваги на вивченні часу на тому рівні, 
на якому вона сьогодні приділяється досліджен-
ням матерії та енергії, що заповнюють простір 
[5, c. 511].

Насправді, будь-які явища відбуваються у про-
сторі і часі, поза їх межами вони не існують, тому 
простір і час є двома взаємопов’язаними части-
нами єдиного цілого. Потік часу є рухом певної 
об’єктивної сутності, який ми сприймаємо, і без-
перервному перебігу якого не можемо запобігти 
[6, c. 85]. При цьому було б неправильним зво-
дити час лише до зовнішньої форми щодо буття, 
яка накладається на буття ззовні, час є власти-
вістю самого буття, його онтологічним атрибутом 
[7, c. 91]. Якщо об’єкт переміщується у просторі, 
то він, безумовно, також переміщується у часі. 
Проте в уявленні філософів є окремі чинники, які 
дають змогу визначити певні відмінності між цими 
категоріями. Так, простір уявляється як зовнішній 
прояв матерії, який можна оцінити з точки зору 
його візуальних параметрів, тоді як час кваліфі-
кує внутрішній вимір. Час такoж є однією з фізич-
них характеристик матерії. Отже, закони розвитку 
матерії мають поширюватися і на розвиток її скла-
дових частин, зокрема часу [8, c. 37]. 

Зазначені дослідження темпоральних власти-
востей історично відбувалися в межах уявлень 
про час як абсолютне, однорідне явище, що має 
однакові параметри в усіх точках простору. Поді-
бні положення у науці лягли в основу так званої 
субстанційної концепції часу, сформульованої 
у загальному вигляді І. Ньютоном у своїй праці 
«Математичні засади натуральної філософії». 
Згідно з її парадигмами абсолютний простір зали-
шається всюди нерухомим та однаковим безвід-
носно до чогось зовнішнього, а час також існує 
самостійно в об’єктивному Всесвіті, це певна суб-
станція, чиста протяжність, перебіг та властивості 
якої визначаються нею самою. Учений вважав, що 

час, як і простір, здатний існувати незалежно від 
об’єктів та явищ [9, c. 53].  Строго кажучи, якщо 
оцінювати категорію «час» з точки зору його абсо-
лютності з урахуванням рівномірності та однорід-
ності його перебігу незалежно від руху об’єктів 
системи, ми неодмінно дійдемо висновку про 
однонаправленість та фактичну нерухомість абсо-
лютного простору, що не відповідає дійсності. 

За абсолютний час [10] у науці приймається 
певна однорідна, однакова для всіх точок у про-
сторі величина, що змінюється безперервно від 
минулого через сучасне до майбутнього. Цей час 
є однорідним, однаковим в усіх точках простору 
та не залежить від руху матерії. На переконання 
Ньютона, абсолютний час сам по собі та за своєю 
сутністю, без будь-якого відношення до чогось 
зовнішнього, перебігає рівномірно та зветься три-
валістю. Абсолютний час незмінний протягом 
свого руху. Той же самий стан, та ж тривалість 
відповідають існуванню всіх предметів, неза-
лежно від швидкості їхнього руху чи перебування 
у спокої. Така теорія відкидає будь-який зв’язок 
плину часу з особою людини, абсолютний час 
у своєму русі не може бути змінено, незалежно 
від зовнішніх обставин, час рівномірно спливає, 
попри відмінності у стані, позиції чи русі об’єктів. 
Наведені властивості, притаманні абсолютному 
часові, нізвідки не випливають, вони введені 
самими людьми та є аксіоматичними. Такий під-
хід до застосування в науці абсолютного часу 
є досить поширеним насамперед з огляду на його 
раціональність, окремі реальні процеси, зрештою, 
досліджуються в науці саме за допомогою цього 
інструментарію. Однак мусимо зазначити, що 
він все ж є умовним і неповною мірою відтворює 
саму сутність такого явища, як час, позаяк розгля-
дає його як окрему категорію, що не залежить від 
матеріального світу.

У межах так званого субстанціонального під-
ходу до вивчення часу простір, в якому дослі-
джуються зазначені властивості, постулюється як 
тримірний, тоді як час приймається у класичному 
абсолютному вигляді як одномірна, однорідна, 
об’єктивна та безперервна властивість матерії. 
Дещо по-іншому оцінює мірність фізичного різ-
номаніття (континууму) релятивістська теорія. 
Згідно з її ідеями відбувається формальна залеж-
ність між порядком входження до законів природи 
просторових координат, з одного боку, та часо-
вої координати – з іншого [11, c. 280]. У процесі 
розвитку наукової думки були проведені дослі-
дження простору в межах як загальноприйнятної 
тримірної системи (деякі дослідники вважають, 
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що більш коректно вести мову про шестимірну 
систему через наявність від’ємних координат), 
так і багатомірних систем. У результаті було 
отримано висновок, що з пізнавальної точки 
зору координатна система має відповідати фізич-
ному стану об’єкта. Зокрема, в окремих випад-
ках дослідження доцільно проводити взагалі 
в одномірному просторі з урахуванням лінійності 
самого процесу, що спостерігається, наприклад, 
під час дослідження окремих субстанцій мікро-
світу, хоча, звісно, слід враховувати умовність 
такої побудови. Отже, була напрацьована думка, 
що час як темпоральна характеристика існування 
тієї ж матерії у просторі має за своїми ознаками 
відповідати мірності останнього. Кожна коорди-
ната має власну залежність від часу, отже, у разі 
тримірного простору і час тримірний, у разі одно-
мірного – одномірний. У разі лінійного розгляду 
час виводить погляд у площину, у разі площин-
ного погляду робить його чотиримірним, у разі 
тримірного погляду – шестимірним [12, c. 110].  

Наступний розвиток наукової думки кар-
динально змінив загальне уявлення про зако-
номірності руху матерії та форми такого руху. 
Зокрема, було встановлено, що габарити об’єктів 
та тривалість процесів не становлять об’єктивних 
засад, вони зумовлюються різними внутріш-
німи та зовнішніми силами (наприклад, силами 
тяжіння та відштовхування) та взаємодіями. Час 
почав розглядатися як упорядкована послідов-
ність подій, що змінюються, без змін немає про-
цесів, а отже, немає часу. Питання про відхід 
від класичного уявлення про час з урахуванням 
зростання інерції зі швидкістю, що наближається 
до швидкості світла, вперше було поставлене 
А. Пуанкаре у 1904 році [13, c. 575]. Надалі карди-
нальний перегляд фізичної сутності поняття часу 
був зроблений Альбертом Ейнштейном, котрий 
обґрунтував наукову концепцію, згідно з якою 
порядок у часі зумовлюється конкретними мате-
ріальними процесами. Ньютонівський абсолют-
ний час був замінений на власний час системи 
[14, c. 96–97], котрий являє собою не самостійну 
сутність, а похідну. Перегляд субстанціальної тео-
рії часу, зміна концепцій про сутність простору 
і часу призвели до створення спеціальної теорії 
відносності, котра розглядає час у невід’ємному 
зв’язку з рухом матеріальних об’єктів та їхньою 
взаємодією [15]. Такий підхід є однією з головних 
засад так званої релятивістської концепції. Так, 
виходячи з того, що всі земні явища залежать від 
положення зірок та планет, у науці запроваджене 
поняття «астрономічний час», зміст якого зво-

диться до тези, що в кожній точці простору існує 
свій чітко визначений час, котрий відрізняється 
від часу в інших точках [16, c. 43].

Нині більшість точних наук оперує поняттям 
«реальний час», який  концептуально обґрун-
товується тією тезою, що час є нерівномірним, 
багатонаправленим, багатомірним та залежить 
від властивостей системи обліку і руху матерії. 
Причому такий підхід використовується не лише 
прихильниками теорії відносності Ейнштейна (це 
цілком зрозуміло, позаяк сама теорія постулює 
час як змінну величину, що залежить від низки 
чинників), а й дослідниками у класичній механіці. 
У разі зміни відстаней, маси, переміщень, харак-
теру руху, іншими словами, у разі зміни власти-
востей системи масштаб часу також змінюється. 
При цьому в класичній механіці час залежить від 
характеру і швидкості руху тіл значно більше, ніж 
це визначено постулатом А. Ейнштейна, якщо 
вважати час величиною невідомою, оскільки 
вона, головним чином, залежить від конкретних 
відстаней і швидкостей у самих інерційних сис-
темах, а не від швидкості світла і швидкості від-
носного руху систем. Іншими словами, час в інер-
ційній системі залежить від швидкості набагато 
сильніше, ніж у спеціальній теорії відносності 
[12, c. 6, 131–132]. 

Як бачимо, принципова відмінність в оцінці 
темпорального прояву матерії у класичній меха-
ніці та загальній теорії відносності полягає в різ-
ному вихідному уявленні про час. У межах суб-
станціональної концепції властивості часу ніяк не 
пов’язані з рухом матерії та не зумовлені таким 
рухом. Поняття часу є первинним, абсолютним, 
таким, що не залежить від характеру та форми від-
носин конкретних тіл усередині системи та ззовні. 
Натомість визнання наявності хоча б незначних 
чи навіть миттєвих взаємодій призводить до необ-
хідності використання релятивістської теорії часу, 
що, своєю чергою, вимагає встановлення харак-
теру подібних взаємодій між різними точками 
простору, аби надати фізичного змісту поняттю 
«час».

Теорія відносності пов’язала нерозривно про-
стір і час з матерією, звівши їх до форми буття остан-
ньої у своєму русі [17, c. 1–2]. Просторово-часові 
взаємини визначаються матеріальними взаємоді-
ями між фізичними тілами, котрі, своєю чергою, 
конституюють причинний зв’язок між явищами 
і, зрештою, встановлюють їхню послідовність 
у часі. Якщо, скажімо, у різних точках простору 
існують декілька об’єктів, внутрішній порядок 
процесів всередині кожного з них визначається  
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перебігом власного часу і ніяк не співвідноситься 
з ходом взаємин в іншій системі. Натомість часові 
взаємозв’язки між декількома явищами можуть 
існувати тільки у разі, коли останні пов’язані кон-
кретними фізичними процесами. Звідси випли-
ває, що локалізація події у просторі та часі, тобто 
наявність у неї координат x, y, z, t, визначається 
існуванням такої взаємодії; подія ж, на яку ніщо 
не впливає, лишилася б конкретної локалізації 
[18, c. 233]. 

У разі зміни співвідношень усередині сис-
теми (відстаней, маси, напрямку переміщення тіл 
тощо) масштаб часу також змінюється. Більше 
того, як було доведено Альбертом Ейнштейном, 
подібні закономірності мають загальний характер, 
у тому числі до математичного регулювання фак-
тичних взаємодій методами класичної механіки. 
При цьому у разі застосування вказаного регуля-
тивного інструментарію час залежить від харак-
теру та швидкості руху тіл набагато сильніше, 
ніж за правилами спеціальної теорії відносності 
за однакових заданих значень невідомої пошу-
кової величини часу. Вона, безумовно, залежить 
від конкретних відстаней та швидкостей усеред-
ині кожної інерційної системи, отже,  залежно від 
порядку та принципу вимірювання реальний час 
може суттєво відрізнятися від абсолютного. Втім, 
попри сприйняття такого факту науковцями світу, 
все ж помилка у швидкостях інерційного руху, 
далеких від швидкості світла, досить незначна. 
Отже, виходячи з більшої простоти абсолютного 
часу та зручності користування, пов’язаний з ним 

механізм широко застосовується в системах не 
надточних наук та побуті. При цьому абсолютний 
час доволі успішно використовується як найпро-
стіша модель реального темпорального застосу-
вання. 

З проведеного дослідження можемо зробити 
певні висновки. Через визначення сутності таких 
категорій, як «простір» і «час», відбувається піз-
нання  людиною світу. Простір є формою, в межах 
якої відбувається взаємодія конкретних мате-
ріальних явищ. Тоді як час – то зміст подібних 
взаємозв’язків указаних об’єктів. Маємо відзна-
чити наукові різнобачення стосовно принципового 
питання про взаємне співставлення таких визна-
чальних категорій, як час і буття. Для подолання 
відвертих складнощів, що виникають в усвідом-
ленні вказаних вище положень, необхідно відійти 
від стандартних матеріальних оцінок такого фено-
мена, як час. У більшості наук предметом дослі-
дження часових характеристик є переважно осно-
вна властивість часу – тривалість.  Вона поряд 
з постульованими якісними чинниками, такими 
як однорідність, безперервність, спрямованість 
у майбутнє, є основою всіх уявлень про час. Вихо-
дячи з більшого прагматизму та зручності корис-
тування, наукова концепція абсолютного часу 
і пов’язаний з ним механізм широко застосову-
ється в системах прикладних наук, у тому числі 
юриспруденції. Абсолютний час доволі успішно 
використовується як найпростіша модель реаль-
ного темпорального застосування, але при цьому 
слід розуміти умовність прийнятого застосування. 
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Guyvan P.D. BASIC CHARACTERIZATION OF TEMPORAL MANIFESTATIONS  
OF THE MOVEMENT OF MATTER AS AN ELEMENT OF BEING

This article is devoted to the scientific study of the movement of social phenomena in space and time. It is 
emphasized that the question of time is of great importance in worldview. After all, time in human perception is 
a phenomenon characterized by a particular emotional awareness as a factor that determines the temporality 
of our stay on Earth, it is an indicator that regulates life expectancy, and therefore – periods of committing a 
person legally significant actions aimed at regulating what material relationships. Meanwhile, it is noted that 
there are serious difficulties in the process of knowing the time: it is not amenable to detailed examination, 
like other properties of objects. It is argued that this is largely due to the special position of the observer of the 
phenomenon under study: a person and any of his actions, including patterns of social relations, various legal 
and customary actions, can not remain out of time. They are not outside of certain actions that take place in 
space, and together with them, whether or not a particular subject is a participant in them, it travels temporally. 
In the work the basic approaches of two existing conceptual ways of knowledge of time – philosophical and 
scientific are investigated. The individual factors characterizing space and time as objective phenomena 
according to the commented concepts are analyzed. It is determined that time is a property of being itself, its 
ontological attribute, if the object moves in space, then it certainly also moves in time. There are also some 
differences between these categories. So space is represented as an external manifestation of matter, which can 
be estimated in terms of its visual parameters, while time qualifies the internal dimension. It is noted that the 
study of temporal properties has historically occurred within the concept of time as an absolute, homogeneous 
phenomenon that has the same parameters at all points of space, which does not quite accurately reproduce 
the real picture of being. In fact, most of the exact sciences operate on the concept of “real time”, which 
is conceptually justified by A. Einstein’s thesis that time is uneven, multidirectional, multidimensional and 
depends on the properties of the system of accounting and movement of matter. But, given the greater simplicity 
of absolute Newtonian time and ease of use, the associated mechanism is quite successfully used as the simplest 
model of real temporal application.

Key words: absolute time, time knowledge, temporal factors.
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