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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; 
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Козинець О.Г.
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Калітник О.О.
Національний університет «Чернігівська політехніка»

НАДЗВИЧАЙНІ ВІЙСЬКОВІ СУДИ ЯК СКЛАДНИК  
СУДОВОЇ СИСТЕМИ ЧАСІВ НАЦІОНАЛЬНИХ  
ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917–1920 РР.

У статті охарактеризовано історичний шлях побудови судової системи за часів Наці-
онально-визвольних змагань 1917–1920 рр., коли держава та її адміністративний апарат 
піддавалися значним трансформаціям та реорганізаціям. Досліджено особливості побудови 
судової системи під керівництвом Центральної Ради, Української Держави П. Скоропад-
ського та Директорії Української Народної Республіки.

Кожний новий орган намагався змінити та пристосувати вже наявну систему судо-
чинства, проте активні політичні процеси, розбіжності в питаннях ідеологічного спряму-
вання, внутрішньо державні чвари та тиск іноземних держав привели до відсутності єдиної 
та діючої системи судочинства, яка в подальшому стала знаряддям політичних репресій.

У період 1917–1920 рр. влада на теренах сучасної України змінювалась аж тричі. Першим 
урядом із початку Української революції стала Українська Центральна Рада. Попри активну 
законодавчу діяльність, запровадження реформ та підтримку політичних партій, УНР було 
ліквідовано, відбувся державний переворот, а до влади прийшов Павло Скоропадський. Укра-
їнську Народну Республіку було перетворено на Українську Державу монархічного типу на 
чолі з гетьманом, як наслідок, система правосуддя була пристосована до політичного курсу 
другого у період 1917–1920 рр. керівництва. Правління П. Скоропадського було недовгим, 
амбітні плани щодо створення могутньої армії та законного правосуддя так і не були втілені.

14 грудня 1918 р. гетьман П. Скоропадський зрікся влади, цей крок був очікуваним та зро-
зумілим, ще 14 листопада 1918 р. на таємному засіданні УНС було утворено верховний орган 
для управління повстанням, а саме Директорію УНР, яка в подальшому стала третім урядом 
за період 1917–1920 рр. Загострення міждержавних конфліктів, складна політична ситуація, 
введення воєнного стану фактично зупинили діяльність цивільного правосуддя. Прогалину судо-
чинства було заповнено шляхом створення воєнно-польових судів, однак через анархію, відсут-
ність уніфікованого законодавства та репресивну політику цей судовий орган було розформо-
вано. На зміну воєнно-польових судів уряд Директорії створив надзвичайні військові суди.

26 січня 1919 р. в Українській Народній Республіці був введений воєнний стан, як наслідок, 
основними та головними судами стали надзвичайні військові суди, вироки в яких виносилися 
за спрощеною процедурою, вони не підлягали оскарженню і негайно виконувалися, також 
була відсутня інстанційність. Окрім цього, до неконтрольованого рівня суворості вироків 
додалася смертна кара за крадіжку, умисне знищення, присвоєння та розтрату скарбового 
майна чи грошей.

Ключові слова: історія, судова система, розвиток і становлення, Українська революція, 
Центральна Рада, Надзвичайні Військові Суди, Директорія Української Народної Республіки.
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Постановка проблеми. Варто розглянути істо-
ричний шлях побудови судової системи за часів 
Національно-визвольних змагань 1917–1920 рр., 
коли держава та її адміністративний апарат підда-
валися значним трансформаціям та реорганізаціям. 
Також необхідно дослідити особливості побудови 
судової системи під керівництвом Центральної 
Ради, Української Держави П. Скоропадського 
та Директорії Української Народної Республіки.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження процесу становлення судової системи 
за часів Національно-визвольних змагань 1917–
1920 рр. та аналіз особливостей організації право-
суддя в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню окремих етапів цього історичного пері-
оду присвятила свої роботи низка дослідників, 
зокрема В. Землянська, В. Рум’янцев, О. Миро-
ненко, О. Копиленко.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вплив Лютневої революції, піднесення укра-
їнського національно-визвольного руху, посла-
блення Російської та Австро-Угорської імперій 
унаслідок Першої світової війни стали головними 
причинами початку Української революції.

Активна діяльність українських політичних 
партій та громадських організацій привела до фор-
мування представницького органу влади в Укра-
їні, а саме Української Центральної Ради. Перед 
новоствореним парламентом постало завдання 
побудови нового державного апарату та судової 
системи в умовах боротьби за автономію України 
під тиском Тимчасового уряду.

Новий уряд через брак часу та активні полі-
тичні процеси був не в змозі створити нову судову 
систему, відбулися незначні зміни, було очевид-
ним те, що влада намагалася привести всю судову 
структуру до звичної на той час системи законо-
давства, а саме відповідно до Судових статутів 
Російської імперії 1864 р.

З огляду на воєнно-політичну кризу та хаос 
у державі почались створюватись окремі органи, 
які взяли на себе судові функції. Так, у Катеринос-
лавській і Херсонській губерніях виникли тимча-
сові суди в складі мирового судді (голови), одного 
представника від робітників і одного від селян. 
У Луганську виник революційний трибунал, 
склад якого обирався Радою робітничих і солдат-
ських депутатів [1, с. 31].

Так чи інакше питання реформування судової 
системи було вирішено. Важливість створення 
окремої та незалежної судової системи була 
вперше висвітлена в Декларації Генерального 

секретаріату 10 липня 1917 р., яка в подальшому 
була підтверджена Декларацією 12 жовтня 1917 р. 
Наступного разу реформа судової системи була 
висвітлена в програмних цілях Центральної Ради 
в Третьому Універсалі, у якому зазначалась важ-
ливість упорядкування судової системи.

Фундаментально важливим для процесу укра-
їнізації та здобуття незалежності була Постанова 
Центральної Ради від 10 листопада 1917 р., у якій 
зазначалось, що «суд на Україні твориться іменем 
Української Народної Республіки» [2, с. 408].

Збільшовизовані частини російської армії, які 
дислокувалися на Південно-Західному фронті 
та у великих містах України, спроба більшовиків 
захопити Київ та намагання здійснити внутріш-
ній переворот зумовили зміну наявної системи 
та появу надзвичайних судових установ.

14 лютого 1918 р. були запроваджені посади 
головних губернських комісарів, яким надавалося 
право створювати революційні воєнні суди, що 
діяли в складі двох представників від місцевих гро-
мадських організацій і чотирьох представників за 
призначенням губернського коменданта [3, с. 76].

Проте на цьому зміни новоствореної судової 
системи не закінчились. Незважаючи на пози-
тивні наслідки Брестського мирного договору 
від 9 лютого 1918 р. УНР із Центральними дер-
жавами, а саме Німеччиною, Австро-Угорщи-
ною, Туреччиною та Болгарією, серед яких слід 
назвати визнання України на міжнародній арені 
та продовження процесу українського державот-
ворення, негативним було те, що необхідно було 
поновити довоєнні кордони між Австро-Угорщи-
ною та Україною, як наслідок, на цих територіях 
запровадити воєнно-польові суди, юрисдикція 
яких поширювалась на українців.

Це призвело до фактичної окупації німець-
кими військами території України, розколу в укра-
їнському суспільному русі. Відсутність програми, 
яка б об’єднала всі верстви українського населення, 
та дефіцит навичок у побудові сильної армії при-
вели до падіння Української Народної Республіки.

У ніч з 29 на 30 квітня 1918 р. відбувся дер-
жавний переворот, а вже 30 квітня 1918 р. Павла 
Скоропадського було проголошено гетьманом 
України. Політико-адміністративний устрій Укра-
їнської Держави в перші місяці було докорінно 
змінено, гетьман зосередив у своїх руках законо-
давчу, виконавчу та судову владу.

У перші тижні існування гетьманату в Україні 
діяла змішана судова система, тобто діяли судові 
установи часів Російської імперії, суди, створені 
Тимчасовим урядом, і суди, засновані Централь-



3

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

ною Радою. Закон про титул, іменем якого тво-
риться суд в Україні, а саме «іменем закону Укра-
їнської Держави», був затверджений гетьманом 
25 травня 1918 р. [4, т. 2, с. 80].

Побудова судової системи почалася з реформу-
вання найвищої ланки, а саме Генерального суду. 
Мета його створення полягала в охороні і захисті 
права, виконанні функції вищої судової інстанції. 
Як уже зазначалось, судова влада була зосеред-
жена в руках гетьмана, тому судді Генерального 
суду обирались і призначались Павлом Скоро-
падським. Аналізуючи кроки гетьмана, доходимо 
висновку, що він намагався створити аналогічний 
Сенату Російської імперії орган.

Державний сенат було визначено як «вищу 
в судових і адміністраційних справах державну 
інстанцію». «Всі зазначені в штаті посади сена-
торів уперше обсаджуються наказом Гетьмана, 
на підставі ухваленого Радою Міністрів вне-
сення Міністра юстиції». На відміну від закону 
про Генеральний Суд, ухваленого Центральною 
Радою, гетьманський акт установлював значно 
суворіші вимоги до кандидатів на посаду сенато-
рів, такі як вища юридична освіта і не менш як 
п’ятнадцятирічний стаж роботи «в судовім відом-
стві на посадах не нижче судового слідчого чи 
товарища прокурора окружного суду» або «в стані 
присяжного адвоката, а також із числа тих, що 
мають учений ценз Магістра або Доктора, Лекторів 
юридичних наук у вищих школах, що виконували 
лекторські обов’язки в той саме час» [5, с. 104].

У програмних цілях гетьмана окреме місце 
було відведене військовій справі, адже для П. Ско-
ропадського було очевидним те, що потужна армія 
в умовах політичного конфлікту та антигетьман-
ських повстаннях є обов’язковою складовою час-
тиною незалежної держави. Однією з головних 
цілей гетьмана було створення регулярної та силь-
ної армії, планувалось збільшення кількості осіб 
до 310 тисяч, причому в листопаді 1918 р. дивізії 
налічували тільки 65 тисяч вояків. Окрім цього, 
було заплановано відновлення українського коза-
цтва. Зважаючи на значну увагу до військової про-
блеми, гетьман ініціював створення Головного 
військово-судового управління.

Однак значна підтримка й одночасно залеж-
ність від Німеччини не дала можливості геть-
ману вільно та активно розбудовувати і розви-
вати українську армію, тим більше, німецьке 
командування негативно ставилось до запла-
нованих цілей, тому більшість вважає здобутки 
гетьмана у військовій справі суто формальними 
та безрезультатними.

П. Скоропадський розумів, що діяльність 
німецьких та австро-угорських воєнно-польових 
судів була дійсно ефективною та результативною. 
Ці суди були корисними у наведенні порядку в умо-
вах анархії та активного антигетьманського руху.

У серпні 1918 р. Український національно-
державний союз було перетворено на Україн-
ський національний союз, мета якого полягала 
в організації повстання проти гетьманської влади. 
Падіння гетьманського режиму було очевидним, 
частка опозиції гетьманській владі була в декілька 
разів більше, ніж підтримка гетьмана, існували 
осуд із боку Всеукраїнського робітничого з’їзду, 
численні страйки профспілок та масштабний 
повстанський селянський рух на Київщині, Чер-
нігівщині та Катеринославщині. Гетьманський 
режим підтримували старі представники чиновни-
цтва, буржуазії та поміщиків, які були зацікавлені 
виключно в економічній стабільності, а питання 
національної ідеї їх зовсім не цікавило. Як наслі-
док, 14 листопада 1918 р. на таємному засіданні 
Українського національного союзу було утворено 
верховний орган для керівництва повстанням, 
а саме Директорію Української Народної Респу-
бліки (далі – УНР).

Прийшовши до влади, новий уряд критично 
поставився до політики гетьмана, тому скасування 
Української Держави та реорганізація всього дер-
жавного апарату були зрозумілими, Директорія 
фактично відновила УНР і повернулась до ухва-
лених ще за часів Центральної Ради порядків.

Не маючи часу на ухвалення та розроблення 
нових нормативно-правових актів, влада поверну-
лась до актів минулого, зокрема до грудня 1917 р. 
Ще в грудні 1918 р. Директорія скасувала побу-
дований П. Скоропадським аналог Сенату Росій-
ської імперії, а саме Державний Сенат.

До заходів уряду часів Директорії належать 
відновлення діяльності Найвищого суду УНР (за 
«Першої» УНР він мав іншу юридичну назву, 
а саме Генеральний Суд); у судочинстві діяла 
ухвала УЦР, що «суд на території УНР прова-
диться іменем Української Народної Республіки»; 
тоді, відповідно до меж територіальної юрисдик-
ції другої касації, було збережено підпорядку-
вання окружних судів Західної Волині Київському 
апеляційному суду [6, с. 14]. Окрім цього, було 
відновлено діяльність апеляційних судів зразка 
Центральної Ради.

В умовах хаосу, політичної роздробленості 
та анархії перед новим урядом постало складне 
завдання побудови реальної та повноцінної сис-
теми судоустрою. Проте мета так і не була досяг-



Том 32 (71) № 1 20214

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

нута у зв’язку зі станом війни та особливими геопо-
літичними чинниками, коли Україна перебувала на 
роздоріжжі, у судовій системі з’явилась прогалина, 
яку заповнило надзвичайне військове судочинство.

Директорія, намагаючись зберегти мирові 
судові установи, 19 лютого 1919 р. прийняла 
Закон «Про вибори та призначення мирових суд-
дів», яким установлювалося, що органи місце-
вого самоврядування повинні найближчим часом 
обрати мирових суддів за нормами закону Тимча-
сового уряду від 4 травня 1917 р. [5, с. 155].

Складна воєнна ситуація, велика кількість вій-
ськових злочинів та воєнних шпигунів привели до 
створення більш гнучкого судового органу, яким 
стали воєнно-польові суди, які були започатковані 
наказом С. Петлюри й О. Осецького від 22 листо-
пада 1918 р. На підставі наказу при всіх військо-
вих частинах засновувалися воєнно-польові суди 
у складі двох старшин, двох козаків, прокурора 
й секретаря, які призначалися наказом місцевої 
військової влади. Для влаштування таких судів 
застосовувалися російські Військовий статут 
про покарання 1869 р. й Положення про польове 
управління військ у воєнний час 1914 р. [7, с. 57]. 
Аналізуючи судову практику, розуміємо, що вій-
ськове судочинство відрізнялося надзвичайною 
вимогливістю та жорстокістю.

Під юрисдикцію військово-польового суду під-
падали військові та цивільні особи, обвинувачу-
вані в участі у будь-яких маніфестаціях, скупчен-
нях і зібраннях людей не лише на площах і вулицях, 
але й у закритих приміщеннях без належного на 
це дозволу, у друкуванні листівок, прокламацій 
та відозв, у продажу спиртних напоїв, власники 
театрів, кінематографів, ресторанів, паштетних, 
які не зачиняли свої установи о пів на десяту 
вечора, цивільні особи, які з’являлися на вулицях 
після десятої години вечора або не здали зброю 
до 21 грудня 1918 р., винні у незаконних арештах, 
обшуках і реквізиціях, у поширенні провокацій-
них пліток, агітації, підбурюванні, пограбуваннях, 
розбійництві, вбивствах, підпалах, зґвалтуваннях, 
збройних нападах на військову варту і цивільних 
урядовців тощо [8, с. 86].

Особливими прикладами репресивної полі-
тики судів були командир Осадного корпусу 
Є. Коновалець і начальник штабу А. Мельник. 
Саме вони установлювали у наказах власні санк-
ції, такі як розстріл на місці, строкова або безстро-
кова каторга, ув’язнення строком від 6 місяців 
до 2 років, грошовий штраф від 50 до 5 000 крб. 
18 грудня 1918 р. дали вказівку військово-польо-
вим судам не обмежуватися вищою міркою санк-

цій, передбачених у царських нормативних актах, 
застосовувати смертну кару щодо винних у спеку-
ляції, а 20 грудня 1918 р. створився позасудовий 
орган, а саме «дев’ятка», тобто Комісія у складі 
9 осіб для термінового розгляду справ усіх про-
тивників нової влади у Києві, заарештованих до 
14 грудня, тобто до дня вступу до столиці військ 
Директорії. 28 грудня 1918 р. вони видали наказ 
про «негайний розстріл без слідства і суду» всіх 
агітаторів проти наявного державного устрою 
УНР, її самостійності, проти Директорії, її зако-
нів, наказів і розпоряджень [8, с. 86].

Ця судова система отримала осуд суспільства, 
адже принципи судочинства не відповідали демо-
кратичним засадам заявленої політики Директо-
рії, вона не тільки не виконала поставлену перед 
судочинством мету, але й, навпаки, ще більше 
поділила громадян на два табори, як ніколи виріс 
рівень анархії та свавілля. Як наслідок, 26 січня 
1919 р. воєнно-польові суди на території УНР було 
скасовано, а всі закони, правила та інструкції сто-
совно воєнно-польових судів втратили чинність.

У зв’язку зі скасування воєнно-польових судів 
та введенням на території УНР воєнного стану 
26 січня 1919 р. Директорія розробила закон 
«Про надзвичайні воєнні суди». Передбачалось, 
що надзвичайні воєнні суди будуть діяти тільки 
на тих територіях, де оголошений воєнний 
стан, або в місцевостях, які перебувають у стані 
облоги, але оскільки воєнний стан був оголоше-
ний на всій території країни, то цивільне право-
суддя майже не діяло.

Відповідно до нього названі суди створюва-
лися командирами полку та військовими началь-
никами, рівними з ними або більшими правами, 
а також губернськими, повітовими та міськими 
комендантами. Суд складався з голови (муштро-
вого або старшини) та чотирьох членів, а саме 
двох старшин та двох муштрових підстаршин або 
письменних муштрових. В засіданні надзвичай-
ного суду також брали учать прокурор, захисник 
та секретар. Персональний склад суду призна-
чався наказом військового начальника, що форму-
вав суд із підлеглих йому осіб [9, с. 107–108].

Вироки надзвичайних військових судів вино-
силися за спрощеною процедурою, була відсутня 
інстанційність, вони не підлягали оскарженню 
і негайно виконувалися. Щоправда, особи, засу-
джені до страти, мали право протягом шести годин 
після оголошення вироку звернутися з проханням 
про помилування або пом’якшення покарання до 
«Верховної влади», тобто до Директорії, а «в дію-
чій армії – до Головного отамана» [4, с. 105].
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Складна криміногенна ситуація того часу зму-
сила Директорію у 1920 р. змінити закон «Про 
надзвичайні військові суди». Його нова редакція 
підвищувала кримінальну відповідальність за 
крадіжку, умисне знищення, присвоєння та роз-
трату скарбового майна чи грошей. За ці злочини 
замість каторги, тюремного ув’язнення та додат-
кового грошового штрафу присуджувалася вже 
смертна кара [9, с.107–108].

Найгучнішими справами, які вирішувались 
надзвичайними воєнними судами, були справи 
полковника П. Болбочана, засудженого 10 червня 

1919 р. до смерті, отаманів Палієнка, Святненка, 
Біденка, Семесенка і полковника Яценка.

Висновки. Отже, спроби урядів часів 
визвольних змагань створити дієвий судовий 
орган, який у своїй діяльності керується законом, 
не були вдалими. Система судоустрою зазна-
вала трансформацій за кожного нового уряду, 
однак складна політична ситуація, ідеологічні 
суперечки в суспільстві, конфлікти з різними 
країнами та боргові зобов’язання не дали владі 
закласти фундамент законної та неупередженої 
системи правосуддя.
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Kozynets O.H., Kalitnyk O.O. EMERGENCY MILITARY COURTS AS A COMPONENT JUDICIAL 
SYSTEM OF THE NATIONAL LIBERATION COMPETITIONS OF 1917–1920

The article describes the historical way of building the judicial system during The Ukrainian Revolution 
of 1917–1920, when the state and those administrative apparatus gave in to significant transformations and 
reorganizations. In the learning was studied the features of the construction of the judicial system headed by 
Central Rada, The Ukrainian State of P. Skoropadsky and the Directorate of the Ukrainian National Republic.

Every new authority tried to change and to adapt the existing judicial system. However, the main reasons of 
the absence of a unified and functioning judicial system are active political processes, ideological differences, 
internal strife and pressure from foreign states. As a result, judicial system became like an instrument of 
political repression.

In the period from 1917–1920, authority in territory of modern Ukraine was changed three times. The first 
government since the beginning of the Ukrainian Revolution was the Ukrainian Central Rada. Despite active 
legislative activity, reforms and the support of political parties, the UPR was liquidated. As a result, Pavlo 
Skoropadsky came to an authority, he did coup d’état. The Ukrainian National Republic was transformed into 
a Ukrainian state of the monarchical type headed by a hetman; as a result, the justice system was adapted too. 
Pavlo Skoropadsky was in power a short period of time. His ambitious plans concerning powerful army and 
legal justice had never materialized.

On December 14, 1918, Hetman P. Skoropadsky abdicated. This step was expected and understood. On 
November 14, 1918, at a secret meeting of the Ukrainian National Republic formed – the Directory of the 
UPR, which later became the third government for the period 1917–1920. During this period the Court’s work 
was stopped, due to the aggravation of interstate conflicts, the difficult political situation, and the imposition 
of martial law. The judicial gap was filled by the creation of field courts-martial, but due to anarchy, the lack 
of unified legislation and repressive policies, this judiciary was disbanded. To replace the field courts, the 
government of the Directory created emergency military courts.
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On January 26, 1919, martial law was imposed in the Ukrainian National Republic. As a result, the main 
courts in the republic were emergency military criminal courts, sentences in the court were handed down 
for a simplified procedure, they were not subject to appeal and were immediately enforced, and also there 
was no instance. In addition, government was introduced the death penalty for theft, deliberate destruction, 
misappropriation and misappropriation of treasury property or money.

Key words: history, judicial system, development and establishment, The Ukrainian Revolution, Central 
Rada, Emergency military court, Directorate of The Ukrainian National Republic.
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ВПЛИВ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ НА ЗМІЦНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті проаналізовано вплив юридичної техніки на зміцнення державної дисципліни. 
Визначено, що основним призначенням юридичної техніки є точний, повний, чіткий, пра-
вильний виклад акта-волевиявлення в акті-документі, відображення в тексті документа 
справжньої волі правотворця. Зазначено, що якість юридичної техніки впливає на реалізацію 
дисциплінарних норм.

Автор узагальнює положення щодо сутності державної дисципліни та залежність її ефек-
тивної реалізації від: юридичної техніки (встановлених державою норм, правил, обов’язків, 
які зумовлені самою об’єктивною реальністю) та суб’єктивного чинника (підпорядкування 
суб’єкта суспільних відносин встановленим нормам, правилам, обов’язкам, що проявляється 
у фактичній правомірній поведінці суб’єктів).

Визначено, що завдяки ефективному правовому регулюванні з дотриманням вимог юридич-
ної техніки щодо змісту та письма нормативно-правових актів стає можливим покращити 
реалізацію дисциплінарних вимог, що містяться в зазначених нормах. Крім цього, за допо-
могою засобів законодавчої техніки (юридичних конструкцій, юридичних понять, юридичних 
термінів, правових презумпцій, правових фікцій) забезпечується техніко-юридична якість 
(змістова, структурна, стилістична) законів та зрозумілість й доступність їх адресату.

Підсумовано, що юридична техніка має важливе значення для зміцнення держаної дис-
ципліни: забезпечує доступність законодавства та зручність у його використанні; залежно 
від того, наскільки досконало, чітко та зрозуміло викладено думки законодавця чи інших 
суб’єктів правотворчості, залежить її правильне і адекватне розуміння та якість реаліза-
ції. Окрім цього, завдяки юридичній техніці суб’єкт правовідносин може швидко і правильно 
відшукати ту норму, якою необхідно керуватися в тій чи іншій життєвій ситуації.

Сформульовано, що юридична техніка – це один із чинників, який може забезпечувати 
правильне застосування та реалізацію нормативно-правових актів, у тому числі тих, що міс-
тять дисциплінарні вимоги; якість юридичної техніки є необхідною умовою для зміцнення 
державної дисципліни та ефективності її реалізації.

Ключові слова: юридична техніка, державна дисципліна, правотворчість, правозастосу-
вання, правове регулювання, нормативно-правовий акт, індивідуальний акт.

Постановка проблеми. Для сучасної юри-
дичної науки й практики зміцнення державної 
дисципліни є надзвичайно актуальним питан-
ням та впливає на ефективне виконання сучас-
ною державою поставлених перед нею завдань. 
Як відомо, державна дисципліна характеризу-
ються значним соціально-правовим впливом на 
суспільне життя, свідомість і поведінку людей. 
Її зміст охоплюють правила поведінки, що 
випливають із загальних правових актів (напри-
клад, ст. 139 КЗпП України, що містить загальні 
обов’язки працівника, працювати чесно, сум-
лінно тощо), індивідуальних правових актів 
(наприклад, наказ власника підприємства про 
відрядження працівника), норм моралі (напри-
клад, повага до старших людей), технічних норм 
(наприклад, необхідність дотримання технічних 

норм під час експлуатації машин та механізмів), 
інших соціальних норм (звичаї, релігійні норми 
тощо). Однак за допомогою змісту насамперед 
правових положень можна визначити, чи має 
суб’єкт право на певну поведінку (уповноважуючі 
правові норми), чи зобов’язаний суб’єкт до певної 
поведінки (зобов’язуючі правові норми), чи забо-
роняється певна поведінка (забороняючі правові 
норми). Тому серед засобів зміцнення державної 
дисципліни необхідним є використання  певних 
правил та методів, які застосовуються в процесі 
розроблення змісту та структури правових актів. 
Тобто вдосконалення сутності основних поло-
жень юридичної техніки сприятиме реалізації 
правомірної та соціально-корисної поведінки, 
в основі якої лежить розуміння відповідальності 
перед суспільством і державою за свої вчинки.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Юридична техніка була предметом дослідження 
таких вчених, як Н. Власенко, А. Баранова, 
М. Давидова, Т. Дідич, О. Зацепіна, В. Карташова, 
Т. Кашаніна, В. Косович, Л. Луць, Г. Поліщук, 
О. Скакун, В. Томін та ін. Але варто зазначити, 
що, досліджуючи юридичну техніку, основну 
увагу вчені-науковці зосереджували на засобах 
юридичної техніки (правових презумпціях, фік-
ціях, аксіомах). Питання впливу юридичної тех-
ніки на зміцнення державної дисципліни в юри-
дичній науці практично не досліджувалося.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є теоретико-правова характеристика впливу юри-
дичної техніки на зміцнення державної дисци-
пліни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Юридична техніка є важливим інструментом 
у реалізації прав і законних інтересів громадян 
у різних сферах суспільного життя.

На думку А. Красницької, юридична тех-
ніка – це система заснованих на досягненнях тео-
рії права і перевірених практикою правотворчості 
принципів, прийомів, засобів, правил (логічних, 
структурних, лінгвістичних) підготовки найбільш 
якісно досконалих за формою і структурою нор-
мативно-правових і правозастосовних актів, що 
використовуються в процесі вироблення й систе-
матизації актів для забезпечення їх досконалості. 
Засоби, прийоми, правила забезпечують повну 
і точну відповідність форми нормативних при-
писів їх змісту, точність, чіткість, правильність, 
доступність і простоту нормативного матеріалу [1].

Юридична техніка як у правотворчості, так 
і в правозастосуванні має стосуватися кваліфіко-
ваного й досконалого викладу правового матері-
алу, правильного утворення юридичних конструк-
цій і прийомів викладу правових норм, точності 
юридичних дефініцій, грамотного та зрозумілого 
словесного формулювання правових приписів.

М. Савчин зазначає, що юридична техніка 
служить дисциплінуючим фактором, бар’єром, 
перешкодою на шляху абстрактних домагань або 
самоуправних дій, спрямованих на охоплення пра-
вового простору. Вона надає знання про конкретні 
умови застосування будь-якого правового акта, дії 
чи ситуації [2]. Отже, є підстави стверджувати, 
що юридична техніка є необхідним інструментом 
для зміцнення державної дисципліни, законності 
та сприяє встановленню правопорядку в суспільстві.

Як зазначає В.І. Лебеденко, юридична техніка 
в правотворчості охоплює нормативні акти, тобто 
техніко-юридичні прийоми і правила в процесі 

вироблення законів і підзаконних нормативно-
правових актів, а в правозастосовній діяльності – 
індивідуальні акти, тобто техніко-юридичні при-
йоми і правила в процесі вироблення судових 
актів, договорів тощо. Від юридичної техніки зна-
чною мірою залежать ефективність законодавства 
в цілому, його правильне розуміння та викорис-
тання суб’єктами правозастосування, його належ-
ний вид, систематизація тощо. Разом із тим, на 
думку вченого, значна частина чинних норматив-
них правових актів в Україні є неякісною з погляду 
на нормотворчу техніку. Невдалі формулювання 
або неточні вживання термінів, допущення супер-
ечностей, некоректні посилання і т. ін. породжу-
ють зволікання, сприяють помилкам, виникненню 
непорозумінь у практичній правничій діяльності, 
заважають ефективному реформуванню багатьох 
сфер державного та громадського життя [3, с. 53].

Все це негативним чином вливає на державну 
дисципліну. Адже державна дисципліна є вико-
нанням обов’язків, що міститься у всіх правових 
актах (нормативних, правозастосовних, інтер-
претаційних, договірних) та в інших соціальних 
та технічних приписах нормативного та індивіду-
ального характеру. Зокрема, дисциплінарні норми 
можуть містити не тільки нормативно-правові 
вимоги, але й на індивідуально-правові, моральні, 
партійні та інші приписи . Однак, на нашу думку, 
саме в процесі реалізації норм державної дисци-
пліни здійснюється виконання обов’язків, які міс-
тяться в законних та підзаконних актах (державна 
дисципліна тісно пов’язана із законністю). Отже, 
практична реалізація дисциплінарних норм зале-
жить від юридично-технічної  досконалості нор-
мативно-правових актів.

На думку І. Шутака, варто розглянути питання 
про розробку та прийняття Закону України, 
зокрема «Про нормативно-правові акти». Відсут-
ність Закону України про нормативно-правовий 
акт призводить до викривленого тлумачення норм 
права, що найбільш наочно виявляються у про-
цесі застосування права. Закони пишуть не для 
юристів, а для звичайних людей, тому їх зміст має 
бути зрозумілий. Процес тлумачення відбувається 
переважно у свідомості людини у вигляді різних 
внутрішніх інтелектуально-вольових операцій 
(з’ясування вимог норм), які знаходять вираження 
зовні (роз’яснення) у вигляді інтерпретаційного 
акта, юридичної поради [4, с. 42].

В науковій юридичній літературі визначено, 
що предметом юридичної техніки є найбільш 
загальні закономірності здійснення юридичної 
діяльності та її результати, що відображаються 
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у змісті нормативно-правового чи індивідуального 
акта. Об’єктом юридичної техніки є текст нор-
мативно-правового чи індивідуального акта [1].

Водночас, як зазначається в науковій літера-
турі, сутністю дисципліни можна назвати певні 
вимоги до порядку поведінки людей в тій чи 
іншій сфері суспільного життя, що пов’язані з під-
порядкуванням юридичним та іншим соціальним 
обов’язкам. Оскільки функціональне призначення 
юридичних обов’язків – виконувати свою частину 
роботи в механізмі правового регулювання, спря-
мовувати індивідів у потрібне русло, можна гово-
рити про підпорядкування юридичним обов’язкам 
як правовому вираженню дисципліни [5, с. 35].

Отже, сутність державної дисципліни є багато-
аспектною, що полягає у взаємозв’язку насамперед 
з юридичною технікою як об’єктивним чинником 
(наявністю встановлених державою норм, пра-
вил, обов’язків, які зумовлені самою об’єктивною 
реальністю) та суб’єктивним чинником (підпоряд-
кування суб’єкта суспільних відносин встановле-
ним нормам, правилам, обов’язкам, що проявля-
ється у фактичній правомірній поведінці суб’єктів).

Основним призначенням юридичної техніки 
є точний, повний, чіткий, правильний виклад 
акту-волевиявлення в акті-документі, відобра-
ження в тексті документа справжньої волі право-
творця/правозастосувача [1].

Формування правової поведінки суб’єкта сус-
пільних відносин здійснюється двома шляхами: 
через правовий вплив та через правове регулю-
вання. Правовий вплив, як правило, є інформа-
ційний та здійснюється з використанням системи 
неюридичних засобів (інформаційні, ідеологічні 
тощо). Щодо правового регулювання поведінки 
носія суспільних відносин, то юридична техніка 
входить до сфери нормативно-правового регу-
лювання. Тобто низький рівень техніки юридич-
ного письма як різновиду юридичної техніки, 
недосконалість структури та письмового викладу 
тексту – основні причини недієвості та низької 
ефективності українських законів та підзакон-
них нормативних актів. Текстуальна форма нор-
мативно-правових актів має виразити специфіку 
правового регулювання, правове трактування, 
оцінку та кваліфікацію суспільних відносин. Така 
специфіка відповідно до юридично-доктриналь-
ного трактування права як системи норм полягає 
в тому, що правове регулювання здійснюється за 
юридично-логічною моделлю норми права. Все, 
що в тексті нормативно-правових актів не є вира-
женням елементів норми права і не пов’язане 
з ним, засмічує текст нормативно-правового акта, 

порушує юридичну логіку його побудови, усклад-
нює розуміння та застосування нормативно-пра-
вових положень [6].

Отже, завдяки ефективному правовому регу-
люванню з дотриманням вимог юридичної тех-
ніки щодо змісту та письма нормативно-правових 
актів можна покращити реалізацію дисциплінар-
них вимог, що містяться в зазначених нормах. Крім 
цього, за допомогою засобів законодавчої техніки 
(юридичних конструкцій, юридичних понять, 
юридичних термінів, правових презумпцій, пра-
вових фікцій) забезпечується техніко-юридична 
якість (змістова, структурна, стилістична) законів 
та зрозумілість й доступність їх адресату.

Крім цього, важливим питанням щодо зміц-
нення державної дисципліни, зокрема її різно-
виду – трудової дисципліни, є відповідність 
наказів чи локальних нормативних актів, що 
видаються окремими керівниками підприємств, 
установ, організацій тощо, приписам нормативно-
правових актів держави. На жаль, у практичній 
діяльності можлива така невідповідність, що про-
являється у вигляді суперечностей між право-
вими приписами та розпорядженнями окремих 
посадових осіб, що виникає внаслідок переви-
щення службових повноважень чи зловживання 
ними. Приміром, наказ керівника підприємства 
про відрядження співробітниці, в якої є дитина 
віком до трьох років, безумовно, суперечитиме 
режиму законності в державі (ст. 176 КЗпП Укра-
їни) [7, с. 73]. Тому відмова від відрядження не 
може кваліфікуватися як порушення трудової дис-
ципліни. Відповідно, видача такого наказу керів-
ником підприємства буде вважатися порушенням 
трудового законодавства.

Тому, встановлюючи принцип безумовного під-
порядкування наказам керівників, держава вихо-
дить із презумпції законності цих наказів. Отже, 
наказ має відповідати певним вимогам, тільки за 
умови виконання яких він буде правовим, матиме 
юридичну силу та користуватиметься захистом із 
боку держави. Насамперед, наказ не може супер-
ечити Конституції України, законам України, ука-
зам Президента України та постановам уряду.

Еталони (моделі) правової поведінки мають 
бути нормативно закріплені в системі законодав-
ства. Таке закріплення забезпечує громадянам 
визначеність у поведінці, віру в досягнення необ-
хідних результатів. Цьому ж сприяє і порівняна 
стабільність законів, стійкість практики їх засто-
сування, прийнятність методів роботи правоохо-
ронних органів незалежно від зміни конкретних 
посадових осіб. Стабільність правового регулю-
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вання породжує впевненість у тому, що відповідні 
правила поведінки не випадкові, а корисні та необ-
хідні, що вони відображають об’єктивні потреби 
життя та потребують безумовного виконання [8].

На думку Г. Молєва, в юридичному розумінні 
дисципліна є підпорядкуванням обов’язків, що 
містяться в правових актах (нормативних, пра-
возастосовних, інтерпретаційних, договірних) 
та інших соціальних та технічних приписах (нор-
мативних, індивідуальних), що мають за мету 
упорядкувати визначені суспільні відносини 
[5, с. 32]. Отже, «якість юридичної техніки» впли-
ває на поведінку громадян, а також на те, як саме 
відбудеться реалізація державної дисципліни (чи 
зрозумілі її дисциплінарні вимоги адресатові).

Г.Б. Поліщук наголошує на певних принци-
пово теоретичних аспектах, що характеризують 
поняття «юридичної техніки» не лише як сукуп-
ність певних правил і принципів, а й як засіб 
оцінки рівня якості, логічної послідовності змісту 
проєктів нормативно-правових актів та чинних 
юридичних документів, що становлять систему 
законодавства [9, с. 72].

Постійне та своєчасне удосконалення чин-
ного законодавства, в тому числі й за допомогою 
засобів юридичної техніки – це один із пріори-
тетних шляхів зміцнення державної дисципліни. 
Відомо, що юридично правильне, всебічне вре-
гулювання суспільних відносин здійснюється 
шляхом удосконалення, своєчасного оновлення 
та видання нових нормативних актів. Крім цього, 
зміни в соціально-економічному та політичному 
житті суспільства, виникнення нових суспільних 
відносин, наявність недосконалих норм права, 
колізійних норм та інші причини вимагають удо-
сконалення та своєчасного оновлення чинного 
законодавства. Завдяки цьому держава має змогу 
впливати на стан державної дисципліни. Зокрема, 
у процесі видання компетентним державним орга-
ном або уповноваженим ним суб’єктом правового 
акта, який регулює ті чи інші суспільні відносини 

та містить загальні правила і вимоги дисциплінар-
ного характеру, що адресуються конкретно визна-
ченому суб’єкту. Крім цього, про необхідність 
удосконалення та оновлення чинного законодав-
ства переконливо свідчать також часті порушення 
реалізації державної дисципліни, особливо таких 
її різновидів, як фінансова, договірна, трудова 
дисципліна та ін.

Висновки. Юридична техніка має важливе зна-
чення для зміцнення держаної дисципліни. Адже, 
як відомо, юридична техніка забезпечує доступ-
ність законодавства та зручність у його викорис-
танні. Тому залежно від того, наскільки досконало, 
чітко та ясно викладено думки законодавця чи 
інших суб’єктів правотворчості, залежить її пра-
вильне і адекватне розуміння та якість реалізації. 
Крім цього, соціальним призначенням юридичної 
техніки, зокрема правотворчості, є встановлення 
стандартів, еталонів, взірців поведінки учасників 
суспільних відносин. Тобто завдяки юридичній 
техніці суб’єкт правовідносин може швидко і пра-
вильно відшукати ту норму, якою необхідно керу-
ватися в тій чи іншій життєвій ситуації. Таким 
чином, юридична техніка – це один із чинників, 
який може забезпечувати правильне застосування 
та реалізацію нормативно-правових актів, у тому 
числі тих, що містять дисциплінарні вимоги. При 
цьому, як відомо, законність є основою держав-
ної дисципліни. Тому якість юридичної техніки 
є необхідною умовою зміцнення державної дис-
ципліни та ефективності її реалізації.

Це дослідження не претендує на вичерпний 
опис усіх аспектів впливу юридичної техніки на 
зміцнення державної дисципліни, що існують 
у теорії права. Важливо зазначити, що ефек-
тивна практична реалізація дисциплінарних норм 
залежить від юридично-технічної досконалості 
нормативно-правових актів. Тому вважаємо цей 
напрям дослідження актуальним та перспектив-
ним для подальшого вивчення юридичної техніки 
як інструменту зміцнення державної дисципліни.
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Mozoliuk-Bodnar L.M. THE INFLUENCE OF LEGAL ENGINEERING ON STRENGTHENING 
STATE DISCIPLINE: THEORETICAL ASPECT OF RESEARCH

The article analyzes the impact of legal techniques on strengthening state discipline. It is determined that 
the main purpose of legal technique is: accurate, complete, clear, correct statement of the act of expression of 
will in the act-document, reflection in the text of the document of the true will of the legislator.  The quality of 
legal techniques affects the implementation of disciplinary rules.

The author summarizes the provisions on the essence of state discipline and the dependence of its effective 
implementation on: legal techniques (established by the state norms, rules, responsibilities, which are due 
to the most objective reality) and the subjective factor (subordination of the subject of social relations to 
established norms, rules, responsibilities, which is manifested in the actual lawful conduct of the subjects).

It is determined that due to effective legal regulation in compliance with the requirements of legal techniques 
on the content and writing of regulations, it becomes possible to improve the implementation of disciplinary 
requirements contained in these rules. In addition, with the help of legislative techniques (legal constructions, 
legal concepts, legal terms, legal presumptions, legal fictions) provides technical and legal quality (semantic, 
structural, stylistic) of laws and clarity and accessibility to their recipient.

It is concluded that legal technique is important for strengthening state discipline: it provides accessibility 
of legislation and convenience in its use; Depending on how perfectly, clearly and intelligibly set out the 
views of the legislator or other lawmakers depends on its correct and adequate understanding and quality of 
implementation. In addition, thanks to legal techniques, the subject of legal relations can quickly and correctly 
find the rule that must be followed in a given life situation.

It is formulated that legal technique is one of the factors that can ensure the correct application and 
implementation of regulations, including those that contain disciplinary requirements; the quality of legal 
equipment is a necessary condition for strengthening state discipline and the effectiveness of its implementation.

Key words: legal technique, state discipline, law-making, law enforcement, legal regulation, normative-
legal act, individual act.
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ОСОБЛИВОСТІ ЧУДНІВСЬКОЇ КАМПАНІЇ  
ТА ЇЇ ІСТОРИКО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

Стаття присвячена дослідженню Чуднівської військової кампанії та її правових, а також 
геополітичних наслідків у контексті історії української державності. Докладно проаналізо-
вано основні положення Чуднівського договору (Слободищенського трактату), його історико-
правове, суспільно-політичне значення, порядок функціонування взаємовідносин із сусідніми 
державами. На особливу увагу заслуговує висвітлення хронологічної послідовності плину вій-
ськової операції та об’єктивних передумов до початку бойових дій. Другий етап Української 
національної революції з 1657 до 1663 років характеризується виникненням важливих чинни-
ків подальшого державотворення для українського народу. За цієї доби відбувалася запекла 
боротьба за гетьманську булаву, наростали фактори соціально-політичної конфронтації, 
відновлювалися старі форми соціально-економічних відносин, впроваджувалися новітні полі-
тично-ідейні принципи, протиставлялися соціальні системи, класові інтереси, національна 
еліта відходила від державної ідеї. Також розглядається низка концепцій та виокремлення про-
блем реалізації договору і його основних пунктів. Визначено роль та місце договору в історії 
державно-правових явищ. Проведено детальний аналіз іноземних публікацій на основі окремих 
польських джерел, щоденників польських сучасників подій, значного комплексу документів, які 
раніше були мало задіяні історіографією у формуванні державно-правового аспекту Слободи-
щенського трактату. Окрім того, виокремлено загальне значення суттєвих причинно-наслід-
кових взаємозв’язків подальших правових відносин, зовнішньополітичної діяльності, зокрема 
дипломатичних стосунків між Гетьманщиною, Річчю Посполитою та Московією. 

Ключові слова: угода, договір, Чуднів, Слободище, Юрій Хмельницький, Річ Посполита, 
військова кампанія, право.

Постановка проблеми. Військові події 
на полотні української історії мали значущий 
та безпосередній вплив на формування складових 
основ державності. Одним із центральних епізо-
дів багатоетапного військового конфлікту москов-
сько-польської війни є битва під Чудновим, яка 
має фундаментальні наслідки для Речі Посполи-
тої, Московії та Козацько-Гетьманської держави. 
Окрім дослідження послідовних бойових дій Чуд-
нівської військової кампанії 1660 року, доцільно 
зважати на формування історико-правового зна-
чення Слободищенського трактату загалом та його 
дипломатичного функціонування, який тісно 
пов’язаний із сусідніми державами. Докладний 
аналіз цього історичного етапу допоможе якісніше 
сформувати розуміння його правової сутності. 
Так, історико-правовий аспект Чуднівської угоди 
потребує переосмислення в контексті сучасних 
глобальних світових умов, опрацювання концеп-
туальних проблем та підходів до цього питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню Чуднівської кампанії присвячені 
праці вітчизняних та зарубіжних науковців, 

серед яких: В. Чермак, А. Гнилко, Ф. Равіта-Ґав-
ронський, Р. Романський, Я. Віммер, Л. Оссолін-
ський, Н. Костомаров, В. Герасимчук, А. Малов. 
У своїх працях зазначені автори відображали 
аспект бойових дій без усебічного розгляду 
та детального аналізу історико-правової концеп-
ції. Натомість наше дослідження глибше охоплює 
розуміння причинно-наслідкових зв’язків право-
вого характеру на тлі висвітлених подій в історії 
українського державотворення, а також доповнює 
наявні доробки, розширюючи сферу актуальності 
історико-правових питань.

Постановка завдання. Завданням статті 
є визначення ролі та наслідків бойових дій Чуд-
нівської кампанії 1660 року на формування укра-
їнської державності та встановлення факторів 
укладення Слободищенського трактату і згодом 
його історико-правового значення із використан-
ням польської історіографії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Українські та польські дослідники визначають 
низку об’єктивних передумов, що спонукали Річ 
Посполиту та Московське царство до військо-
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вої операції на українських теренах. Одними 
з таких причин є завершення війни зі Швецією 
й подальше підписання 3 травня 1660 року Олів-
ського мирного договору між Річчю Посполи-
тою та Шведською імперією, внаслідок чого 
Польща вдалася до початку військової операції 
на українських землях. Втім, безпосередньо це 
зумовлено падінням влади Івана Виговського 
та проголошенням влади Юрія Хмельницького, 
котрий вимушений був укласти нерівноправний 
договір із Московією (Переяславські статути, які 
суттєво обмежували автономію козацької Укра-
їни) [1, с. 318]. Варто зазначити, що Іван Вигов-
ський не мав підтримки Речі Посполитої щодо 
ухвалення Гадяцького договору, зокрема через 
протистояння зі шведами в Пруссії та з кон-
федерацією, яка мала частину армії під коман-
дуванням Маріуша-Станіслава Яскульського. 
Втім, основне завдання польсько-литовської сто-
рони – повернення українських земель [2, с. 26]. 

Отже, навесні 1660 року польсько-литовські 
війська розпочали підготовку до наступу на схід 
із метою повернення втраченої України. Війська 
Московії контролювали не тільки Лівобережну 
Україну, а й інші українські губернії Речі Поспо-
литої. Основні фортифікаційні споруди й важливі 
міста Великого Князівства Литовського, зокрема 
Вільнюс, перебували під владою російських заво-
йовників [3, с. 225]. Таким чином, розпочалося 
суттєве перегрупування сил на східний напрям 
бойових дій. Так, війська під проводом полко-
водця Стефана Чарнецького, що поверталися 
з Данії, рушили на Литву. У напрямі України були 
задіяні коронні сили, які взяли в облогу Мальборк 
та Ельблонг – полки гвардії короля Речі Посполи-
тої на чолі з бароном фон Людингаузеном-Воль-
фом та воєводою Яном Сапігою [4, с. 126]. 

Отже, рішення щодо війни з Московією при-
ймалися на військовій раді у травні 1660 р. у Вар-
шаві, в якій безпосередньо брав участь король 
Речі Посполитої Ян II Казимир. Відповідно до 
затвердженої згоди вирішено, що коронну армію 
буде поділено на дві групи. Військові підрозділи 
Чарнецького мали надати допомогу литовській 
армії, аби протиставити московським силам князя 
Івана Хованського, тоді як гетьман коронний 
Станіслав Потоцький, посилений татарськими 
військами, мав бути скерований до України. 
У резервних формуваннях залишився дивізіон 
Любомирського, який після підписання миру зі 
шведами також було спрямовано на українську 
територію. Завдяки рішучим діям литовська армія 
28 червня 1660 року біля с. Полонки (Білорусь) 

завдала тяжкої поразки воякам Хованському і вже 
на початку липня захопила Мінськ, а згодом всю 
території Білорусі аж до притоку Дніпра – р. Бере-
зина. Отже, перемога біля Полонки і початок 
наступальних дій у напрямі Дніпра відкрили нові 
можливості для коронного війська, спрямованих 
на українські терени бойових дій [5, с. 201].

Водночас гетьман Юрій Хмельницький, доче-
кавшись підкріплення від російського воєводи 
князя Григорія Ромодановського та козацьких пол-
ків, повільно рухався в напрямі до московських 
військ Шереметьєва і згодом дійшов до Прилук, 
де залишився там аж до 30 вересня, маючи інфор-
мацію про складне становище московського царя 
[1, с. 375]. Тому польській стороні необхідно було 
знищити московські війська на чолі з Шереметьє-
вим ще до того, як ті приєдналися до армії Хмель-
ницького. Загалом українсько-московська армія 
налічувала майже 80 тис. осіб у двох великих фор-
муваннях [6, с. 52].

Зосередження коронних військових підроз-
ділів поблизу Тернополя хоч і було тривалим, 
проте вже 9 вересня вони об’єдналися з татар-
ськими силами на чолі з нурадин-султаном 
[6, с. 37]. На військовій нараді у Старокостян-
тинові розроблялися дві концепції ведення дій 
проти вояків Шереметьєва [7, с. 104]. Зокрема, 
постала дилема: чи чекати російських військ на 
шляху до Любара, або радше застати їх зненацька 
в їх напрямі. Зрештою було вирішено залишити 
Старокостянтинів і через Острополь розпочати 
похід у напрямі Любара проти московського вій-
ська. Перші воєнні сутички сталися 14 вересня 
1660 року, коли кавалерійські розвідувальні 
підрозділи коронного війська донесли звістку 
про наступ російсько-козацьких сил [8, с. 145]. 
Початок кампанії та її перебіг засвідчив запе-
клість протистояння між польсько-татарською 
й козацько-московською арміями. Після двотиж-
невої облоги на околицях Любара воєвода Шере-
метьєв був змушений провести відступальну 
операцію до Чуднова, де 27 вересня був повторно 
заблокований польсько-татарським військом.

Неабияким визначальним епізодом Чуднівської 
кампанії 1660 року, що визначила її подальшу 
долю, стала битва під Слободищем між козацькою 
армією гетьмана Юрія Хмельницького та поль-
сько-татарським військом на чолі з маршалком 
Любомирським і нурадин-султаном Мурат-Гіреєм. 
Армія українського гетьмана зупинилася в Берди-
чеві, об’єднавшись у Прилуці Збаразькій під керів-
ництвом уманського полковника Ханенка, а вже 
6 жовтня військо прибуло до Слободища [9, с. 45]. 
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Варто наголосити, що під Слободищами укра-
їнські козацькі підрозділи провели одну з най-
блискавичніших військових захисних операцій, 
завдавши удару по польських підрозділах, які 
поблизу Чуднова утримували в облозі козацько-
московський контингент. Проте українська стар-
шина, дізнавшись про невдачі та облогу Шереме-
тьєва, вирішила провести перемовини з поляками. 
17 жовтня під Слободищами гетьман Юрій Хмель-
ницький підписав мирну козацько-польську угоду 
(Слободищенський трактат), яка фактично повто-
рила Гадяцьку угоду. Прибувши до польського 
табору, Хмельницький присягнув на умовах Чуд-
нівського договору й за рекомендацією Потоць-
кого та Любомирського дозволив польським 
підрозділам розташуватися на зимовий постій 
в українських містах та селах [10, с. 229]. На пер-
ший погляд, політичний хід української старшини 
видається незрозумілим і нелогічним після під-
писання невигідних умов договору з тими, з ким 
точилася битва під Слободищами, про що свід-
чить її недостатній державницький потенціал. 
Оскільки правобережні полки мали неабияку 
міць, спроможну докорінно змінити ситуацію на 
свою користь поблизу Чуднова, саме це непокоїло 
польське керівництво. 

Отже, укладена угода повторювала осно-
вні положення Гадяцької угоди 1658 року, окрім 
пункту про Велике Князівство Руське, що супере-
чить вольностям Війська запорозького і потребам 
підтримки сталого миру. Поміж головних пунк-
тів Чуднівської угоди варто зазначити такі: геть-
ман із військом відступається від царя, зрікається 
його протекції як і протекції інших володарів, 
а лишається під опікою польського короля; козаки 
зобов’язуються не вчиняти нападів на володіння 
кримського хана та турецькі міста; польські 
і татарські полонені мають бути звільнені; якщо 
Шереметьєв несподівано розпочав би насту-
пальні дії, козаки гетьмана Хмельницького мали б 
спільно з польською армією воювати проти нього. 
Аналогічні спільні дії передбачалися і для пригні-
чення всіх заколотів, що могли виникати в Україні 
за участю московських вояків, також козаки від-
новлюють присягу вірності у всіх містах, усім 
їм гарантуються цілковита амністія, збереження 
прав та привілеїв [11, с. 202].

Згідно зі Слободищенським трактатом ска-
совано невигідні для України, продиктовані 
Москвою Переяславські статті 1659 року, 
зокрема, розірвано союз із московським царем 
і відновлено державний зв’язок України з Річчю 
Посполитою [12, с. 237]. Якщо оцінювати з пра-

вової позиції укладення угоди, то на його підставі 
Україна діставала лише автономію з гетьманом 
на чолі і зобов’язувалась воювати разом із поль-
ським військом проти Московії та не вчиняти 
нападів на землі Кримського ханства. Політико-
правовим наслідком цього трактату була також 
цілковита капітуляція московського війська. Зго-
дом Слободищенський трактат було схвалено 
Козацькою радою в Корсуні. Одначе окремі ліво-
бережні полки обрали сторону Московії і при-
сягнули цареві. Зокрема, опозиційний рух проти 
гетьмана Хмельницького очолив його дядько 
Яким Сомко, який прагнув отримати гетьманську 
булаву. Гетьманування домагався й ніжинський 
полковник Василь Золотаренко. Саме через ці 
розбіжності й розмаїття поглядів започатковано 
поділ Козацько-Гетьманської держави на Пра-
вобережну й Лівобережну частини [13, с. 107]. 
Звісно, у Москві успішно скористалися міжусоб-
ною боротьбою в Козацькій Україні. Зокрема, під-
тримуючи різних претендентів на гетьманство, 
московський уряд загострював ситуацію й вод-
ночас посилював свою владу на Лівобережжі. До 
того ж не мала жодного бажання відмовлятися від 
українських земель і Польща [13, с. 107].

З вищевикладеного варто наголосити, що кам-
панія 1660 року продемонструвала вражаючу міць 
Речі Посполитої та спонукала козацьких старшин 
на підтримку ідеї підпорядкування королю Яну 
ІІ Казимиру. Окрім того, важливу роль відігравав 
певний страх перед Ордою, яка вимагала пока-
рання невірного союзника, а також успіхи поль-
сько-литовських військ у Литві. Звідси і було при-
йнято рішення Хмельницького та його оточення 
повернутися до Речі Посполитої, зважаючи на 
перевагу польської армії та складне становище 
московитів. Однак порушення умов капітуляції 
московських військ перед польсько-татарською 
стороною та невизнання їх царем означало, що 
потрібно продовжувати боротьбу за Правобе-
режжя й Лівобережжя. Адже Лівобережна частина 
та Київ досі залишились під владою московитів, 
де були зосереджені значні військові сили. Проте 
успіх Чуднова все ж наблизив Річ Посполиту до 
витіснення Москви з України. Втім, польська сто-
рона усвідомлювала труднощі, зокрема, пов’язані 
зі спільними діями з татарами, які виношували 
власну політичну та військову мету, та катастро-
фічне становище армії. 

Чуднівська угода також започаткувала постій-
ний розкол всередині Гетьманської держави, 
позбавленої дієздатних керівників-козаків. 
Коронне військо поширилося на Правобережжя, 
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певною мірою стримавши козацьку автономію. 
В універсалах, які Юрій Хмельницький надсилав 
до полків, повідомляючи про угоду з поляками, 
наказував не створювати перешкод для переправи 
польських та татарських військ через Дніпро, 
а також, щоб козаки не піддавались на провока-
ції воєвод Якова Сомка та Івана Брюховецького 
[14, с. 170]. Проте у багатьох випадках універсали 
не мали бажаного ефекту й не виконувалися. Окрім 
того, у вказівках гетьмана від 9 грудня 1660 року, 
що надавалися посланцям, які здійснювали візити 
до короля, зазначалася вимога відновити Гадяцькі 
пакти і повернути православні церкви, які утри-
мували уніати [14, с. 171].

Слід зазначити, що Чуднівські угоди для Мос-
ковії стали неабиякою поразкою і втратою Укра-
їни, зокрема Правобережної, причому більш як 
на сто років. Певна річ, перехід гетьмана Юрія 
Хмельницького й старшини з його оточення на бік 
поляків був логічним підсумком нав’язаної Пере-
яславської угоди 1659 року і негнучкої політики 
Москви. Водночас політична і військова ситуа-
ція не надто спонукали до укладення нової угоди 
з Річчю Посполитою [15, с. 130]. Адже перемога 
поляків біля Чуднова не стала сприятливим чин-
ником для розвитку Гетьманщини, а, навпаки, 
започаткувала її розкол. Поляки не мали наміру 
йти на певні поступки козакам, проте й не мали 
ентузіазму для ведення подальших воєнних дій 
із метою підпорядкування Лівобережжя, де роз-
ташовувались гарнізони Московії. Таким чином, 
державницьке управління опинилося у вкрай 
несприятливих обставинах. Адже зберегти 
єдність Гетьманщини, отримати гарантії від Речі 
Посполитої і зміцнити козацьку владу було тепер 
за складно. Проте, незважаючи на вкрай мізерні 
здобутки для української сторони, польська влада 
розглядала навіть їх як надмірну поступку, що, 

безперечно, згодом призвело до нового кола про-
тистоянь [16, с. 116].

Висновки. Чуднівська угода 1660 року з Поль-
щею не була сприйнята більшістю лівобережного 
козацтва. А втручання інших держав у протисто-
яння різних козацьких угрупувань у боротьбі за 
гетьманську булаву призвело до поділу України 
на Лівобережну та Правобережну, що ворогували 
між собою: одна підтримувала Московію, інша – 
Річ Посполиту. Отже, в Україні розпочалася нова 
громадянська війна, що призвело до постійного 
поділу українських земель на польську (Право-
бережжя) та московську (Лівобережжя) частини, 
яке було підтверджено Андрусівським догово-
ром у січні 1667 р. 

Укладення угоди під Чудновим засвідчує, що 
інтереси козаків та гетьманів на чолі з Юрієм 
Хмельницьким більше схилялись до союзу із 
Річчю Посполитою на умовах Гадяцького дого-
вору 1658 року. Жорстка політика Московії сто-
совно Гетьманщини, прагнення негайно вирішити 
всі спірні питання і позбавити непоступливих 
гетьманів реальної влади спричинили так звану 
«Чуднівську катастрофу» 1660 року саме для мос-
ковитів. Розгром російських військ поблизу Чуд-
нова став переломним моментом у всій зовнішній 
політиці Московської держави і змінив ставлення 
царського уряду до України. Саме від цього 
моменту на відновлених російсько-польських 
мирних перемовинах Москва вперше відмовилася 
від Правобережжя і навіть пропонувала передати 
полякам лівий берег Дніпра. Проте, переконав-
шись у неспроможності своїх воєнних амбіцій, 
Річ Посполита на перемовинах вдовольнилась 
лише Правобережною Україною. І вже в січні 
1667 року укладено Андрусівське перемир’я, яке 
для Гетьманщини де-юре означало початок тери-
торіального розколу. 
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Sonko Ya.V. PECULIARITIES OF THE CHUDNIV CAMPAIGN AND ITS HISTORICAL AND 
LEGAL CONSEQUENCES

The article is devoted to the study of the Chudniv military campaign and its legal and geopolitical 
consequences in the context of the history of Ukrainian statehood. The main provisions of the Treaty of Cudnov 
(Treaty of Slobodyshche), its historical and legal, socio-political significance, the order of functioning of 
relations with neighboring states are analyzed in detail. Of particular note is the coverage of the chronological 
sequence of the military operation and the objective preconditions for the start of hostilities. The second stage 
of the Ukrainian national revolution from 1657 to 1663 is characterized by the emergence of important factors 
for further state formation for the Ukrainian people. During this period there was a fierce struggle for the 
hetman's mace, growing factors of socio-political confrontation, restoration of old forms of socio-economic 
relations, introduction of new political and ideological principles, opposition of social systems, class interests, 
departure of the national elite from the state idea. A number of concepts and highlights of the implementation 
of the agreement and its main points are also considered. The role and place of the contract in the history of 
state and legal phenomena are determined. A detailed analysis of foreign publications is based on individual 
Polish sources, diaries of Polish contemporaries, a large set of documents that were previously insufficiently 
used by historiography in the formation of the state and legal aspect of the Slobodyshche treatise. In addition, 
the general significance of the significant causal relations of further legal relations, foreign policy, in particular 
diplomatic relations between the Hetmanate, the Commonwealth and Muscovy.

Key words: agreement, treaty, Chudniv, Slobodyshche, Yuriy Khmelnytsky, Polish-Lithuanian 
Commonwealth, military campaign, law.
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Національна академія внутрішніх справ

ФУНКЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

У статті розкрито поняття та ознаки функцій конституційно-правового статусу Укра-
їнського народу. Виокремлено види функцій конституційно-правового статусу Українського 
народу.

Визначено, що загально-цивілізаційна функція є передусім основою для міжнародної інте-
грації та співпраці, адже Український народ є суб’єктом загальносвітової спільноти. Він не 
може забезпечити власне існування та еволюційний розвиток, перебуваючи в ізоляції. Проте 
інколи стверджують, що це положення тлумачиться на шкоду державному суверенітету, 
але основоположним (первинним) є саме народний суверенітет, а для його забезпечення існує 
державний. Останній має право на існування тільки тому, що є необхідним для забезпечення 
реалізації народного суверенітету.

Стверджується, що у сучасній гуманітарній науці існують різні теорії суспільства. 
Наприклад, громадянське, одержавлене, індустріальне, постіндустріальне, інформаційне, 
відкрите суспільство, але для будь-якого з них характерна наявність інтегративних зв’язків, 
взаємодії та взаємозалежності.

Відзначено, що громадянське суспільство характеризується розвиненістю та соціальною 
солідарністю, яка означає, що Український народ є єдиною спільнотою, яка організовано 
здатна захищати загальнонародні, колективні (групові) та індивідуальні інтереси своїх членів.

Запропоновано під сутністю державоутворюючої функції Українського народу розуміти 
такий напрям його діяльності, який характеризується первинною, постійною, верховною, 
універсальною, установчою його владою на управління державою та прийняття остаточних 
рішень з усіх питань загальнодержавного значення. Державоутворююча функція Українського 
народу – це його реальна можливість самостійно визначати свою долю та розпоряджатися 
нею, створювати таку державу, яка відповідає його інтересам, потребам та побажанням.

Соціально-регулятивно-охоронна функція конституційно-правового статусу Україн-
ського народу здійснюється насамперед завдяки цілеспрямованому або неконтрольованому 
створенню різноманітних соціальних норм.

Ключові слова: Український народ, правосуб’єктність, гарантії конституційних прав, 
права та обов’язки, конституційно-правовий статус Українського народу.

Постановка проблеми. У статті увага буде акцен-
туватися на основних функціях конституційно-пра-
вового статусу Українського народу. Однак насам-
перед хотілося б зазначити, що джерелом функцій 
конституційно-правового статусу Українського 
народу є цілі, які ним переслідуються. Беззаперечно, 
такими найбільш важливими цілями є, по-перше, 
забезпечення власного існування, по-друге, ево-
люційний розвиток Українського народу. Саме 
для реалізації цих цілей є логічно обґрунтованим 
виокремлення загальноцівілізаційної, суспільство-
утворюючої, державоутворюючої, соціально-регу-

лятивно-охоронної та інших функцій, завдяки яким 
формуються та існують людська спільнота зага-
лом, національні, у кожній окремій країні, суспіль-
ство, держава, місцеве самоврядування, соціальні 
регулятори, а у середовищі останніх існує право.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі питання поняття, ознак та видів функцій 
конституційно-правового статусу Українського 
народу були предметом наукових досліджень 
широкого кола науковців, таких як Ф.П. Шуль-
женко, Г.Г. Демиденко, О.В. Петришин, С.Д. Гуса-
рєв, А.Ю. Олійник, О.Л. Слюсаренко.
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Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження поняття, ознак та видів функцій конститу-
ційно-правового статусу Українського народу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Певно, що насамперед серед основних варто 
назвати загальноцивілізаційну функцію Україн-
ського народу. Цивілізація – це 1) рівень суспіль-
ного розвитку і матеріальної культури, досяг-
нутий тією або іншою суспільно-економічною 
формацією, а також ступінь і характер розвитку 
культури певних епох і народів; сукупність вия-
вів досягнутого ступеня суспільного розвитку; 
2) сучасна культура, прогрес, освіта; 3) третій сту-
пінь у розвитку людської культури, якому переду-
ють два інші, а саме доба дикунства й доба вар-
варства [1, с. 207].

Ґрунтуючись на вищевикладеному, зверта-
ємо увагу на «Малу енциклопедію етнодержа-
вознавства», у якій зазначається, що «форму-
вання етнічної території нерозривно пов’язане 
з існуванням на ній певного етносу. Український 
етнос впродовж тисячоліть на теперішній дер-
жавній етнічній території творив реальне життя 
у всіх вимірах – духовне, соціальне, матеріальне. 
Минали бурхливі століття, а він героїчно від-
стоював свій природний життєвий простір, скрі-
пившись навіки найвищою цінністю – мовою, 
спільністю, самосвідомістю, емоційністю, врешті 
ментальністю, створивши цілий світ духовної 
та матеріальної культури. Будучи за своєю при-
родою доброзичливим, гостинним, він приймав 
у своє етнокультурне середовище групи іншого 
біоценозу. Отже, основою У. н. є етнічні укра-
їнці, тобто корінне населення України, а також 
представники інших націй та етнічних груп, які 
ідентифікують себе з етнічними українцями 
в сфері економічного, соціально-політичного, 
культурного життя та менталітету» [2, с. 634].

Аналізуючи загальноцивілізаційну функцію 
Українського народу, наголошуємо насамперед 
на тому факті, що Український народ вніс зна-
чний вклад у створення загальноцивілізаційних 
правових надбань. Так, Є. Ерліх є основополож-
ником теоретико-методологічного обґрунтування 
нового соціолого-правового підходу до розгляду 
соціальних явищ, у зв’язку з чим «пов’язується 
офіційне народження нової галузі науки – соціо-
логії права» [3, с. 1]; під керівництвом гетьмана 
П. Орлика з’являється одна з перших у світі 
демократичних конституцій «Пакти і Конститу-
ції законів та вольностей Війська Запорозького» 
(Конституція Пилипа Орлика від 5 квітня 1710 р.) 

[4, с. 122]; Л.Й. Петражицький є одним із засно-
вників самобутньої психологічної теорії права, 
головним завданням якої є прагнення звільнити 
теорію права від вузького юридичного догматизму 
[5, с. 188]; Б.О. Кістяківський, базуючись на мето-
дологічному плюралізмі, обґрунтовує синтетичну 
(інтегративну) теорію права, за якою існує чотири 
теоретичних визначення права (державно-органі-
заційне, соціологічне, психологічне, нормативне) 
та два «технічні поняття», а саме юридико-догма-
тичне та юридико-політичне [5, с. 192]; М.С. Гру-
шевський одним із перших визначав державу як 
«суверенний союз народу» та наполягав на без-
класовості Українського народу [5, с. 206].

Варто також визнати, що загальноцивіліза-
ційна функція є передусім основою для міжна-
родної інтеграції та співпраці, адже Український 
народ є суб’єктом загальносвітової спільноти. Він 
не може забезпечити власне існування та еволю-
ційний розвиток, перебуваючи в ізоляції. Проте 
інколи стверджують, що це положення тлума-
читься на шкоду державному суверенітету, але 
основоположним (первинним) є саме народний 
суверенітет, а для його забезпечення існує дер-
жавний. Останній має право на існування тільки 
тому, що є необхідним для забезпечення реалізації 
народного суверенітету.

Не менш важливою є суспільствоутворююча 
функція. У 6-томній «Юридичній енциклопедії» 
зазначається, що «суспільство – у широкому розу-
мінні відособлена від природи частина матеріаль-
ного світу, що є формою життєдіяльності людей; 
сукупність відносин між людьми, що складаються 
у процесі їх спільної діяльності. Термін «суспіль-
ство» застосовується і у вузькому значенні задля 
характеристики певного типу С. (первіснообщинне 
С., рабовласницьке С., феодальне С. тощо) або 
населення певної країни (українське С.)» [6, с. 728].

Слід визнати, що у сучасній гуманітарній науці 
існують різні теорії суспільства. Наприклад, гро-
мадянське, одержавлене, індустріальне, постін-
дустріальне, інформаційне, відкрите суспільство, 
але для будь-якого з них характерна наявність 
інтегративних зв’язків, взаємодії та взаємозалеж-
ності. Будь-якому суспільству завжди властиве 
щось спільне, чим можуть бути публічні та при-
ватні інтереси, минуле, сучасне і майбутнє, сім’я, 
поділ праці, солідарність, мова, менталітет, соці-
альні регулятори, рівень розвитку продуктивних 
сил, держава тощо. Зазначені інтегративні зв’язки, 
взаємодія та взаємозалежність об’єктивно існу-
ють між усіма інституціями суспільства, а саме 
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націями, національними меншинами, корін-
ними народами, соціальними та етнічними гру-
пами, територіальними громадами, що об’єднані 
спільним проживанням, політичними партіями, 
громадськими об’єднаннями, окремими грома-
дянами. Саме завдяки цим зв’язкам, взаємодії 
та взаємозалежності утворюється соціально-полі-
тична спільність – народ.

У такий спосіб народ як цілісна одиниця стає 
народом, що посвідчується утворенням націо-
нального суспільства та держави. Це є проявом 
первісної, природної установчої влади, а саме 
єдиної влади, якій монопольно та безапеляційно 
належить право створювати суспільство, державу, 
правила співіснування та співмешкання, визна-
чати умови проживання у суспільстві та державі.

Беззаперечно, одним із найбільш важливих 
завдань Українського народу є формування грома-
дянського суспільства. Щодо цього шеститомна 
«Юридична енциклопедія» та «Великий енцикло-
педичний юридичний словник» зазначають, що 
«громадянське суспільство – суспільство з розви-
неними економічними, політичними, духовними 
та іншими відносинами і зв’язками, яке взаємодіє 
з державою та функціонує на засадах демокра-
тії і права. Побудова громадянського суспільства 
є метою суспільного розвитку, засобом всебічного 
забезпечення інтересів, прав та свобод людини 
і громадянина» [7, с. 143].

Отже, громадянське суспільство характеризу-
ється розвиненістю та соціальною солідарністю, 
яка означає, що Український народ є єдиною 
спільнотою, яка організовано здатна захищати 
загальнонародні, колективні (групові) та інди-
відуальні інтереси своїх членів. Громадянське 
суспільство, окрім єдності інтересів, має також 
відрізнятися своєю приватною власністю, сфор-
мованою системою недержавних інституцій, 
здатних його захищати, а за необхідності – про-
тистояти державі. Саме громадянське суспіль-
ство має бути спроможним формувати демо-
кратичну, соціальну та правову державу, адже 
остання з’являється лише в умовах існування 
громадянського суспільства. Поза його існуван-
ням така держава є неможливою.

Водночас діалектика становлення грома-
дянського суспільства свідчить про те, що воно 
засновується на засадах самовиникнення, само-
достатності, саморегуляції та власного розвитку 
і завжди має намагатися обмежувати вплив дер-
жави на інститути та процеси, які в ньому відбува-
ються. Однак на початкових етапах його розвитку, 
тобто в умовах, коли тільки починають формува-

тися його ознаки, принципи, інститути та струк-
тури, держава повинна сприяти їх становленню, 
інакше громадянське суспільство буде формува-
тися довго й болісно.

Під час формування громадянського суспіль-
ства важливо, щоби політично ініціативні його 
лідери, партії, групи та прошарки утворили інсти-
тути громадянської самоорганізації та самовря-
дування, розвинули у його середовищі навички 
громадянської єдності та солідарності. Проте це 
зовсім не означає абсолютної однорідності, від-
сутності різних інтересів та прагнень у середо-
вищі громадянського суспільства. Це насамперед 
вимагає вміння їх консолідувати, об’єднати для 
досягнення загальнонародних цілей.

Є всі підстави віднести до функцій консти-
туційно-правового статусу Українського народу 
державоутворюючу функцію, але під час її роз-
гляду доцільно насамперед звернути увагу на 
визначення держави. Отже, «держава – територі-
альна організація влади, яка об’єднує населення 
на засадах громадянства, здійснюється за посе-
редництвом апарату управління шляхом ухва-
лення і реалізації законів та інших правових актів 
задля забезпечення функціонування та сталого 
розвитку суспільства, захисту прав людини і гро-
мадянина» [8, с. 89]. Враховуючи зазначене визна-
чення, зазначаємо, що витоки цієї функції ґрунту-
ються на теорії суспільного договору.

Таким чином, сутність цієї функції полягає 
у невід’ємному та природньому праві Україн-
ського народу утворювати, змінювати, контр-
олювати, ліквідовувати власну державу, а також 
управляти нею. Український народ, до речі, як 
і будь-який інший, що проживає в умовах демокра-
тії, утворює, змінює, контролює, ліквідує власну 
державу, а також управляє нею для задоволення 
публічних інтересів, тобто інтересів тих соці-
альних груп, із яких він складається. Зрозуміло, 
що публічні інтереси можуть реалізовуватися 
за умови непорушності конституційного ладу, 
стабільності інститутів публічної влади, тери-
торіальної цілісності, політичної, економічної, 
ідеологічної та іншої незалежності та самодос-
татності, інших якісних характеристик. Саме для 
забезпечення вищевикладеного утворюється дер-
жава. За умови реальності зазначеного ніби відбу-
вається ототожнення народу і держави, розуміння 
й визначення держави через народ, і навпаки.

Отже, сутність державоутворюючої функції 
Українського народу полягає у тому, що це такий 
напрям його діяльності, який характеризується 
первинною, постійною, верховною, універсаль-
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ною, установчою його владою на управління 
державою та прийняття остаточних рішень з усіх 
питань загальнодержавного значення. Держа-
воутворююча функція Українського народу – це 
його реальна можливість самостійно визначати 
та розпоряджатися своєю долею, створювати таку 
державу, яка відповідає його інтересам, потребам 
та побажанням.

Будь-який народ, зокрема Український, пови-
нен мати можливість утворювати, змінювати, 
контролювати, ліквідовувати не тільки власну 
державу, але й її органи. Це стосується інших 
інститутів публічної влади, мається на увазі 
насамперед система місцевого самоврядування. 
Саме тому визнається первинним народний суве-
ренітет, запроваджується безпосереднє та пред-
ставницьке народовладдя.

Держава зобов’язана представляти загальні 
інтереси народу, регулювати та охороняти сус-
пільні відносини за участю народу, забезпечу-
вати розвиток суспільства в інтересах народу, 
допускати можливість саморозвитку народу, 
нести відповідальність перед народом, виражати 
загальні інтереси більшості, враховувати інтер-
еси меншості та максимально узгоджувати їх. 
Народ зобов’язаний забезпечувати розвиток своєї 
держави, захищати її суверенітет, територіальну 
цілісність, недоторканість, економічну, інформа-
ційну та іншу безпеку.

Оцінюючи відносини між народом та держа-
вою, маємо врахувати, що саме народ як єдине 
джерело влади наділений правом визначати, які 
рішення влади є справедливими, добровільно 
підкорюючись їм, що є основоположним чинни-
ком стабільної та процвітаючої держави. Народ 
є основним суб’єктом вибору, реалізації та функці-
онування державної влади, це є основоположною 
умовою її існування, що проявляється у визнанні 
ним наявної влади, позитивному схваленні влади 
та добровільному підкоренні їй, тобто взаємовід-
носини між Українським народом та українською 
державою повинні мати договірний та стійкий 
характер, за якого визнається первинність суве-
ренітету Українського народу, який його реалізує 
через державну владу від імені усього суспільства 
та через місцеву владу від імені територіальної 
громади села, селища міста.

Тісно пов’язана з попередньою соціально-
регулятивно-охоронна, насамперед правоутворю-
юча, функція конституційно-правового статусу 
Українського народу.

Соціально-регулятивно-охоронна функція 
конституційно-правового статусу Українського 

народу здійснюється насамперед завдяки ціле-
спрямованому або неконтрольованому створенню 
різноманітних соціальних норм. При цьому під 
соціальними нормами розуміють «загальні пра-
вила поведінки людей у суспільстві, що зумовлені 
об’єктивними закономірностями, є результатом 
свідомо-вольової діяльності певної частини чи 
всього суспільства і забезпечуються різноманіт-
ними засобами соціального впливу» [9, с. 103]. 
Також доречно стверджується, що «соціальні 
норми – це правила поведінки загального харак-
теру, які виявляють волю певної частини насе-
лення або всього суспільства і гарантуються різ-
ними засобами соціального впливу» [10, с. 226].

Існують різноманітні підстави для класифі-
кації соціальних норм, а тому розрізняють полі-
тичні, організаційні, етичні, естетичні, технічні, 
правові, моральні, звичаєві, корпоративні, релі-
гійні та інші норми. Однак беззаперечним є те, 
що найбільш важливими у регулюванні та охо-
роні суспільних відносин є правові норми, або 
норми права, які утворюються у результаті про-
цесу правоутворення, тому зауважимо, що під 
правоутворенням розуміють «правове поняття, 
що охоплює різні форми та способи виникнення 
і буття права, його упорядкування і розвитку, 
зокрема: а) його зовнішнє відображення в право-
вих письмових документах (нормативних актах, 
угодах, судових прецедентах тощо); б) існування 
в ненормативному вигляді (правосвідомість, 
правові принципи, правові теорії і концепції, 
конкретні правовідносини тощо); в) процеси 
виникнення правових моделей поведінки та їх 
фактичної реалізації» [11, с. 189].

Отже, правоутворення, яке реалізується 
Українським народом, – це процес, який перед-
бачає з’ясування необхідності у регулюванні 
та охороні певних суспільних відносин, усві-
домлення їх сутності, первинне формулювання 
найбільш загальних правил поведінки, їх юри-
дичне оформлення у вигляді норм та принципів  
права. Ще раз хотілося б наголосити на тому, що цей 
процес відбувається безперервно тому, що постійно 
виникають нові типи та види суспільних відно-
син, з’являються нові суб’єкти, які наділяються 
власними правовими статусами, а ті суб’єкти, які 
вже їх мають, постійно домагаються розширення, 
зміни та модифікації своїх правових статусів.

Висновки. Усе вищевикладене дає змогу вио-
кремити найбільш важливі кваліфікуючі ознаки 
функцій конституційно-правового статусу Укра-
їнського народу та сформулювати їх визначення 
таким чином:
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1) закріплюються або повинні передбачатись 
у Конституції, законах та підзаконних норма-
тивно-правових актах України;

2) є основними комплексними напрямами 
діяльності Українського народу, що зумовлено 
необхідністю його подальшого розвитку;

3) мають цілеспрямований характер, який 
пояснюється загальною метою розвитку Україн-
ського народу;

4) відображають соціальне призначення 
та роль Українського народу серед інших народів, 
світової спільноти загалом;

5) є багатоманітними та поширюються на всі 
сфери життєдіяльності суспільства (гуманітарну, 
політичну, економічну, соціальну, духовну сис-
теми тощо), тому мають відповідний зміст;

6) випливають зі змісту елементів (складників) 
конституційно-правового статусу Українського 
народу, у своїй сукупності визначають його пра-

вове становище як суб’єкта різноманітних право-
вих відносин;

7) знаходять своє подальше втілення у функ-
ціях суспільства, держави, соціальних норм, 
насамперед права.

Сформульовані ознаки дають змогу запро-
понувати власне визначення функцій конститу-
ційно-правового статусу Українського народу:  
це передбачені у нормативно-правових актах, 
основні, комплексні напрями діяльності Україн-
ського народу, що зумовлені необхідністю його 
подальшого розвитку, відображають його соці-
альне призначення та роль серед інших народів, 
світової спільноти, поширюються на всі сфери 
життєдіяльності суспільства, випливають зі 
змісту елементів конституційно-правового ста-
тусу і знаходять своє подальше втілення у функ-
ціях суспільства, держави, соціальних норм, 
насамперед права.
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Kolodii O.A. FUNCTIONS OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS  
OF THE UKRAINIAN PEOPLE: CONCEPTS, SIGNS AND CLASSIFICATION

This scientific article reveals the concepts and features of the functions of the constitutional and legal status 
of the Ukrainian people.

The types of functions of the constitutional and legal status of the Ukrainian people are singled out. It is 
determined that the general civilizational function is, first of all, the basis for international integration and 
cooperation, because the Ukrainian people are a subject of the world community. It cannot ensure its own 
existence and evolutionary development while in isolation.

However, it is sometimes argued that this provision is interpreted to the detriment of state sovereignty, 
but the fundamental (primary) is the people’s sovereignty, and to ensure it there is a state. The latter has the 
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right to exist only because it is necessary to ensure the realization of people’s sovereignty. It is argued that 
there are various theories of society in the modern humanities, such as civil, state, industrial, post-industrial, 
informational, and open societies, but each is characterized by integrative connections, interactions, and 
interdependencies.

It is noted that civil society is characterized by development and social solidarity, which means that the 
Ukrainian people is the only community that is able to protect the national, collective (group) and individual 
interests of its members. It is proposed to understand the essence of the state-forming function of the Ukrainian 
people to understand such a direction of its activity which is characterized by primary, permanent, supreme, 
universal, constituent power to govern the state and make final decisions on all issues of national importance.

The state-forming function of the Ukrainian people is its real opportunity to independently determine and 
manage its own destiny, to create such a state that meets its interests, needs and wishes.

The social-regulatory-protective function of the constitutional and legal status of the Ukrainian people is 
carried out, first of all, due to the purposeful or uncontrolled creation of various social norms.

Key words: Ukrainian people, legal personality, guarantees of constitutional rights, rights and 
responsibilities, constitutional and legal status of the Ukrainian people.
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THE TEMPORAL ASPECT OF EXERCISING A SUBJECTIVE RIGHT  
AND FULFILLING A LEGAL OBLIGATION

This article is devoted to the study of the nature of the flow over time of the essential elements 
of the legal relationship – subjective law and legal obligation. In this case, the movement of civil rela-
tions is studied taking into account the main principle of modern property turnover – the proper per-
formance of obligations, the essence of which is that the performance must be carried out properly by 
the parties in accordance with the terms of the contract and the law. The urgency of this issue is given 
by the fact that the legal position on the duration of subjective law as one of the factors influencing 
the limits of the conduct of the entitled person, as well as the restriction of the right to certain terms – 
has become established. It is emphasized that the exercise of subjective civil rights is always limited 
in time. As a rule, the term of existence of the subjective right coincides with the term of realization 
of the right and therefore the concepts of “existence” and “realization” of the subjective right have 
identical meaning. The content of the practical application of the rule on the implementation of sub-
jective substantive law during its existence can be reduced to a scientifically sound principle of civil 
rights. In other words, the realization of subjective law is possible only within certain limits that 
characterize its content, duration and nature of implementation. In this case, the limits of the exercise 
of the right are determined not only by its content, established in accordance with the legal require-
ments contained in specific legislation, but also the time frame of existence. Any actions committed 
by a person outside the duration of his right should be considered an offense. Therefore, acts com-
mitted by a subject of law outside the period of their existence, even if they correspond to the scope 
of authority of the person, should be considered as the commission of actions that do not constitute 
the full content of the law, i. e. as their commission without proper grounds. As a result, the right may 
be denied due to non-belonging to the person. Therefore, the presentation of claims by the authorized 
person outside the exercise of the right (say, after the expiration of the contract) will entail the impos-
sibility of its implementation.

Key words: subjective civil law, temporal boundaries, abuse of law.

Formulation of the problem. Legal relations 
are regulated by law and protected by the state pub-
lic relations, the participants of which act as bearers 
of mutually corresponding legal rights and obliga-
tions [1, p. 479]. It develops both in space (through 
the realization of its essential elements) and neces-
sarily in time. Almost every fourth article of the Civil 
Code of Ukraine in one form or another traces 
the influence of the time factor, in some way indi-
cates the consequences associated with the expira-
tion or due date. Time is closely related to the inter-
nal characteristics of a person’s subjective right 
and determines the period of existence of this right. In 
the legal norm, the temporal element, as a rule, man-

ifests itself as a direct indication of the term or term, 
but may have a different form, for example, when it 
is indicated about the timeliness and reasonableness 
of performance, and so on. It is no exaggeration to 
say that it is through the establishment of substantive 
legal deadlines that the subjective rights of partici-
pants in civil relations are determined. The question 
of time limits in civil law has always been the subject 
of meticulous attention of science.

One of the main principles of modern property 
turnover is the principle of proper performance 
of obligations, the essence of which is that perfor-
mance should be carried out by the parties prop-
erly in accordance with the terms of the contract 
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and the law, and in the absence of such conditions 
and requirements – in accordance with business cus-
toms. turnover or other requirements that are usually 
imposed (Article 526 of the Civil Code of Ukraine, 
Part 1 of Article 193 of the Civil Code of Ukraine). 
It is as a result of proper performance that the inter-
ests of the creditor are most satisfied. The attribute 
of performance of the obligation under the contract is 
the parties, term and place of performance. The ques-
tion of the terms (terms) of fulfillment of the obligation 
by the counterparty under the contract in the regula-
tory regime is very important, because from determin-
ing the moment from which the debtor’s obligation to 
perform a certain obligation and the moment at which 
such obligation ends, i. e. from setting the term 
of performance of the obligation depends on the pos-
sibility of further exercise by the creditor (creditor) 
of his subjective right and, ultimately, its protection. 
Nowadays, the position on the limitations of any sub-
jective right is quite indisputable in civilization, if 
the limits of the law are not established, it is impossi-
ble to exercise it. But, unfortunately, the position on 
the duration of subjective law as one of the factors 
influencing the limits of the conduct of the entitled 
person, as well as on the limitation of the right to cer-
tain terms – has become established.

Analysis of recent research and publica-
tions. In scientific works, issues of temporal influ-
ence on the possibility of realization of subjective 
law within the regulatory legal relationship have 
been studied by such scholars as M.M. Аgarkov, 
V.P. Gribanov, О.S. Joffe, V.V. Lutz, S.M. Bratus, 
Z.V. Romovska, P.M. Rabinovich, S.O. Slipchenko, 
etc. In these works, an analysis of the temporal com-
ponent of a person’s right to perform their own pro-
ductive actions and demand the necessary behavior 
from the counterparty. However, the main problems 
of the organization of interaction of subjects in time 
at the level of the authorized – the obliged person 
remain unsolved. In particular, the place of terms 
in the holistic system of factors that determine 
the proper exercise of the right and distinguish it from 
abuse, based on its purpose and the nature of the legal 
impact on the mediated relationship. Unfortunately, 
the term in civil law is mainly not in the context of its 
impact on the content of subjective law, but as a sep-
arate socio-legal phenomenon. And this, one way or 
another, leads to an isolated analysis and a possible 
narrow assessment of its legal essence. This work is 
aimed at achieving certainty in this issue.

Presenting main material. Civil law relations 
of their participants may be carried out only on 
the basis of regulatory norms, if the activities of per-

sons in the field of civil circulation are lawful. In 
other words, regulatory is a legal relationship under 
which the normal substantive and legal interaction 
of its participants. In fact, such a relationship is 
a legal relationship between the parties to civil rela-
tions, which is determined by the rules of civil law 
and is designed to ensure the realization of rights 
and responsibilities. The authority due to the author-
ized person is exercised by him/herself independently 
or by performing the necessary actions by the obli-
gated subject. For example, under a contract, one 
party (the contractor) must perform certain work for 
the customer, and the latter must accept and pay for 
it. The activities of each of the parties to the agree-
ment, if it takes place within the lawful conduct 
specified by law or contract, are mutually expected 
and therefore normal. But, despite the normal course 
of regulatory relations, their content includes certain 
requirements of the authorized person and the respon-
sibilities of another. Such claims, which do not have 
a claim, are not subject to the statute of limitations. 
And the possibility of coercive measures provided 
for in the agreement is abstract. Therefore, the prob-
ability of coercion has the form of only an objective 
possibility, so it is not part of the content of the regu-
latory relationship.

A legal relationship is a set of rights and obliga-
tions of counterparties. Subjective law can arise as 
a result of a person’s will. For example, by conclud-
ing a property lease agreement, the parties create by 
their actions the right to use and own certain property. 
However, it can occur outside the will of the entitled 
person, for example, the right of a citizen to inherit, 
the right to compensation for damage, etc. [2, p. 117]. 
On the contrary, the realization of subjective law 
always occurs as a result of specific volitional actions 
of the person, aimed at transforming into reality 
the inherent possibilities of behavior in law. More-
over, in one rule it is impossible to fully reflect 
the order of behavior, taking into account the specific 
features of individual cases. And although any rule 
tries to achieve the greatest possible degree of gen-
eralization, it always remains one or another element 
of abstraction. S.M. Bratus noted that the legislative 
specification of subjective law still does not cover 
all its possible manifestations, as the rule of law 
remains a general rule of conduct [3, p. 80–81]. This 
is not about specific outward expressions of possible 
behavior, which is the content of subjective law, but 
about options for actions aimed at the implementa-
tion of subjective law. Therefore, despite the fact that 
civil law determines the general order of conduct 
of the entitled person, it is often its special regulation 
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within the same type of relationship. These actions 
reflect not only the will of the entitled person, but also 
the specific features of the case.

The exercise of subjective civil rights is lim-
ited in time. Thus, quite often the period of realiza-
tion of the right is established by the relevant rules 
of law, i. e. in fact the normative order determines 
the limits of the exercise of a person’s right. As a rule, 
the term of existence of the subjective right coincides 
with the term of realization of the right and there-
fore the concepts of “existence” and “realization” 
of the subjective right have identical meaning. In par-
ticular, this is typical of the warranty period, during 
which a person has the right to use a quality product 
and identify its shortcomings. Accordingly, the omis-
sion of the specified warranty period terminates not 
only the ability to take action to further make claims 
to eliminate deficiencies, but also the very existence 
of such a person’s authority. The form of implementa-
tion of the principle of justice, good faith and reason-
ableness is the order of implementation of its require-
ments in the behavior of the subjects of civil turnover, 
in the relationship between them. In material rela-
tions, the implementation of the principle of fair-
ness and reasonableness, as a rule, is associated with 
the establishment of the limits of subjective mate-
rial rights of counterparties [4, p. 11]. The content 
of the practical application of the rule on the imple-
mentation of subjective substantive law during its 
existence can be reduced to a scientifically sound 
principle of civil rights. By its legal force, this princi-
ple is to enshrine in law the general obligation of any 
entitled person to exercise his powers only within 
the content of the relevant subjective substantive law 
[5, p. 12]. In other words, the realization of subjective 
law is possible only within certain limits that charac-
terize its content, duration and nature of implementa-
tion. There is no doubt that the limits of the exercise 
of the right are determined not only by its content, 
established in accordance with the legal requirements 
contained in specific legislation, but also the time 
frame of existence [6, p. 28–29]. Any actions com-
mitted by a person outside the duration of his right 
should be considered an offense.

Therefore, it is extremely important to establish in 
each case the length of time during which the exercise 
of a subjective right is possible. In the vast majority 
of cases, such a task is not difficult: the time of exist-
ence of the right is set by law or with the consent 
of the parties. However, in contrast to the provisions 
of criminal or administrative law, which quite clearly 
define the scope of permitted (prohibited) conduct, 
including its duration, civil law, based on the princi-

ple of permissiveness, often (and this is dictated by 
the specifics of the subject of regulation) contain per-
mits of a general nature. In the Civil Code of Ukraine 
such terms as necessary, reasonable, as soon as pos-
sible, etc. are widely introduced [7, p. 467]. This, 
in turn, implies the need for judicial interpretation 
of these terms in the event of a dispute. However, as 
rightly pointed out by M.S. Malein, judicial discre-
tion is not a competition of the law, it is itself a mani-
festation of the will of the legislator, who normatively 
provided for the expediency of such discretion from 
the point of view of society [8, p. 56].

However, the problem of proper exercise of sub-
stantive law only within the limits (including time), 
which are established by law or with the consent 
of the parties, continues to be relevant. Some modern 
researchers argue that legal relations are a form of law 
enforcement, as a consequence of a special legal 
form of legal influence – legal regulation, a tool for 
the transition of general models in the plane of spe-
cific behaviors – subjective rights and legal obliga-
tions for these subjects. objects [9, p. 60–61]. The 
severity of this problem, in particular with regard to 
temporal certainty, is added by the sometimes ill-con-
sidered and frankly unsuccessful legal acts issued by 
the authorities. It is enough to cite such documents 
adopted at the level of laws of Ukraine. Thus, the law 
establishes some amorphous, quasi-legal possibility 
of exercising the lessee’s right to use someone else’s 
property for up to one month after the content of this 
right has expired – the end of the lease agreement. 
This approach seems rather strange and illegal, espe-
cially given that when the landlord, even on the thirti-
eth day after the expiration of the contract announces 
its termination, the transaction will be terminated 
from the expiration of its term. That is – retrospec-
tively. And monthly use will be illegal. Then he 
openly views the abstractness of the constructed syl-
logism and its practical complexity, and sometimes 
ineffectiveness.

And the wording of Part 3 of Art. 267 of the CCU, 
according to which the expiration of the statute of limi-
tations (according to the doctrinal definition – the term 
of the right to sue) does not extinguish the subjec-
tive protective authority (claim), until requested by 
the defendant. The latter is a participant not in a mate-
rial legal relationship, but in a completely different 
way in essence – a procedural one, which is regulated 
by the norms of public law, and, in the end, may never 
arise at all. Therefore, according to the idea of our leg-
islator, the material right to sue, even after the expi-
ration of the term for its implementation, exists for 
as long as you like, and sometimes – forever. Unfor-
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tunately, such illegal approaches of the legislator are 
not an exception, and no matter which of the numer-
ous examples we turn to, in each case the discrepancy 
between the abstract construction of the normatively 
established rule and specific life situations is striking.

Such approaches practically nullify all the the-
oretical constructions that have been made by sci-
entists about the illegality of the implementation 
of subjective substantive law outside it. Meanwhile, 
these doctrinal developments deserve attention. All 
researchers agree that the exercise of law outside its 
borders does not meet the principles of civilization. 
But then the differences begin: some scholars cover 
such a violation with the concept of “abuse of rights” 
[10, p. 16], others do not agree with this. We support 
the next position: the use of a right outside its scope 
cannot be qualified as an abuse of a right, because in 
fact no right exists anymore. To abuse a right, you 
must own it. Since this manifestation in the absence 
of law is a behavior contrary to law, it falls under 
the definition of a common offense [8, p. 63].

Consider this question from a temporal point 
of view. Acts committed by a subject of law outside 
the period of their existence, even if they correspond 
to the scope of a person’s powers, should be consid-
ered as the commission of actions that do not con-
stitute the full content of the law, i. e. as their com-
mission without proper grounds. As a result, the right 
may be denied due to non-belonging to the person. 
Unfortunately, this issue is not regulated in our legis-
lation (moreover, as indicated above, there are rules 
of the opposite nature that allow the implementation 
of the law outside its content). What, then, should 
be understood as an abuse of rights? This question 
is answered in numerous scientific studies, and such 
an answer is quite correct. The basic postulate here 
is usually the doctrinal definition that the exer-
cise of civil rights should take place in accordance 
with their purpose. That is, according to the pur-
pose for which the right is called, it must be aimed 
at a specific result. This goal, directing the behavior 
of the right holder, is manifested in the substantive 
rights [11, p. 79–84]. Thus, scientific thought even-
tually combined these two concepts: “abuse of law” 
and “exercise of law contrary to its purpose”. When 
considering disputes, the court must refuse to protect 
the right when the case file indicates that a citizen or 
legal entity has committed actions that may be quali-
fied as an abuse of rights, in particular actions aimed 
at harming others. The law (Part 6, Article 13, Part 7, 
Article 319 of the CCU) also indicates the possibil-
ity of refusing to protect civil law in the event of its 
implementation contrary to the purpose.

However, such an understanding was not formed 
in civilization immediately. There has been and con-
tinues to be some controversy in the literature about 
the very possibility of abuse of rights and denial of pro-
tection if the right holder acts within the framework 
of his right. In particular, M.M. Agarkov rejected such 
influence on the right holder, and considered the crite-
ria of improper use of the right unreliable. He argued 
that since the right is granted to a person, his actions 
within the law correspond to its purpose and purpose 
[12, p. 435]. Some modern researchers, already guided 
by new approaches to the restriction of substantive 
rights, also deny the possibility of abuse of subjec-
tive rights as well as exceeding the limits of its imple-
mentation [13, p. 84]. After all, according to these 
scientists, the very reduction of a person’s freedom 
to the framework of a material obligation is already 
a restriction. S.M. Bratus, on the contrary, pointed to 
the real possibility of abuse of rights and insisted on 
the introduction of an adequate legal response. After 
all, the degree of concretization of subjective law, 
expressed in a certain legal norm, is not so significant 
as to clearly define the exclusive list of permissible 
actions and to prevent the manifestation of initiative 
in the commission of other acts. Therefore, the rele-
vant rule of law remains a general rule of conduct, 
which leads to the need to establish criteria for assess-
ing the legality of certain actions of the right holder 
in relation to their compliance with its purpose. At 
the same time, the author noted that the basis of these 
criteria should be the compliance of certain actions 
to implement their rights to the moral principles 
of society [3, p. 80–81, 84]. It is clear that in this case 
the significance of the subjective factor increases sig-
nificantly, the role of judicial discretion increases, 
which is not desirable.

Modern doctrine and legislation adhere to the the-
sis of the possibility of abuse of rights by its holder. 
At the same time, it is obvious that such abuse is 
an act of the authorized person “in his own right”, 
but these actions are directed against other protected 
rights and interests [14, p. 192]. In civil law, the gen-
erally accepted view is that the exercise of a sub-
jective right is the commission of certain actions by 
an authorized person within the limits of his existing 
powers as a subject of law. If the methods of reali-
zation of the right go beyond the socially desirable 
directions of realization of the right established by 
the law, it is qualified as abuse of the right. This is 
largely true in the exercise of the right contrary to its 
purpose or to the detriment of the interests of others. 
In particular, the law of many countries explicitly pro-
hibits so-called harassment: the use of a right solely 
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for the purpose of harming another person (see, for 
example, paragraph 226 of the German Civil Code). 
However, it cannot be accepted that abuse of rights is 
the conduct of the right holder contrary to its content. 
After all, if a person’s action does not correspond to 
the content of the right due to him, his actions should 
be qualified as illegal. Such (illegal) are the actions 
of a person to exercise the right outside the time lim-
its of its existence. They cannot be recognized as 
an abuse of rights, because at the time of exercise this 
right no longer belonged to the person [15, p. 80–81]. 
Instead, we should agree with the thesis that the abuse 
of a right is not related to the content of the right 
itself, but to its implementation [16, p. 54–55], so 
the commission of certain actions, both legal and ille-
gal outside the content of the law should be classified 
as those that are not based on subjective law.

From the conducted research it is possible to 
draw certain conclusions. It cannot be accepted that 
the abuse of a right is the commission of certain acts 
by an authorized person that go beyond subjective 

law. Such an approach, whether we like it or not, 
will inevitably lead to the position that the exercise 
of a subjective right outside its limits or content is also 
an abuse of law. However, the falsity of this position 
is clearly highlighted in the analysis of the possibili-
ties of realization of substantive law outside the time 
limits of its existence. With regard to the exercise by 
the authorized person of the powers that constitute 
the content of the subjective right, before the exist-
ence or after the end of the right, the statement 
of M.M. Agarkov that such actions took place outside 
the law and therefore can not be considered an abuse 
of law [12, p. 427]. It is clear that the presentation 
of claims by the authorized person outside the exer-
cise of the right (say, after the end of the contract) 
will entail the impossibility of its implementation. 
A person has committed a legally significant act out-
side the term of existence of a certain subjective right, 
so it would be wrong to consider him a subject who 
exercises (uses) his right. Such actions should not be 
considered as an abuse of rights, but as illegal.
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Гуйван П.Д. ТЕМПОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА  
ТА ВИКОНАННЯ ЮРИДИЧНОГО ОБОВ’ЯЗКУ

Стаття присвячена дослідженню питання про характер перебігу в часі істотних елементів 
правовідношення – суб’єктивного права та юридичного обов’язку. При цьому рух цивільних відносин 
вивчається з урахуванням головного принципу сучасного майнового обороту – належного виконання 
зобов’язань, сутність якого полягає в тому, що виконання має бути проведене учасниками взаємин 
належним чином відповідно до умов договору й вимог законодавства у встановлений строк. 
Актуальності розглядуваній проблематиці надає те, що правова позиція стосовно строків існування 
суб’єктивного права як одного з факторів, що впливають на межі поведінки управненої особи, а також 
стосовно обмеження права певними строками не набула усталеного характеру. Підкреслюється, що 
здійснення суб’єктивних цивільних прав завжди має обмеження в часі. Як правило, строк існування 
суб’єктивного права співпадає зі строком реалізації права, тому поняття «існування» та «здійснення» 
суб’єктивного права мають тотожній зміст. Зміст практичного застосування правила про реалізацію 
суб’єктивного матеріального права впродовж строку його існування можна звести до науково 
обґрунтованого принципу здійснення цивільних прав. Інакше кажучи, реалізація суб’єктивного права 
можлива лише в певних межах, що характеризують його зміст, строк і характер здійснення. При 
цьому межі здійснення права визначаються не тільки його змістом, встановленим згідно з правовими 
приписами, що містяться в конкретних нормах законодавства, а й часовими межами існування. Будь-
які дії, вчинені особою за межами тривалості її права, варто розглядати як правопорушення. Відтак 
вчинки, здійснені суб’єктом права поза періодом їх існування, навіть якщо вони відповідають обсягу 
повноважень особи, необхідно розглядати не інакше, як здійснення дій, що не становлять повний зміст 
права, тобто як вчинення їх без належних підстав. У результаті може настати відмова в захисті 
права у зв’язку з неналежністю його особі. Тому пред’явлення уповноваженою особою вимог за межами 
здійснення права (наприклад, після закінчення договору) зумовить неможливість його реалізації.

Ключові слова: суб’єктивне цивільне право, темпоральні межі, зловживання правом.
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ВАДИ ВОЛІ ПІД ЧАС УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ  
ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

У статті аналізується одна з основних підстав виникнення зобов’язань з надання медич-
них послуг, а саме договір про надання медичних послуг. Особлива увага приділяється порядку 
укладення відповідних договорів та обставинам, які можуть вплинути на нього. Принцип 
свободи договору дає можливість сторонам вільно виражати свою волю на укладення дого-
вору. Договір про надання медичних послуг укладається з особою, здатною вільно висловлю-
вати свою волю на це. Така особа повинна перш за все бути повністю дієздатною. Здатність 
особи приймати рішення залежить від її розумових здібностей, стану її психічного здоров’я 
та інших чинників. Таким чином, волевиявлення залежить від вікових особливостей суб’єкта-
пацієнта та стану його здоров’я. Так, укладення будь-яких договорів, у яких пацієнтами 
виступають малолітні особи, здійснюється безпосередньо їхніми батьками, законними пред-
ставниками. Неповнолітня особа сама може звернутися за наданням їй медичної допомоги, 
має право на вільний вибір лікаря, методів лікування, давати згоду на застосування щодо неї 
методів діагностики, профілактики та лікування. Психічний стан здоров’я особи або перебу-
вання особи у безпорадному стані також є певною обставиною, що заважає виявити дійсну 
реальну волю особи на укладення договору. Так, відносини з надання медичних послуг особі, яка 
перебуває в безпорадному, небезпечному для її життя стані, пропонується розглядати як дії, 
що вчиняються не на підставі договору, а в інтересах третьої особи без доручення. Фізична 
особа, яка страждає на психічний розлад, також може бути суттєво обмежена в можли-
вості бути стороною договору про надання медичних послуг. У статті зауважується, що на 
практиці виникають певні проблеми, пов’язані з отриманням згоди батьків або представни-
ків на психіатричний огляд або лікування малолітньої дитини.

Ключові слова: вади волі, договір про надання медичних послуг, неповнолітні особи, пси-
хічні розлади, безпорадний стан.

Постановка проблеми. Одним із основних 
юридичних фактів виникнення прав і обов’язків 
суб’єктів медичних правовідносин є договір про 
надання медичних послуг. На підставі договору 
можливо надання як оплатних, так і безоплат-
них медичних послуг. Цей договір побудований 
на загальних засадах цивільного права про дого-
вір та правочини, є проявом волі осіб (замовника 
та виконавця) на отримання (надання) медичних 
послуг. При цьому велике значення має саме вільне 
усвідомлене й добровільне бажання особи (паці-
єнта) укласти відповідний договір. Однак на фор-
мування такої волі може впливати низка чинників, 
що стає перешкодою для формування волі особи 
та проблемою її визначення, тому розгляд окремих 
вад, їх вплив на формування волі та волевиявлення 
особи допоможе вирішити питання про наявність 
чи відсутність договірних відносин сторін, під-
став надання медичних послуг та їх наслідків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням договірних відносин у сфері надання 

медичних послуг присвячені праці таких науков-
ців, як С.Б. Булеца, Р.А. Майданик, І.Я. Сенюта, 
Г.О. Сироткина, С.Г. Стеценко, В.Ю. Стеценко, 
Р.О. Стефанчук. Науковці приділяли увагу пере-
важно питанням волевиявлення (згоди) пацієнтів 
на медичне втручання. Питання волі та волеви-
явлення як складові частини процесу укладення 
договору залишалися поза увагою, як і питання 
чинників, які на них впливають, що робить акту-
альним дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є розгляд 
окремих вад, які впливають на формування волі 
та волевиявлення особи-пацієнта під час укла-
дення договорів про надання медичних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах розвитку нашого суспільства як соціально 
орієнтованого, тобто орієнтованого перш за все на 
людину, забезпечення їй належного рівня життя, 
змінюються пріоритети розвитку галузі охорони 
здоров’я, а саме віддається перевага приватно-пра-
вовим засобам регулювання відносин у цій сфері.
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Цивільно-правовими ознаками відносин 
з надання медичних послуг є юридична рівність 
сторін; вільний вибір пацієнтом лікаря та методів 
лікування; наявність у обох сторін суб’єктивних 
цивільних прав і обов’язків; регулювання право-
відношень з надання медичної допомоги нормами 
цивільного законодавства та договором; спряму-
вання медичної допомоги на покращення здоров’я 
пацієнта та його одужання, яке залежить від 
рівня знань та досвіду лікаря; те, що позитивний 
результат лікування не може бути повністю гаран-
тований лікарем або лікувальним закладом; повна 
відсутність уречевленого та майнового результату 
під час надання медичної допомоги; те, що дер-
жава не бере участі в правовідносинах між лікарем 
та пацієнтом і не втручається в нього [1, с. 454].

Сьогодні договір про надання медичних 
послуг є основною базовою підставою для виник-
нення правовідносин з надання медичних послуг. 
Одним із фундаментальних елементів принципу 
свободи договору є можливість вільного вира-
ження волі суб’єктів на укладення договору, тобто 
вільне волевиявлення під час укладення договору. 
Оскільки договір про надання медичних послуг 
належить до категорії консенсуальних догово-
рів, він вважається укладеним і розпочинає свою 
дію з моменту досягнення згоди сторін за всіма 
істотними умовами. Сама форма домовленості 
значення не має. Особа може підписати запропо-
нований їй виконавцем типовий проєкт договору, 
може бути оформлена медична картка хворого 
і зроблений виконавцем відповідний запис до неї, 
отримана консультація по телефону або надана 
послуга із застосуванням телемедицини.

Волевиявлення під час укладення договору 
має особливе значення у сфері надання медич-
них послуг, оскільки можливість його вільного 
вираження або обмеження волевиявлення безпо-
середньо стосується збереження життя, здоров’я 
людини, тому заслуговує на окрему увагу. Під час 
укладення договору про надання медичних послуг 
волевиявлення особи (пацієнта) має будуватися на 
певних принципах. По-перше, воно має бути віль-
ним. Отже, за загальним правилом, пацієнт само-
стійно для себе вирішує питання про те, який саме 
укладати йому договір (щодо якої саме послуги), 
з яким контрагентом (виконавцем медичних 
послуг) та на яких безпосередньо умовах. По-друге, 
воно має бути незалежним. На рішення особи-
пацієнта про укладення договору про надання 
медичних послуг не повинна впливати думка чи 
примус інших осіб (лікарів, родичів, близьких осіб 
та інших суб’єктів). По-третє, воно має бути поін-

формованим. Пацієнт погоджується на укладення 
договору після отримання від виконавця всієї 
інформації про стан свого здоров’я, перебіг хво-
роби, необхідність отримання цієї послуги тощо. 
По-четверте, воно має бути усвідомленим. Волеви-
явлення особи є усвідомленим, якщо пацієнт отри-
мав повну й достовірну інформацію про стан свого 
здоров’я, характер та вид послуги, що входить до 
предмета цього договору, про можливі ризики, 
пов’язані з її наданням (ненаданням), про бажані 
та небажані наслідки, які можуть настати. Отже, 
можна стверджувати, що якщо дотриманий прин-
цип поінформованості, то волевиявлення особи 
є усвідомленим. Хоча при цьому на усвідомле-
ність волевиявлення впливають не тільки зовнішні 
чинники, але й розумові особливості пацієнта, 
здатність його адекватно сприймати одержану 
зовні інформацію та робити відповідні висновки.

Всі зазначені принципи мають бути під час 
вираження волі особи на укладення договору 
у сфері надання медичних послуг.

При цьому, як правильно зазначає Р.А. Май-
даник, згоду на укладення договору слід відріз-
няти від згоди на медичне втручання. Медичне 
втручання щодо пацієнта, який перебуває в без-
порадному стані, допускається за волею лікаря 
за наявності небезпеки для життя або особливо 
небезпечного стану здоров’я пацієнта. В усіх 
інших випадках медичне втручання дозволяється 
виключно після укладення договору про надання 
медичних послуг. Такий підхід є виправданим 
та допустимим для вітчизняної доктрини й законо-
давства у сфері надання медичних послуг [2, с. 395].

Оскільки воля – це здатність особи приймати 
рішення на основі розумових здібностей, то її фор-
мування, можливість її виразу залежать від роз-
витку цих здібностей, психічного стану здоров’я 
людини та інших чинників. Отже, вік особи, 
наявність психічних хвороб та інші обставини 
свідчать про наявність вад волі під час укладення 
договорів у сфері надання медичних послуг.

Договір про надання медичних послуг укла-
дається з особою, здатною вільно висловлю-
вати свою волю на це. Така особа повинна перш 
за все бути повністю дієздатною. Відповідно 
до ст. 1 Конвенції про права дитини, дитиною 
є кожна людська істота до досягнення вісімнад-
цятирічного віку, якщо за законом, застосову-
ваним до цієї особи, вона не досягає повноліття 
раніше [3]. Як зазначає Р.О. Стефанчук, ця кате-
горія осіб має так званий ефект юридичної непо-
вноцінності [4, с. 520]. Під час здійснення своїх 
суб’єктивних цивільних прав фізична особа, яка 
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має відповідні дефекти в обсязі цивільної дієз-
датності, повинна наділятись додатковим юри-
дичним механізмом, зокрема шляхом надання їй 
низки допоміжних прав [4, с. 520]. Отже, якщо 
пацієнтом виступає дитина, виникають складні 
медичні правовідносини, у яких, крім пацієнта, 
закладу охорони здоров’я (приватно практикую-
чого лікаря), який надає медичні послуги, беруть 
участь законні представники дитини. Особи, які 
не досягли повноліття, можуть бути учасниками 
відносин із надання їм як безоплатної медич-
ної послуги, так і послуги на оплатних засадах. 
Участь осіб, які не досягли повноліття, в медич-
них правовідносинах залежить від їхнього віку, 
що безпосередньо впливає на той обсяг прав, які 
дозволено мати цій віковій групі. Так, укладення 
будь-яких договорів, у яких пацієнтами виступа-
ють малолітні особи (особи віком до чотирнад-
цяти років), здійснюється безпосередньо їхніми 
батьками, законними представниками. Отже, 
сторонами такого договору будуть представники 
малолітнього як замовники медичних послуг 
та заклади охорони здоров’я (лікарі) як вико-
навці послуг. Малолітня особа-пацієнт безпо-
середньої участі в укладенні такого договору не 
бере, а виступає зацікавленою особою, на користь 
якої укладається договір. Таким чином, цей дого-
вір має конструкцію договору на користь третьої 
особи, а саме пацієнта. Неповнолітній особі, 
яка досягла чотирнадцяти років, законодавством 
надано значно більше прав у медичній сфері. Так, 
пацієнт, який досяг чотирнадцяти років, може 
звернутися за наданням йому медичної допомоги, 
має право на вільний вибір лікаря, якщо останній 
може запропонувати свої послуги, та вибір мето-
дів лікування відповідно до його рекомендацій 
[5, ст. 38]. Такий пацієнт має право надавати згоду 
на застосування щодо нього методів діагностики, 
профілактики та лікування [5, ст. 43]. Однак при 
цьому законодавець зазначає, що така згода має 
бути надана поінформованою особою, тобто осо-
бою, яка отримала повну і достовірну інформацію 
про стан свого здоров’я, перебіг хвороби, озна-
йомлена з медичною документацією, а все це 
особа має право отримати тільки за досягнення 
повноліття [5, ст. 39]. Отже, можна стверджувати, 
що неузгодженість між собою положень окре-
мих статей одного й того ж Закону призводить до 
неможливості неповнолітньої особи реалізувати 
більшість наданих їй законодавством прав.

Розглядаючи питання дієздатності неповно-
літніх осіб, які досягли чотирнадцяти років, пита-
ємо про те, чи можуть вони самостійно виступати 

замовниками послуг за договорами про надання 
медичних послуг.

Певним проявом реалізації права на вибір 
лікаря є підписання декларації про вибір лікаря, 
який надає первинну медичну допомогу [6]. Без-
умовно, декларація не може розглядатися як кла-
сичний цивільно-правовий договір, оскільки не 
всі концептуальні принципи договірного права 
дотримуються під час її укладення. До того ж 
декларація оформлюється на виконання договору 
про медичне обслуговування населення, укладе-
ного між надавачем первинної медичної допомоги 
та Національною службою здоров’я України, 
а сама по собі не є договором. Однак якщо про-
аналізувати її зміст, то можна стверджувати, що 
укладати її від власного імені неповнолітня особа 
може. Так, у декларації зазначаються дані безпо-
середньо пацієнта, графа «Законний представник 
пацієнта» для осіб, які досягли чотирнадцяти років, 
не заповнюється, вимагається лише зазначення 
довіреної особи такого пацієнта для повідомлення 
у разі настання екстреного випадку з пацієнтом.

Укладення договорів про надання медичних 
послуг у приватній сфері цією категорією осіб має 
відбуватися з урахуванням загальних положень 
цивільного законодавства про неповну цивільну 
дієздатність фізичної особи віком від чотирнад-
цяти до вісімнадцяти років (ст. 32) [7] та поло-
жень ст. 284 ЦК України «Право на медичну допо-
могу» [7], ст. 38 Основ законодавства України про 
охорону здоров’я «Вибір лікаря і закладу охорони 
здоров’я» [5]. Пункт 1 ч. 1 ст. 32 ЦК України перед-
бачає право неповнолітньої особи самостійно роз-
поряджатися своїм заробітком та іншими дохо-
дами [7]. Отже, якщо неповнолітня особа має 
певні доходи, то витратити їх як плату за надання 
медичних послуг законодавець не забороняє.

Стан здоров’я особи також може бути певною 
обставиною, яка завадить виявити дійсну реальну 
волю особи на укладення договору про надання 
медичних послуг. Це може призвести до певних 
негативних наслідків для особи-пацієнта: йому 
може бути надана послуга без відповідної згоди 
на укладення договору або не надана послуга, 
якої він потребував, через не укладення відпо-
відного договору. Безпорадний стан є однією 
з тих обставин, які унеможливлюють розуміння 
дійсного наміру, волі особи на вчинення певних 
дій. Основні проблеми існують у разі надання 
первинної медичної допомоги, за відсутності 
будь-якого договору між сторонами, зокрема 
попередньої згоди пацієнта на медичне втру-
чання [8, с. 73]. Р.А. Майданик пропонує розгля-
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дати відносини з надання медичних послуг особі 
в умовах небезпечного для її життя стані як дії, що 
вчиняються в інтересах третьої особи без дору-
чення та не виключають укладення договору про 
надання медичних послуг після виведення паці-
єнта з небезпечного для життя стану [2, с. 393–
394]. Дотримуючись такого погляду, Г.О. Сирот-
кина зазначає, що такі дії в чужому інтересі без 
доручення мають доволі «дивний предмет», 
а саме вплив на організм самої зацікавленої 
особи [8, с. 76]. Отже, якщо особі, яка перебуває 
в безпорадному стані, або в інших невідкладних 
випадках, коли існує реальна загроза її здоров’ю, 
життю, надається медична допомога, вона нада-
ється не на підставі договору, оскільки визначити 
дійсну волю особи на його укладення не є мож-
ливим. Навіть якщо родичі, близькі дали згоду 
на вчинення певних дій медичного характеру, їх 
можна розглядати лише як згоду на медичне втру-
чання, а не на укладення договору, якщо тільки 
не йдеться про малолітнього або недієздатного 
пацієнта. В такому разі безпорадний стан не буде 
розглядатися перешкодою для укладення дого-
вору про надання медичних послуг, оскільки сто-
роною-замовником у цьому договорі виступають 
батьки, законні представники таких осіб. Перебу-
вання пацієнта у безпорадному стані може стати 
перешкодою для отримання його згоди на зміну 
умов наявного договору про надання медичних 
послуг. На практиці виникає багато спорів щодо 
цього. Так, сторони укладають договір, у якому 
передбачають як предмет цілком конкретну 
послугу (наприклад, видалення жовчного міхуру), 
однак у ході операції лікар розширює її обсяг 
(предмет), видаливши ще й апендицит, тобто він 
надав декілька різних за своїм характером послуг. 
Чи потрібно пацієнту додатково оплачувати другу 
операцію, на яку він згоди не давав? Безумовно, 
відповідь на це питання буде залежати від наяв-
ності реальних передумов для її проведення.

Отже, незалежно від наявності чи відсутності 
договору між сторонами особі обов’язково пови-
нна надаватися медична послуга у вигляді допо-
моги, якщо особа перебуває в невідкладному 
стані та існує загроза для її життя чи здоров’я. 
В усіх інших випадках, коли реальної загрози 
для життя, здоров’я пацієнта не існує, будь-яке 
медичне втручання має надаватися виключно на 
підставі укладеного договору.

Певні вади під час укладення договорів про 
надання медичних послуг можуть бути пов’язані 
зі станом психічного здоров’я людини. Фізична 
особа може бути обмежена в дієздатності, якщо 

вона страждає на психічний розлад, який істотно 
впливає на її здатність усвідомлювати значення 
своїх дій та (або) керувати ними (ст. 36 ЦК Укра-
їни), або навіть позбавлена неї, якщо внаслідок 
хронічного, стійкого психічного розладу вона не 
здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) 
керувати ними (ст. 39 ЦК України) [7]. Наявність 
цих обставин суттєво впливає на статус особи, він 
змінюється, тобто особа вже не може бути повно-
цінним учасником цивільних правовідносин, 
зокрема в медичній сфері. Особи, які страждають 
на психічні розлади, є найбільш уразливою кате-
горією пацієнтів стосовно можливості форму-
вання власної волі та її прояву. При цьому закон 
не робить винятків із правила про необхідність 
отримання згоди особи як на укладення договору, 
так і на отримання медичного втручання. Так, 
у ст. 1 Закону України «Про психіатричну допо-
могу» зазначено, що усвідомлена згода особи – це 
згода, вільно висловлена особою, здатною зрозу-
міти інформацію, що надається доступним спосо-
бом, про характер її психічного розладу тощо [9]. 
Отже, ключовою ознакою надання психіатричної 
допомоги є її надання на засадах добровільності. 
Особа сама може звернутися до закладу охорони 
здоров’я за наданням їй відповідної допомоги, 
надати усвідомлену згоду на проведення психіа-
тричного огляду або лікування. Законодавством 
передбачено її обов’язкове отримання, за винят-
ком осіб, які мають тяжку форму психічного 
розладу. Для осіб, обмежених або позбавлених 
дієздатності, це можуть зробити їх батьки або 
представники. Певні проблеми можуть виник-
нути за необхідності отримання дозволу батьків 
на психіатричний огляд або лікування малоліт-
ньої дитини. Так, ст. 11 Закону «Про психіатричну 
допомогу» передбачає, що психіатричний огляд 
малолітньої особи здійснюється на прохання або 
за письмовою згодою її батьків чи іншого закон-
ного представника [9]. Однак на практиці доволі 
часто виникають ситуації, коли отримати згоду 
одного з батьків буває складно. Це трапляється, 
коли один із батьків не мешкає разом із дитиною, 
з ним втрачений зв’язок або коли він категорично 
проти здійснення такої процедури, тобто вислов-
лює свою незгоду. В таких випадках і судова прак-
тика, і законодавство сформували однакову пози-
цію: відсутність згоди одного з батьків може бути 
компенсована рішенням (згодою) органу опіки 
та піклування [9, ст. 11; 10].

Волевиявлення особи у сфері психіатрії може 
не враховуватися або бути обмежено, якщо 
є достатні підстави вважати, що особа має тяжкий 



33

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

психічний розлад, тобто її дії можуть являти собою 
певну загрозу як її власним правам та інтересам, 
так і інтересам інших осіб та суспільства [9, ст. 11].

Висновки. Підсумовуючи зазначене, можемо 
дійти висновку, що на формування волі осіб під 
час укладення договорів про надання медичних 
послуг можуть впливати безліч обставин та фак-
торів, що фактично є вадами волі та (або) волеви-
явлення. Всі вони залежить перш за все від вікових 
ознак особи, що впливають на її розумові зді-
бності, здатність сприймати та аналізувати інфор-
мацію, що сповіщається виконавцями медичних 

послуг, розуміти значення своїх дій щодо укла-
дення договору чи відмови від нього, про відпо-
відні наслідки таких дій. Крім того на можли-
вість формування вільної та усвідомленої волі на 
укладення договорів в медичній сфері, а також 
на добровільний її прояв впливає стан здоров’я 
людини. Психічний стан здоров’я людини або її 
перебування в безпорадному стані є також вадою, 
перешкодою для вільного вираження волі особи 
на укладення відповідних договорів. Аналіз усіх 
цих обставин стає підставою для виявлення шля-
хів подолання наведених перешкод.
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Korobtsova N.V. DEFECTS OF WILL WHEN CONCLUDING AGREEMENTS  
ON THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES

The article analyzes one of the main reasons for the emergence of obligations to provide medical services – 
the contract for the provision of medical services. Particular attention is paid to the procedure for concluding 
relevant agreements and the circumstances that may affect it. The principle of freedom of contract allows the 
parties to freely express their will to enter into a contract. A contract for the provision of medical services 
is concluded with a person who is able to freely express his will to do so. Such a person must, above all, be 
fully capable. A person’s ability to make decisions depends on his or her mental abilities, mental health, and 
other factors. Thus, the expression of will depends on the age of the patient and the state of his health. Thus, 
the conclusion of any agreements in which patients are minors, is carried out directly by their parents, legal 
representatives. A minor may apply for medical care himself, has the right to freely choose a doctor, methods of 
treatment, consent to the use of methods of diagnosis, prevention and treatment. The mental state of a person’s 
health or the state of a person in a helpless state are also certain circumstances that prevent the discovery 
of a person’s real will to enter into a contract. Thus, the relationship for the provision of medical services to 
a person who is in a helpless, life-threatening condition is proposed to be considered as actions committed 
not on the basis of a contract, but in the interests of a third party without a power of attorney. An individual 
suffering from a mental disorder may also be significantly restricted in being able to be a party to a health care 
contract. The paper notes that in practice there are certain problems associated with obtaining the consent of 
parents or representatives for a psychiatric examination or treatment of a minor child.

Key words: defects of will, contract for medical services, minors, mental disorders, helplessness.
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Стаття присвячена дослідженню проблем, які виникають на практиці у зв’язку з від-
ступленням частини права вимоги за кредитними зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою. 
У статті проаналізовано наукові підходи та судову практику щодо відступлення права 
вимоги у кредитних зобов’язаннях. На основі цього відмежовано договір факторингу та цесію 
у відносинах заміни кредитора за кредитними зобов’язаннями. Незважаючи на те, що в кре-
дитних договорах кредитором завжди виступає фінансова установа, заміна кредитора 
в зобов’язанні шляхом відступлення права вимоги не пов’язана з наданням фінансових послуг 
та розкриттям банківської таємниці, на відміну від договору факторингу, фактором за яким 
може бути виключно банк або інша фінансова установа. У статті зазначається, що наяв-
ність проблем правозастосування зумовлена недосконалістю цивільного законодавства, яке 
дає змогу кредитору зловживати правом. Це стосується відступлення та перевідступлення 
частини права вимоги, забезпеченого іпотекою. Грошовий характер і, відповідно, подільність 
кредитного зобов’язання зумовлює можливість відступлення права вимоги за ним частинами. 
Через перевідступлення права вимоги кільком кредиторам виникає зобов’язання із множиною 
осіб на стороні кредиторів. Визначено, що відсутня регламентація порядку поділу забезпе-
чення, тому кредитор вирішує це питання самостійно. На підставі аналізу судової практики 
визначено, що це може поставити боржника в складне становище в разі залишення забез-
печення за однією частиною кредитного зобов’язання. У разі звернення стягнення на майно 
боржник втрачає право власності на майно, яке виступало предметом забезпечення первіс-
ного кредитного зобов’язання, та залишається боржником за іншими частинами поділеного 
кредитного зобов’язання. Внесено пропозиції з удосконалення цивільного законодавства щодо 
забезпечення в разі відступлення частини права вимоги.

Ключові слова: цесія, перевідступлення права вимоги, подільні зобов’язання, кредитний 
договір, іпотека.

Постановка проблеми. Залучення кредитних 
коштів для підприємств створює додаткові мож-
ливості розвитку бізнесу, водночас ризикованість 
підприємницької діяльності впливає на можли-
вість їх повернення. Так звані «непрацюючі кре-
дити» на початок 2020 року становили 48,4%, 
при цьому регулятор наголошує, що «банки 
мають інтенсивніше розчищати баланси: непра-
цюючі кредити слід реструктурувати, продати чи 
списати» [1]. Як зазначають фахівці, останніми 
роками основними покупцями таких кредитів 
є факторингові та колекторські компанії, рідше 
банки та приватні інвестори [2]. Відступлення 
права вимоги є однією з підстав заміни креди-
тора в зобов’язанні відповідно до ст. 512 Цивіль-

ного кодексу України (далі – ЦКУ) [3]. Значна 
частина кредитних зобов’язань перед банків-
ськими установами забезпечується, як правило, 
іпотекою, і в разі відступлення права вимоги 
за основним зобов’язанням до цесіонарія пере-
ходить і право вимоги за іпотекою. На практиці 
при цьому виникають випадки, коли факторин-
гова чи колекторська компанія здійснює наступне 
відступлення права вимоги за раніше відступле-
ним зобов’язанням, причому зобов’язання від-
ступається частинами різним суб’єктам [4]. Таке 
дроблення (поділ) кредитного зобов’язання, 
забезпеченого іпотекою часто ставить боржника 
у вкрай невигідне становище і створює для нього 
додаткові ризики. Зокрема, в разі повторного від-
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ступлення меншої частини зобов’язання третій 
особі з передачею під цю меншу частину ста від-
сотків забезпечення у вигляді іпотеки, вартість 
якої перевищує вартість усього відступленого 
зобов’язання, виникає ситуація, коли новий влас-
ник меншої частини звертає стягнення на об’єкт 
іпотеки, реалізуючи його, як правило, за мінімаль-
ною ціною, а інший кредитор у позовному прова-
дженні отримує самостійну можливість стягнення 
незабезпеченої решти відступленого грошового 
зобов’язання. Наслідком такої маніпуляції для 
боржника може стати і втрата права на об’єкт іпо-
теки, коли більша частина боргу виявиться непо-
гашеною, і додаткові витрати, яких він не мав би 
без дроблення зобов’язання. Відповідно, виникає 
сумнів щодо достатності правового регулювання 
питань відступлення частинами права вимоги 
за кредитними зобов’язаннями з позиції забез-
печення збалансованості захисту законних прав 
та інтересів не тільки кредиторів, але й боржника 
в таких зобов’язаннях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі питання відступлення права вимоги 
були предметом дослідження таких вчених, 
як Є.О. Рябоконь [5], В.І. Пушай [6], В. Слома 
[7], С.І. Шимон [8; 9]. Умови оборотоздатності 
права вимоги за грошовим зобов’язанням харак-
теризував О.А. Беляневич [10]. О.С. Ткачук 
та А.О. Ткачук, визначаючи особливості розгляду 
спорів, пов’язаних із забезпеченням кредитних 
зобов’язань, під час аналізу судової практики 
щодо іпотеки проблем у зв’язку з відступленням 
права вимоги за кредитними зобов’язаннями не 
розглядали [11]. Окремі питання відступлення 
чи переуступки прав вимоги за кредитними 
зобов’язаннями розглядали М.Б. Жолобецька, 
М.О. Полєнніков [12], І.В. Сарнаков [13], О.К. Сте-
паненко [14], О.В. Черндачук [15], проте поза ува-
гою дослідників залишається відступлення час-
тини права вимоги за кредитними зобов’язаннями 
та його наслідки для іпотечного забезпечення.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
цивільного законодавства щодо відступлення час-
тини права вимоги за кредитними зобов’язаннями, 
забезпеченими іпотекою, виявлення проблем пра-
возастосування та розробка пропозицій із вдоско-
налення правового регулювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За оцінкою банків, переуступка прав вимоги 
стосовно окремих проблемних активів є єдиним 
економічно обґрунтованим рішенням, необхід-
ним для збереження стабільності та прибутко-
вості діяльності банків [12, с. 721]. Заміна креди-

тора у зобов’язанні відбувається в порядку та на 
умовах, визначених у ст.ст. 512–519 ЦКУ. Від-
ступлення права вимоги згідно з цими положен-
нями цивільного законодавства є однією з підстав 
заміни кредитора в зобов’язанні. Окремі поло-
ження щодо договору факторингу (фінансування 
під відступлення права грошової вимоги) міс-
тяться у Главі 73 ЦКУ. Договір факторингу деякі 
дослідники називають модифікованим варіантом 
уступки вимоги [16, с. 8]. Велика палата Верхо-
вного Суду у справі № 909/968/16 висловила пози-
цію, що у ЦКУ проведено розмежування правочи-
нів, предметом яких є відступлення права вимоги, 
а саме: правочинів із відступлення права вимоги 
(цесія) та договорів факторингу. Відмінність поля-
гає у суб’єктному складі правочинів, предметі 
та меті укладання договору, обов’язковій оплат-
ності договору факторингу, формі договору [17].

Відповідно до ст. 514 ЦКУ визначено, що 
права первісного кредитора, якщо інше не вста-
новлено договором або законом, переходять до 
нового кредитора. Відступлення права вимоги 
В.І. Пушай характеризує як двосторонній, кон-
сенсуальний правочин, який може бути як від-
платним, так і безвідплатним. Науковець також 
зазначає такі специфічні риси цесії, як абстрак-
тний та розпорядчий характер [6, с. 55]. Кредитні 
зобов’язання належать до грошових зобов’язань, 
тому що за умовами договору боржник має пере-
дати кредитору обумовлену договором суму. 
О.А. Беляневич вказує, що право вимоги за гро-
шовим зобов’язанням є оборотоздатним, тому що 
не має нерозривного зв’язку з особою кредитора, 
а його відступлення не заборонене законодав-
ством [10]. Отже, відступлення права вимоги за 
кредитними зобов’язаннями може бути здійснене, 
проте в юридичній літературі висловлюються 
різні думки щодо питання, хто може бути цесіона-
рієм. Так, І.В. Сарнаков зазначає, що відступлення 
права вимоги за кредитними зобов’язанням мож-
ливе тільки іншій кредитній установі. Така пози-
ція обґрунтовується тим, що передача права вима-
гати повернення кредиту суб’єкту небанківської 
сфери вимагає розкриття банківської таємниці, 
а сам кредитний договір потребує наявності банка 
як кредитора [13]. Стосовно розкриття банківської 
таємниці під час відступлення права вимоги за 
кредитним договором, то у 2011 році ст. 61 Закону 
України «Про банки і банківську діяльність» допо-
внено положенням, яке дозволяє банку надавати 
інформацію, що містить банківську таємницю, 
приватним особам та організаціям, у тому числі 
під час укладення договорів про відступлення 
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права вимоги до клієнта [18]. Хоча О.В. Чернда-
чук розмежовує поняття «конфіденційна інфор-
мація» та «банківська таємниця», визначаючи, 
що перше трансформується в друге після того, 
як клієнт повідомляє її банку. При цьому, на 
думку дослідника, режим поширення конфіден-
ційної інформації про особу потребує згоди цієї 
особи, тому залучення «колекторських» органі-
зацій може здійснюватися виключно за наявності 
такої умови в кредитному договорі [15, с. 41–42]. 
На нашу думку, набуття інформацією, яка пере-
дається клієнтом банківській установі, статусу 
банківської таємниці визначає для неї режим її 
поширення, тому варто застосовувати норму спе-
ціального закону «Про банки і банківську діяль-
ність», який дозволяє розкриття цієї інформації 
в разі відступлення банком права вимоги за укла-
деними договорами, зокрема кредитними.

Стосовно сторін кредитного договору, то 
у ст. 1054 ЦКУ визначено, що банк або інша фінан-
сова установа є кредитодавцем за кредитним дого-
вором. О.К. Степаненко висловлює слушну думку, 
що після виконання банком зобов’язань, що перед-
бачені в кредитному договорі, банк має право 
відступити право вимоги будь-якому суб’єкту, 
який не має спеціальної правосуб’єктності 
[14, с. 22]. Щодо договору факторингу, положення 
ст. 1079 ЦКУ містять чітке положення, що фак-
тором може бути тільки банк або інша фінансова 
установа, яка має право здійснювати факторин-
гові операції відповідно до закону. Розмежовуючи 
цесію та договір факторингу, Велика палата Вер-
ховного Суду щодо суб’єктного складу правочинів 
з відступлення права вимоги, зазначила, що учас-
никами цесії можуть бути будь-яка фізична або 
юридична особа. При цьому, якщо право вимоги 
відступається «за номінальною вартістю», то 
застосовуються загальні положення про купівлю-
продаж з урахуванням норм щодо заміни креди-
тора в зобов’язанні [17]. Таким чином, у разі від-
сутності умов, що властиві договору факторингу, 
особою, яка набуває право вимоги за кредитним 
зобов’язанням у разі його відступлення, може 
бути не тільки фінансова установа.

Розглянувши можливість відступлення права 
вимоги за кредитним зобов’язанням, варто визна-
чити можливість поділу кредитного зобов’язання. 
Так, С.І. Шимон, аналізуючи відступлення 
права вимоги, що обтяжене обов’язком креди-
тора, в тривалих зобов’язаннях слушно зазна-
чає, що відступлення частини майнового права 
(вимоги) можливе тільки для подільних вимог 
(подільних майнових прав), до яких науковець 

зараховує 1) грошові вимоги, 2) вимоги про пере-
дання речей, що визначені родовими ознаками, 
3) вимоги про передання кількох речей, визначе-
них індивідуальними ознаками, якщо предметом 
відступлення буде вимога щодо однієї з цих речей. 
А також обґрунтовує необхідність доповнити 
ст. 514 ЦКУ положеннями, які б чітко вказували 
на можливість виконання зобов’язання частинами 
тільки в разі його подільності [8, с. 228]. О.К. Сте-
паненко доводить, що відступлення частини права 
вимоги, яке виникає з кредитного договору, 
можливе з огляду на його грошовий характер 
[14, с. 21]. Отже кредитне зобов’язання за своєю 
природою є подільним. Правовим наслідком від-
ступлення частини права вимоги є те, що вини-
кає зобов’язання із множиною осіб на стороні 
кредиторів [8, с. 228]. Для часткових зобов’язань, 
відповідно до ст. 540 ЦКУ, вимагати виконання 
обов’язку у рівній частці має право кожен із кре-
диторів, якщо інше не встановлено договором або 
законом. У разі солідарного зобов’язання право 
пред’явити боржникові вимогу в повному обсязі 
має кожен із кредиторів (ст. 542 ЦКУ).

Ризикованість кредитних зобов’язань для кре-
дитора зумовлює використання такого способу 
забезпечення виконання зобов’язань, як іпотека. 
Безумовним в юридичній літературі визнається 
те, що право вимоги не може бути відступлене 
без права, що забезпечувало виконання осно-
вного зобов’язання [9, с. 161]. Це також стосу-
ється іпотеки, і відступлення права вимоги за 
кредитним зобов’язанням означає перехід всього 
обсягу прав до нового кредитора в зобов’язанні, 
відповідно, до нового кредитора переходить 
і право вимоги за іпотекою. Виняток передба-
чено в разі видачі заставної (ч. 4 ст. 24 Закону 
України «Про іпотеку»), коли перехід прав іпо-
текодержателя за іпотечним договором та осно-
вним зобов’язанням до іншої особи здійсню-
ється шляхом передачі заставної за правилами, 
визначеними у ст.ст. 25–27 цього Закону [19].

Цікавою є позиція Є.О. Рябоконя щодо пере-
ходу прав за забезпечувальним зобов’язанням. 
Вчений обґрунтовує, що ст. 514 ЦКУ потре-
бує доповнення, щоб в разі заміни кредитора 
в зобов’язанні, якщо інше не визначено законом 
або договором, до нового кредитора переходили 
усі права, які забезпечують виконання основного 
зобов’язання. При цьому науковець зазначає, 
що в разі подільності зобов’язання та переходу 
права кредитора в частині цього зобов’язання 
до нового кредитора права вимоги за забезпечу-
вальним зобов’язанням мають переходити про-
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порційно розміру переданого права вимоги за 
основним зобов’язанням, якщо інше не визначено 
законом або домовленістю сторін [5, с. 74–75]. 
Нині цивільне законодавство не визначає порядку 
поділу забезпечення і, з огляду на засади цивіль-
ного законодавства, кредитор вправі вирішити 
це питання самостійно. Отже чинне законодав-
ство не виключає можливість зловживань із боку 
кредитора (кредиторів) у процесі поділу права 
вимоги за кредитним зобов’язанням. Аналіз мате-
ріалів судової практики вказує на випадки, коли 
поділ кредитного зобов’язання деякими факто-
ринговими компаніями свідомо здійснюється 
в диспропорційних частинах, і забезпечення від-
ступається разом із меншою частиною грошового 
зобов’язання, яке істотно дисгармонує з реальною 
вартістю об’єкту іпотеки [4; 20]. Така схема ство-
рює двох самостійних кредиторів і два самостійні 
грошові зобов’язання. При цьому право на іпо-
теку зовсім не випадково, на наш погляд, переда-
ється разом із меншою частиною зобов’язання, 
оскільки це дає змогу такому кредитору відпо-
відно до ст. 33 Закону України «Про іпотеку» задо-
вольнити свої вимоги за основним зобов’язанням 
шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки 
і реалізувати його за заниженою ціною. Для борж-
ника це означатиме втрату права власності на 
майно нині і тривалу перспективу судових про-
цесів, які, з огляду на судову практику, залиша-
ють не надто великі шанси на повернення майна 
або справедливої грошової різниці. У той же 
час втрата боржником права власності на об’єкт 
іпотеки не припиняє автоматично право іншого 
кредитора, який паралельно пред’явить позов 
про самостійне стягнення іншої (не забезпеченої 
іпотекою) більшої частини відступленого права 
вимоги за кредитним зобов’язанням. Унаслідок 
виконання рішення суду такий кредитор може 
звернути стягнення вже на інше майно боржника. 
Ми не ставимо під сумнів, що зобов’язання мають 
виконуватися належним чином і що боржник має 
виконати своє зобов’язання повністю, проте у разі 
перепродажу меншої частини зобов’язання тре-
тій особі з передачею під цю меншу частину ста 
відсотків забезпечення у вигляді іпотеки, вартість 
якої перевищує вартість усього відступленого 
зобов’язання, боржник може потрапити у вкрай 
невигідне становище, яке було б неможливим до 
поділу зобов’язання, забезпеченого іпотекою.

Зазначена ситуація буде мати різні правові 
наслідки для боржника фізичної та юридич-
ної особи. Відповідно до ст. 36 Закону України 
«Про іпотеку» визначена дійсність основного 

зобов’язання після завершення позасудового 
врегулювання. Так, будь-які наступні вимоги 
іпотекодержателя щодо виконання основного 
зобов’язання для боржника – фізичної особи 
є недійсними (якщо інше не визначено догово-
ром іпотеки чи договором про надання кредиту, 
чи договором про задоволення вимог іпотекодер-
жателя). В той час як для боржника – юридич-
ної особи або фізичної особи – підприємця такі 
зобов’язання залишаються дійсними, якщо інше 
не було визначено в договорі. Ми вже зазначали, 
що така ситуація буде створювати вкрай невигідні 
наслідки для боржника юридичної особи, адже 
звернення одним із кредиторів стягнення на пред-
мет іпотеки звільнить боржника лише від частини 
зобов’язання саме перед цим кредитором, позба-
вить власності на предмет іпотеки, а друга час-
тина кредитного зобов’язання все ще підлягатиме 
виконанню. Хоча відповідно до ч. 5 ст. 37 Закону 
України «Про іпотеку» передбачено обов’язок іпо-
текодержателя відшкодувати іпотекодавцю пере-
вищення 90 відсотків вартості предмета іпотеки 
над розміром забезпечених іпотекою вимог іпоте-
кодержателя, все ж виникає питання: забезпечені 
іпотекою вимоги будуть визначатися відповідно 
до основного зобов’язання чи його частини, права 
вимоги на яку набуде новий кредитор, або новий 
кредитор взагалі відмовиться відшкодувати пере-
вищення? Тоді боржнику доведеться вирішувати 
ці спірні питання у суді та витрачати час та кошти. 
Водночас кредитор, який має право вимоги 
за іншою частиною кредитного зобов’язання, 
матиме законне право вимагати погашення відпо-
відного зобов’язання [21].

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна 
зазначити, що переважно підставою відступлення 
права вимоги за кредитними зобов’язаннями 
є збереження фінансової стійкості та платоспро-
можності фінансової установи. Відступлення 
права вимоги здійснюється за договором купівлі-
продажу права вимоги або договору факторингу. 
На відміну від факторингу, відступлення права 
вимоги в кредитних зобов’язаннях може здійсню-
ватися не тільки фінансовій установі. У зв’язку 
з грошовим характером кредитних зобов’язань 
чинне законодавство прямо не забороняє від-
ступлення та перевідступлення права вимоги 
частинами. Однак невизначеним у цивільному 
законодавстві залишається порядок поділу забез-
печення, зокрема іпотеки. Сторони цього право-
чину самостійно вирішують, кому з нових креди-
торів має належати право. При цьому цивільне 
законодавство ставить боржника за кредитним 
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зобов’язанням забезпеченим іпотекою у складне 
становище в разі передачі права вимоги кільком 
кредиторам. Шляхами вирішення цієї проблеми 
може бути закріплення в законодавстві нової 
норми щодо визнання погашеним усього осно-
вного зобов’язання в разі позасудового врегулю-
вання звернення стягнення на предмет іпотеки 

за правом вимоги на частину раніше розділеного 
кредиторами зобов’язання, забезпеченого іпоте-
кою, або норми, яка міститиме заборону переда-
вати (відступати) право вимоги за зобов’язанням, 
забезпеченим іпотекою, частинами. На наш 
погляд, найбільш раціональною буде заборона 
розділяти зобов’язання, забезпечені іпотекою.
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Myroslavskyi S.V., Plotnikova M.V. PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT IN CASE  
OF THE PARTIAL CONCESSION OF THE CHOSE IN ACTION FOR CREDIT OBLIGATIONS 
SECURED BY A MORTGAGE

The article deals with the problems arising in practice in case of the partial concession of the chose in 
action for credit obligations secured by a mortgage. The article analyzes the scientific approach and judicial 
practice in concession of the chose in action in credit obligations. Based on this, the factoring contract and 
the cession have been separated in relation to the replacement of the creditor according to credit obligations. 
Despite the fact that a financial institution is always a creditor in the credit contracts, the replacement of a 
creditor in a liability by concession of the chose in action is not related to the provision of financial services and 
the disclosure of banking secrecy. Unlike a factoring contract, a factor can only be a bank or other financial 
institution. The article notes that the existence of law enforcement problems is due to the imperfection of civil 
law, which allows the creditor to abuse the right. This applies to the partial concession of the chose in action 
secured by a mortgage. The monetary nature and the divisibility of the credit obligation correspondingly 
determine the possibility of concession of the chose in action in parts. By the concession of the chose in action 
to several creditors, a liability with lots of people on the creditor side arises. It has been determined that there 
is no regulation in the collateral division, so the creditor solves this problem independently. Based on the 
analysis of judicial practice, it has been defined that the debtor may occur in a difficult situation in the case of 
leaving collateral by one part of the credit obligation. In the event of foreclosure, the debtor loses ownership 
of the property that was the subject of the original credit obligation and remains the debtor for other parts of 
the divided credit obligation. The proposals have been made to improve the civil legislation with respect to the 
partial concession of the chose in action.

Key words: cession, concession of the chose in action, divisible obligations, credit contract, mortgage.
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ГЕНЕЗИС ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРАВІ

Наукову статтю присвячено дослідженню історично-правових аспектів процедури 
захисту речових прав на землю в українському праві. Досліджуються основні етапи право-
вого захисту речових прав на землю, в кожному періоді визначенні свої особливості щодо 
означеної процедури захисту відповідного речового права. Значна увага приділена питанням 
матеріально-правової регламентації та процесуального порядку захисту речового права на 
землю в порядку цивільного судочинства. Досліджено історичні моделі захисту речового 
права на землю, що існували в Європі. Зазначається, що аналог правової процедури захисту 
права на землю з’явився ще у період Стародавнього Риму, у процесі формування інститут 
права власності. Згодом вказана процедура захисту речового права поширилась на терито-
рію сучасної Західної Європи. Вказується, що значний прогрес у формуванні захисту речових 
прав на землю був досягнутий в європейському праві у другій половині ХІХ – на початку ХХ 
ст., що пояснюється значним розвитком економічних відносин та необхідністю вироблення 
нових підходів цивільно-правового захисту порушеного речового права. У контексті дослі-
дження вказується, що  процедура судового захисту речового права знайшла своє закріплення 
у праві Австрії, до складу якої входила й частина українських земель, що є історичним свід-
ченням існування європейських процедур захисту на українських землях того періоду. У про-
цесі проведення подальшого дослідження розкрито особливості генезису правового захисту 
речових прав на землю в порядку цивільного судочинства на сучасному етапі розвитку євро-
пейських правових систем. Вказується, що сучасний європейський захист речового права на 
землю здійснюється як на підставі загальноєвропейських регламентів (директив), так і наці-
онального законодавства кожної країни. Така модель пояснюється особливостями право-
вої системи Європейського Союзу, до складу якого входить більшість країни континенту. 
Також важливе значення для формування порядку судового захисту речового права на землю 
належить загальноєвропейським судовим інституціям – Європейському суду з прав людини 
та Суду Європейського Союзу. За результатами дослідження запропонована авторська пері-
одизація етапів розвитку цивільно-процесуального захисту речових прав на землю в європей-
ському праві.

Ключові слова: цивільно-процесуальний захист, суд, порушення речового права на землю, 
цивільний процес, Європа.

Постановка проблеми. Питання захисту 
речового права знайшло  вирішення у праві прак-
тично всіх зарубіжних країн, які сповідують 
загальновизнані демократичні стандарти. Цілком 
зрозуміло, що захист будь-якого речового права 
є основою існування суспільства, оскільки такий 
захист спрямований на захист інституту влас-
ності як економічної та правової категорії. Без 
власності не можливий розвиток самого суспіль-
ства. У цьому плані найбільш повно процедура 
захисту порушеного речового права  закріплена 
в європейському праві. Це пов’язано із тим, що 
саме на теренах сучасної Європи з’явилося й  роз-

винулось речове право, а також розвинулась про-
цедура правового захисту такого права. Це стосу-
ється й речових прав на землю. Нині   європейське 
законодавство характеризується як одне з ефек-
тивних щодо захисту порушеного речового права, 
зокрема й права на землю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню дослідження генезису цивільного 
захисту речового права, зокрема й права на землю, 
приділяли уваги як науковці у сфері матеріаль-
ного права (земельного, цивільного), так і про-
цесуалісти, зокрема: В.І. Андрєцев, А.В. Вене-
діктов, С.С. Бичкова, В.І. Бобрік, К.В. Гусаров, 
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Р.А. Майданник, А.М. Мирошниченко В.В. Носік, 
В.В. Комаров, П.Ф. Кулинича, О.А. Підопригора, 
Ю.Д. Притика, В.І. Тертишніков, Г.Г. Харченко, 
А.В. Шабалін, М.Й. Штефан, та ін.

Також значну увагу порушеному питанню 
приділяли й вчені історії права, які вивчали його 
в контексті загального дослідження розвитку 
зарубіжних правових систем, зокрема європей-
ських. Дослідження особливостей правового 
захисту речових прав на землю в праві інших дер-
жав, також європейських, є фрагментарним.

Актуальність дослідження інституту цивіль-
ного-процесуального захисту на теренах Європи 
зумовлюється й тим, що нині Україна вибрала 
курс на запровадження європейських правових 
стандартів (Угода про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом), як із наукової, так 
і з практичної точок зору є корисним розглянути, 
яким чином розвивалась процедура означеного 
захисту, які моделі були запроваджені – їх пози-
тивні та негативні сторони тощо.

Отже, вищезазначене свідчить про необхідність 
дослідження цивільно-процесуального захисту 
речових прав на землю в європейському праві.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження основних етапів становлення цивіль-
ної процесуальної форми захисту порушеного 
речового права на землю в Європі, встановлення 
особливостей такого захисту та відповідних про-
цедурних моментів, пов’язаних із вирішенням 
правових конфліктів у цій сфері.

Обґрунтованість теоретичних положень і реко-
мендацій щодо подальшого наукового розро-
блення теми, а також достовірність результатів 
забезпечено використанням сукупності філософ-
ських, загально- і спеціально-наукових методів, 
що використовуються у правових дослідженнях. 
Як основний загальнонауковий метод застосовано 
діалектичний метод наукового пізнання, метод 
історико-правового аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У рамках цієї статті ми зупинимось на основних 
етапах розвитку цивільної процесуальної проце-
дури захисту речових прав на землю.

Дослідження генези захисту речових прав на 
землю, як й інших правових інститутів, варто роз-
почати з права Стародавнього Риму.

Саме римське право стало фундаментом для 
побудови правових систем більшості держав кон-
тинентальної Європи (континентальне право), до 
яких належить й Україна.

Юриспруденція Стародавнього Риму – кри-
ниця знань про речові права – намагалася побуду-

вати правову конструкцію крізь призму практич-
ної діяльності людини [1, с. 11]. Римська правова 
спадщина була предметом дослідження багатьох 
науковців, які приділяли увагу доктрині речо-
вого права. Це були вчені як дореволюційного  
періоду (В.О. Хвостов, С.А. Муромцев, 
Д.Д. Гримм, Й.О. Покровський тощо), так і радян-
ського (О.С. Іоффе, В.А. Мусін, А.В. Венедік-
тов тощо), а також й сучасні вчені-правники 
(Є.О. Суханов, Г.Г. Харченко, Л.Ю. Василевський, 
Р.А. Майданник ін.).

Іншим важливим фактором, який зумовлює 
необхідність звернення до історії римського при-
ватного права, є те, що означене право стало від-
правною точкою для формування сучасних судо-
вих процедур захисту порушеного права.

У Стародавньому Римі речове право розгля-
далось у контексті інституту право власності, 
обсяг і межі якого римляни визначали шляхом 
правомочностей власника. Право власності 
в будь-якій системі права (в тому числі й рим-
ській) є центральним правовим інститутом, який 
визначає характер усіх інших інститутів при-
ватного права (договорів, сім’ї, спадкування 
тощо). У римському праві існував поділ речей 
на окремі види: був поділ на речі, які підлягали 
складній процедурі передачі, та речі, які не під-
лягали такій процедурі. До речей, які підлягали 
складній процедурі передачі – манципації, рим-
ляни зараховували землю, будівлі, рабів, робочу 
худобу, земельні сервітути та інші цінні речі, що 
становили економічну основу римського рабов-
ласницького суспільства [2, с. 81–84].

Варто зазначити, що на ранніх етапах власного 
розвитку ще був не відомий інститут права влас-
ності через перелік повноважень, яким розпоря-
джався власник. Природа права власності зумов-
лена тим, що воно (право) є найбільш повним 
пануванням над річчю (майном) над певною 
річчю, з тим, що допускається цивільним правом 
[3, с. 341–315]. Інституції Юстиніана визначають 
право власності як повну владу особи над річчю. 
Однак головна властивість права власності, без-
умовно, – це поєднання необмеженого панування 
особи над річчю з правом розпоряджатися нею, 
правом визначати її долю (продати, обміняти, від-
дати в заставу, знищити тощо). У розвитку рим-
ського права особливе значення мало право влас-
ності на землю [4, с. 16–24].

У римському праві була сформована власна 
судова система, завданням якої був захист пору-
шених прав, зокрема й речових.

Зупинимось на моделі судової системи Риму.
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Судова система Риму складалася з двох видів 
судів: публічні суди (iudicia publica) та приватні 
суди (iudici privata), а судовий процес існував 
у двох видах: цивільному та кримінальному.

Особливістю римського цивільного процесу 
в періоди республіки та принципату був його 
поділ на дві стадії:

1) розгляд справи у претора (ius);
2) розгляд справи в суді (iudicium).
Розгляд справи у претора був підготовчою 

стадією до розгляду в суді. Тут з’ясовувалися всі 
обставини справи, відшукувалися свідки та вста-
новлювалися вимоги сторін. Якщо порушник 
визнавав свою провину та погоджувався відпові-
дати за неї, на цьому етапі справа закінчувалася.

Якщо ж порушник не визнавав пред’явленого 
позову, справу передавали до суду, який і вирішу-
вав її по суті і зобов’язував порушника відшкодо-
вувати завдану шкоду [5, с. 29–31].

Захист прав у Давньому Римі був одним із 
ключових аспектів функціонування правової 
системи. Особливу увагу римські юристи при-
діляли захисту речового права. Правовою прак-
тикою Давнього Риму були вироблені два види 
цивільних позовів, які, до речі, знайшли  втілення 
й у сучасному праві багатьох європейських країн, 
у тому числі й в праві України. Це таки позови, як 
1) віндикаційний позов, 2) негаторний позов.

Віндикаційний позов (res vindicatio) мав місце 
тоді, коли одна особа заявляла, що є власником 
майна, яке перебуває в незаконному володінні 
іншої особи, і на цій підставі вимагала повер-
нення майна. Віндикаційний позов захищав влас-
ника від найбільш брутального порушення його 
права, а саме: від дій іншої особи, яка незаконно 
утримувала його річ (майно) [4, с. 101].

Негаторний позов (actio negatoria) мав місце 
в тому разі, коли належне власнику право не 
піддавалося сумніву, але інші особи зазіхали на 
те, щоб користуватись цією власністю, начебто 
маючи яке-небудь право на чужу річ (іus in re 
aliena) (сервітут, узуфрукт) [4, с. 102–103].

У праві Стародавнього Риму порушення права 
власності могли мати подвійний характер: пози-
тивний або негативний, з огляду на те, чи здій-
снює третя особа всупереч волі власника прямо 
вплив на річ або ж вона заважає вільно користува-
тися річчю [6, с. 260–261].

Згодом завдяки рецепції римського права про-
цедура судового захисту речових прав знайшла 
своє закріплення в середньовічній Європі. Це 
було пов’язано зі зростанням торгівлі, формуван-
ням великих земельних феодальних угідь – фео-
дальних лендлордій.

В юридичній літературі існують різні погляди 
на етапи західноєвропейської рецепції римського 
права, але найбільш поширеним є такий: I етап – 
раннє та пізнє середньовіччя (V – початок ХII ст.); 
II етап – формування права «нової Європи» (ХII–
ХVIII ст.) [6, с. 11]. Новітня рецепція – удоско-
налення національно-правових систем і ство-
рення нового права Європи (кінець ХХ – початок 
ХХІ ст.) [7, с. 140].

Цікавим правовим документом, який уві-
брав напрацювання римських юристів, зокрема 
й у сфері захисту речових прав, є Codex, або 
Edictum Theodorici, який був створений за наказом 
остготського короля Теодоріка для Італії (500 р.). 
Документ містив 154 статті, в яких були й статті, 
присвячені захисту права власності, інших речо-
вих прав [8, с. 14–23].

Процедура судового захисту речових прав, 
у тому числі й права на землю, була втілена 
й в інших європейських правових докумен-
тах епохи середньовіччя, про свідчать такі 
пам’ятники права, як Кутюми Бовезі (ХІІІ ст.), 
Польська правда (ХІІІ ст.), Законник Стефана 
Душана (ХІV ст.), Збірник Магдебурзького права 
(ХІV ст.), Акт «Про відправлення правосуддя» 
(ХІV ст.) та ін. Так, якщо позивач не з’являвся 
в судове засідання, то це призводило до того, що 
він втрачав право на позов, а в разі неявки відпові-
дача останній вважався таким, що програв процес 
[9, с. 406, 739, 756, 902].

Значним етапом у розвитку європейських 
процедур правового захисту речових прав стало 
проведення кодифікації у Франції та Німеччині. 
Результатом такої кодифікації стало прийняття 
у Франції Торгового кодексу (1807 р.), Цивіль-
ного кодексу (Кодекс Наполеона) (1803–1804 рр.), 
чим було запроваджено єдність у галузі торго-
вельного та цивільного права Франції, у Німеч-
чині – Загального вексельного статуту (1848 р.),  
Загального торгового уложення (1861 р.), 
Німецького цивільного кодексу (1900 р.), чим 
була запроваджена єдність у сфері вексельного, 
торговельного та цивільного права Німеччини 
[4, с. 13–14]. Кодифікація цивільного законодав-
ства відбулась й у Австрії у 1811 р. (Австрійський 
Цивільний кодекс 1811 р.). Можливість захисту 
порушених речових прав у порядку цивільного 
судочинства була передбачена й австрійським 
імперським законодавством, зокрема Австрій-
ським статутом цивільного судочинства 1895 р., 
який наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. 
діяв на території західних українських земель, 
що входили до складу Австрійської (Австро- 
Угорської) імперії.
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В Австрійському статуті цивільного судочин-
ства 1895 р.  знайшла  окрему регламентацію осо-
блива процедура щодо захисту володіння,  яка була 
спрямована на захист власності особи від неза-
конного посягання з боку інших осіб (ст. 2 гл. ІІІ 
Статуту) [10, с. 170–171].

Що стосується Німецького цивільного кодексу, 
який деякими з німецьких романістів називався 
«класичною будівлею з готичними деталями», то 
він побудований за пандектною системою роз-
міщення приватноправових норм. Назва вказаної 
системи пов’язана не з Пандектами Юстиніана, а із 
системою, яка була висунута німецькими юристами 
у ХVI ст. і складалася із Загального розділу і чоти-
рьох спеціальних – Речове право, Зобов’язальне 
право, Сімейне право, Спадкове право. Загальний 
розділ містить правила, які застосовуються до всіх 
спеціальних розділів: особи, об’єкти тощо [9, с. 14]. 
Структура німецького кодифікованого цивільного 
акта стала еталоном для відповідних нормативних 
документів Західної Європи, оскільки перевагою 
такої структури є те, що закріплення в нормативі 
загального розділу або(чи) частини дає змогу уник-
нути повторів у спеціальних розділах [11, с. 4–6].

Іншим важливим етапом розвитку інституту 
захисту речового права в Європі стало створення 
та розвиток спільного європейського проєкту – 
Європейського Союзу (далі – ЄС).

Засадничими документами створення та функ-
ціонування Об’єднаної Європи визначені загальні 
критерії щодо правового захисту широкого кола 
цивільних прав: Угода про створення Європей-
ського економічного співтовариства (1957 рік); 
Договір про створення Європейського Союзу (Маа-
стрихтський договір – 1992 рік) – ст. ст. 2–10 Дого-
вору [16]; Лісабонська угода про внесення змін 
в Угоду про Європейський Союз й Угоду про засну-
вання Європейської Спільноти – 2007 рік [12].

На сучасному етапі свого розвитку цивільна 
процесуальна форма захисту речових прав (це 
стосується й земельних відносин) була втілена 
в більшості країн сучасної Європи, в тому числі 
й держав–членів ЄС.

Так, наприклад, відповідно до Розділу 1 Гла- 
ви 1 Цивільного процесуального кодексу Есто-
нії кожна особа має право звернутися до суду зі 
захистом свого порушеного права чи невизначе-
ного інтересу. Також таке право надано й особам, 
яким законом надано право звертатися в інтер-
есах інших осіб (ст. 3 ЦПК Естонії). Основним 
завданням естонського судочинства є правильне 
та об’єктивне вирішення з урахуванням розумних 
строків та витрат (ст.ст. 2 ЦПК Естонії) [13].

Приділяючи увагу особливостям розвитку 
судової процедури захисту речових прав на землю 
в єдиній Європі, варто зазначити, що у форму-
ванні єдиних критеріїв правового захисту вагома 
роль належить Європейському суду з прав людини 
(European Court of Human Rights, далі – ЄСПЛ).

ЄСПЛ є однією з інституцій Ради Європи, 
що створена 21 січня 1959 року для контролю за 
дотриманням прав і свобод людини та громадя-
нина, закріплених в Європейській конвенції з прав 
людини, ратифікованій 1953 року (далі – Конвен-
ція) [14]. Розташований у Страсбурзі (Франція).

Предметом розгляду ЄСПЛ є скарги щодо 
порушення прав і свобод, закріплених у Конвен-
ції. До ЄСПЛ можуть звертатися фізичні особи, 
групи фізичних осіб, неурядові організації після 
вичерпання національних шляхів правового 
захисту (ст.ст. 33–36 Конвенції) [14]. Важливою  
функцією  ЄСПЛ є захист прав і свобод, визна-
чених Конвенцією, а також формування єдиних 
демократичних стандартів правового захисту 
в державах–членах Ради Європи. Рішення ЄСПЛ 
є прецедентними, спрямовані на формування єди-
ної правозастосовчої практики [15].

Викладене стосується й процедури захисту 
речових прав на землю, які захищаються в рамках 
положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, 
де вказується, що кожна фізична або юридична 
особа має право мирно володіти своїм майном. 
Ніхто не може бути позбавлений своєї власності 
інакше як в інтересах суспільства і на умовах, 
передбачених законом і загальними принципами 
міжнародного права [16].

Як бачимо, зазначені європейські правові доку-
менти надають широкий правовий захист речових 
прав. Це стосується й права на землю.

Так, наприклад, у справі «Ятрідіс проти Греції» 
(Iatridis v. Greece, рішення від 25.03.1999 року) 
заявника було позбавлено кінотеатру, який нале-
жав йому і який було примусово передано муні-
ципальній владі. ЄСПЛ у власному рішенні зазна-
чив, що наказ про позбавлення заявника прав на 
кінотеатр фактично був скасований грецьким 
судом, але земельну ділянку заявникові так і не 
повернули. Такі дії влади йдуть у розріз із правом 
заявника на мирне володіння майном – вимога 
статті 1 Першого протоколу полягає в тому, що 
будь-яке втручання з боку державного органу 
в мирне володіння майном має бути законним: 
друге речення пункту першого допускає позбав-
лення майна тільки «на умовах, передбачених 
законом», а пункт другий визнає, що держави 
мають право здійснювати контроль за користу-
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ванням майном шляхом застосування «законів». 
Більше того, «верховенство права – один з осно-
вних принципів демократичного суспільства – 
притаманне всім статтям Конвенції <...> і перед-
бачає обов`язок держави чи іншого органу влади 
виконувати судові постанови і рішення, винесені 
не на їхню користь <...> Звідси випливає, що роз-
гляд питання про те, чи був забезпечений спра-
ведливий баланс між вимогами щодо загальних 
інтересів суспільства і вимогами щодо захисту 
основних прав особи <...> є доречним тільки 
тоді, коли встановлено, що конкретне втручання 
у право відповідає вимозі законності і не є сва-
вільним» (п. 58 Рішення ЄСПЛ) [17].

Питання захисту речових прав (володіння 
майном) було предметом розгляду й в інших 
рішеннях ЄСПЛ («Спорронґ і Льоннрот проти 
Швеції» від 23 вересня 1982 року; «Колишній 
король Греції та інші проти Греції» від 23 листо-
пада 2000 року, «Булвес» АД проти Болгарії» від 
22 січня 2009 року; East/West Alliance Limited» 
проти України» від 23 січня 2014 року та ін.).

Іншим важливою інституцією, яка також фор-
мує єдину практику правового захисту майнового 
права, є Суд ЄС (Court of Justice of the European 
Union). На цей загальноєвропейський судовий 
орган покладена важлива роль вирішення право-
вих спорів щодо суб’єктів загальноєвропейського 
права [18; 19].

Основними правовими документами діяльності 
Суду ЄС є: Угода про створення Європейського 
економічного співтовариства (1957 рік); Договір 
про створення Європейського союзу (Маастрихт-
ський договір – 1992 рік); Лісабонська угода про 
внесення змін в Угоду про Європейський Союз 
й Угода про заснування Європейської Спільноти – 
2007 рік. Також спеціальним правовим докумен-
том є Статут (Протокол Суду – 1957 рік) [20, с. 409].

Наведене вище дає змогу дійти висновку, що 
нині правова регламентація цивільно-процесу-
ального захисту речових прав на землю в Європі 
здійснюється як за загальноєвропейськими доку-
ментами, так і за національним правом держав–

членів ЄС. Варто зазначити, що така модель 
захисту стосується й інших правовідносин на єди-
ному європейському просторі.

Дослідження практик Суду ЄС має важливе 
значення для України у світлі реалізації євроінте-
граційних прагнень нашої держави.

Варто зазначити, що застосування практики 
ЄСПЛ в український правозастосовній практиці 
стало позитивним кроком на шляху підвищення 
рівня захисту порушеного права. Це стосується 
й захисту речових прав на землю [20, с. 123–128].

Висновки. Все вищезазначене дає змогу дійти 
висновку, що правове регулювання захисту речо-
вих прав на землю в порядку цивільного судо-
чинства в європейському праві пройшло кілька 
етапів, зокрема: 1) зародження правового регулю-
вання захисту речових прав на землю в порядку 
цивільному, під час якого захист зазначеного 
права здійснювався відповідно до загальних пра-
вил цивільного судочинства й не мав окремої 
виокремлено регламентації. Водночас саме в цій 
період були сформовані універсальні способи 
захисту порушеного речового права – віндикацій-
ний та негаторний позови (період Стародавнього 
Риму – початок ХХ ст.); 2) подальший розвиток 
правового регулювання захисту речових прав 
на землю в порядку цивільного судочинства, що 
характеризується появою більш чіткої регламен-
тації процедури захисту, зокрема права власності 
в цивільному процесуальному законодавстві євро-
пейських країн, а також формуванню загальноєв-
ропейських інститутів правового захисту права 
власності, – Конвекція про захист прав людини 
і основоположних свобод та статті 1 Першого 
протоколу до неї, започаткування ЄСПЛ (початок 
ХХ ст. – друга половина ХХ ст.); 3) становлення 
системи правового захисту речових прав у рамках 
ЄС, характеризується формуванням єдиної євро-
пейської правозастосовчої практики захисту речо-
вих прав на землю, що є можливим як у рамках 
національного цивільного судочинства, так і на 
загальноєвропейському рівні – ЄСПЛ, Суд ЄС 
(кінець ХХ ст. – донині).
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Shabalin A.V. GENESIS OF CIVIL-PROCEDURAL PROCEEDING OF PROPERTY RIGHTS  
TO LAND IN EUROPEAN LAW

The scientific article is devoted to the study of historical and legal aspects of the procedure of protection of 
property rights to land in Ukrainian law. The main stages of legal protection of real rights to land are investigated, 
in each period determining its peculiarities in relation to the specified procedure for protection of the relevant 
real right. Considerable attention is paid to the issues of substantive legal regulation and the procedural order 
of protection of the real right to land in civil proceedings. The historical models of protection of the real right 
to land that existed in Europe are studied. It is noted that an analogue of the legal procedure for the protection 
of land rights appeared in the period of ancient Rome, during the formation of the institution of property rights. 
Subsequently, this procedure for the protection of property rights spread to the territory of modern Western Europe. 
It is pointed out that significant progress in the formation of protection of property rights to land was achieved 
in European law in the second half of the XIX – early XX centuries, due to significant development of economic 
relations and the need to develop new approaches to civil protection of infringed property rights. In the context of 
the study, it is noted that the procedure of judicial protection of property law has found special development in the 
law of Austria, which included part of the Ukrainian lands, which is historical evidence of European protection 
procedures in the Ukrainian lands of that period. In the course of further research the peculiarities of the genesis 
of legal protection of real rights to land in civil proceedings at the present stage of development of European 
legal systems are revealed. It is indicated that modern European protection of the real right to land is carried out 
both on the basis of pan-European regulations (directives) and national legislation of each country. This model 
is explained by the peculiarities of the legal system of the European Union. Which includes most of the continent. 
Also important for the formation of judicial protection of property rights to land belongs to the European judicial 
institutions – the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union. According to 
the results of the research, the author’s periodization of the stages of development of civil procedural protection 
of real rights to land in European law is proposed.

Key words: civil procedural protection, court, violation of property rights to land, civil proceedings, Europe.
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СУТНІСТЬ СПРАВЕДЛИВОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ

У статті висвітлено питання справедливої оплати праці. Розкривається поняття «біз-
нес» у контексті трудової діяльності. Визначено, що бізнес-свідомість, яка спровокована 
сучасними змінами, формує модель, де працівник і роботодавець поважають один одного 
і виступають як гармонічні партнери, які зацікавлені в спільній роботі, орієнтовані на досяг-
нення як єдиних цілей, так і власних, а також мотивовані для ефективної діяльності.

Зазначено, що необхідне одночасне оновлення теоретичних і практичних основ побудов 
форм і систем оплати праці і актуалізація базових принципів її організації. Досліджуються 
поняття «потреба», «інтерес», «мотив», «стимул» із метою розробки механізмів сполу-
чення мотивації і стимулювання праці. Зроблено висновок, що для активізації трудової діяль-
ності необхідно, щоб людина усвідомила власні інтереси в ній, тобто інтереси – усвідомлені 
потреби. Існує необхідність цілеспрямованого формування різнорівневих інтересів (особис-
тих, колективних, суспільних) із метою їх збалансованості. Останнє робить необхідним 
створення механізму, що забезпечує цей баланс. Підкреслено, що в основі створення такого 
балансу лежить стимулювання. Мають місце два основних стимули – моральний і мате-
ріальний. Акцентовано, що надважливим фактором для підвищення ефективності роботи 
співробітників є розуміння працівниками справедливості, що існує на підприємстві, в уста-
нові, організації системи оплати праці. Виокремлено чотири основні параметри справедливої 
оплати праці: 1) збалансованість окладів всередині компанії; 2) збалансованість окладу щодо 
ринку праці; 3) відповідність заробітної плати рівню професіоналізму; 4) відповідність рівня 
оплати праці ефективності роботи співробітника. Вказується, що зазначені чотири пара-
метри є ключовими під час формування справедливої системи оплати праці. Підкреслено, що 
не можна стверджувати, що це універсальні параметри, оскільки обов’язково варто вра-
ховувати специфіку конкретного підприємства, корпоративний менеджмент, особливості 
діяльності підприємства.

Ключові слова: оплата праці, справедливість, бізнес-свідомість, стимул, потреба, 
інтерес, ефективність роботи.

Постановка проблеми. Ми можемо сміливо 
говорити, що живемо в епоху змін, і ці зміни сто-
суються не тільки діджиталізації суспільства, 
автоматизації виробництва, в першу чергу ці 
зміни стосуються свідомості людей. Вже минуло 
вдосталь часу, щоб говорити, що ринкова еко-
номіка – це щось нове і незвичне для нас, хоча 
ми і продовжуємо жити з радянським спадком 
як в економічних структурах, так і в законодав-
чих актах. Однак третє тисячоліття – це час для 
якісних змін нашої бізнес-свідомості. І в цьому 
випадку не варто розуміти «бізнес» як суто капі-
талістичне поняття. Ми говоримо про англіцизм 
терміна «бізнес» і розуміємо під ним економічну 

діяльність, зайнятість, активність; акцентуючи 
на соціальному вимірі бізнесу, тобто це людина 
зайнята, ділова. У контексті нашого дослідження 
ми розглядаємо бізнес як діяльність (підприєм-
ницьку, наукову, комерційну, консалтингову, юри-
дичну та іншу), яка не суперечить закону і спря-
мована на отримання прибутку та/або отримання 
справедливої оплати праці.

Проблема в тому, що в процесі аналізу Глави VII 
Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) 
жодної думки не виникає про розвиток бізнес-
свідомості, оскільки наявна проблема в терміно-
логії інституту оплати праці, по-друге, вся глава 
базується на тарифній системі оплати праці.  
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Ст. 96 це ілюструє: «Системами оплати праці 
є тарифна та інші системи». По-третє, про ефек-
тивність діяльності працівників і про справедливу 
оплату праці взагалі і мови не може бути.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ця 
проблема в тій чи іншій формі вивчалася еконо-
містами, соціологами та іншими фахівцями. Такі 
юристи, як В.М. Божко, Н.Б. Болотіна, Ю.М. Верес, 
О.В. Гаєвая, Н.Д. Гетьманцева, С.Ю. Головіна, 
О.О. Єршова, М.І. Кучма, Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиц, 
М.В. Лушнікова, А.Ю. Пашерстник, С.М. При-
липко, О.І. Процевський, В.О. Радіонова-Водя-
ницька, Н.М. Салікова, Н.М. Хуторян, Є.Б. Хохлов, 
Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко, також досліджу-
вали це питання, однак розроблені напрями, на 
наш погляд, неповною мірою відповідають сучас-
ним вимогам розвитку теорії та практики органі-
зації оплати праці.

Постановка завдання. Мета статті – проана-
лізувати сутність справедливої оплати праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ми впевнені, що бізнес-свідомість, яка спрово-
кована сучасними змінами, формує модель, де 
працівник і роботодавець поважають один одного 
і виступають як гармонічні партнери, які зацікав-
лені в спільній роботі, орієнтовані на досягнення 
як єдиних цілей, так і власних, а також мотивовані 
для ефективної діяльності.

Цільовий підхід до вдосконалення оплати праці 
в сучасних умовах вимагає більш якісної роз-
робки питань узгодження і зіставлення інтересів 
різних соціальних підсистем (працівник, колек-
тив, спільність людей). Ми вважаємо, що причина 
полягає в неузгоджених діях вчених і практиків. 
Перші, розробляючи механізми взаємозв’язку різ-
норівневих інтересів регулювання оплати праці, 
обмежуються теоретичними обґрунтуваннями, 
не прийнявши їх конкретними методичними роз-
робками для практичного застосування. З іншого 
боку, розроблені практикою конкретні системи 
оплати праці без урахування теоретичних розро-
бок не забезпечують необхідної ефективності.

Таким чином, необхідні одночасне онов-
лення теоретичних і практичних основ побудов 
форм і систем оплати праці й актуалізація базо-
вих принципів її організації. Такий підхід вима-
гає коригування цільових установок організації 
оплати праці.

Цільові установки і пов’язані з ними дії пра-
цівників у процесі суспільного виробництва 
представлені складною системою економічних 
інтересів. Іншими словами, інтереси в процесі їх 
практичної реалізації виражаються у формі цілей. 

Дослідження цілей і породжують ці цілі інтер-
есів, на наш погляд, лежить в основі вирішення 
поставленої проблеми. При цьому необхідно 
сконцентрувати увагу на методах визначення роз-
міру винагороди, яке працівники хочуть отри-
мати за працю, і формах стимулювання. Своєю 
чергою необхідний розмір винагороди зумовле-
ний потребами, отже, розробка механізмів сполу-
чення мотивації і стимулювання праці передбачає 
комплексне вивчення таких понять, як «потреби», 
«інтереси», «мотиви», «стимули».

Звернувшись до академічного тлумачного 
словника, ми бачимо, що потреба – це необхід-
ність у чомусь, задоволення чого-небудь, необ-
хідність або бажання робити щось, діяти певним 
чином [1].

У словнику психологічних термінів зазначено, 
що мотив (фр., від лат. «рухаю») – спонукальна 
причина дій і вчинків людини; причина [2].

Стимул (лат., букв. загострена палиця, якою 
підганяли тварин) – це причина, що спонукає до 
дії, зацікавленість у здійсненні чого-небудь. І ще 
одне цікаве значення – це  подразник, який викли-
кає реакцію [1].

Розглядаючи економічні потреби як причини 
трудової діяльності, представники Австрійської 
школи (К. Мингера, Е. Бем-Баверк, Ф. Візер та ін.) 
велике значення надавали суб’єктивному фактору, 
тобто виходили з обліку психофізіологічних чин-
ників людини, що впливають на формування її 
потреб [3, с. 194]. На наш погляд, це досить важ-
ливий висновок, ігнорування якого у процесі роз-
робки мотиваційних моделей призвело до їх прак-
тичної неспроможності.

Інший, на наш погляд, важливий теоретич-
ний висновок, який необхідно використовувати 
в розробці систем стимулювання, зроблений 
російськими вченими М.І. Туган-Барановським 
і Н.Д. Кондратьєвим [4; 21]. Вони вказували, 
що поведінка людини може складатися або 
в самому задоволенні потреб або, навпаки, лише 
в створенні умов, необхідних для їх задоволення 
[4, с. 204]. Складність досліджуваної проблеми 
полягає в неможливості встановлення прямої 
залежності між потребами і типами економіч-
ної поведінки, пов’язаними з їх задоволенням. 
Дослідження підтверджують, що сприйняття 
економічних суб’єктів лежить в основі інтересів 
і цілей їх діяльності. Сама ж діяльність зумовлена 
змінами в зовнішньому середовищі (об’єктивний 
фактор), а також накопиченим досвідом, зна-
ннями (суб’єктивний фактор). Результат діяль-
ності залежить від сили впливу зазначених фак-
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торів на поведінку працівника. Таким чином, 
потреби і інтереси, відбиваючись у свідомості 
людей, заломлюючись через ціннісні орієнта-
ції, призводять до формування конкретних вну-
трішніх побудників дії, які називають мотивами 
діяльності. Так створюється механізм мотива-
ції, що передбачає діяльність, сенс якої – досяг-
нення поставленої мети і отримання результату.

Індивідуальні відмінності людей спробували 
врахувати в своїй моделі Л. Портер і Е. Лоулер 
[5, с. 381] – представники процесуальної тео-
рії мотивації. Суть моделі зводилася до того, що 
працівник сам оцінює цінність винагороди і, чим 
вище ця оцінка, тим краще результати його праці. 
Недолік моделі, на наш погляд, полягає в ототож-
ненні понять «потреби», «мотив праці» і «стимул 
праці». Безсумнівно, потреби можуть виступати 
як інтереси, а потреби й інтереси, які спонука-
ють до тих чи інших вчинків, існують як стимули. 
Однак, аналізуючи трудову діяльність, ми гово-
римо про стимули до праці. І в цьому випадку сти-
мули відрізняються від потреб і інтересів структу-
рою і сферою дії. Вони спрямовані на формування 
конкретних умов, які спонукають працівників до 
певної поведінки або до виконання необхідних 
функцій у системі виробництва. Отже, мотиви 
і стимули до праці є механізмом реалізації інтер-
есів працівників.

Термін «інтерес» має дещо іншу забарвленість. 
Так, із латинської interesse – це «важливо», тобто 
це цікавість, зацікавлення. Друге значення за 
словником іншомовних слів – це вигода, користь, 
зиск, спрямованість на значущий предмет чи 
діяльність. Якщо звернутися до тематичних слов-
ників, то в соціології – це об’єктивна причина 
діяльності суб’єкта, спрямованої на задоволення 
певних потреб, у психології – емоційний вияв піз-
навальної потреби особистості.

Таким чином, інтерес виступає фактором акти-
візації людської діяльності. Е. Фромм підкреслює, 
що особистий інтерес людини полягає в тому, 
щоб зберегти своє існування, що тотожне реалі-
зації нею своїх природжених можливостей. Така 
концепція особистого інтересу є об’єктивною, 
оскільки «інтерес» розуміється не як суб’єктивне 
сприйняття того, що становить інтерес для 
цього індивіда, а з точки зору природи людини, 
об’єктивно. Людина має тільки один реальний 
інтерес – повний розвиток своїх можливостей, 
самої себе як людської істоти [6, с. 130]. Таким 
чином, в інтересах людини відбивається її став-
лення до умов життя і діяльності. Хоча представ-
лені точки зору дещо суперечливі, проте автори 

стоять на єдиній позиції, що зміст і характер 
інтересів пов’язані з будовою і динамікою потреб 
і мотивів людини.

Таким чином, можна зробити дуже важливий 
висновок: для активізації трудової діяльності 
необхідно, щоб людина усвідомила власні інтер-
еси в ній, тобто інтереси – усвідомлені потреби.

Далі ми маємо зазначити, що об’єктивні інтер-
еси особистості в процесі їх реалізації вступа-
ють у взаємодію з колективними і суспільними 
інтересами. При цьому можуть виникати супер-
ечності, які нерідко набувають антагоністичного 
характеру. У зв’язку з цим виникає необхідність 
цілеспрямовано формувати різнорівневі інтереси 
з метою їх збалансованості. Останнє робить необ-
хідним створення механізму, що забезпечує цей 
баланс. Тут слід підкреслити, що в основі ство-
рення такого балансу лежить стимулювання.

Якщо стимул побудований правильно, тобто 
відповідає інтересам працівників, то витрати 
праці, пов’язані з виробництвом продукції (робіт, 
послуг), отримають винагороду в тій мірі, яка 
забезпечує відтворення робочої сили.

Ми переконані, що коли ми говоримо про 
працю як явище, то мають місце два основних 
стимули – це моральний і матеріальний. Щодо 
морального розуміємо, що це може бути про-
сування кар’єрними сходами, отримання звання 
чи статусу, досягнення певної кваліфікації, крім 
того, це і саморозвиток, самовдосконалення, само-
реалізація. І якщо моральний стимул – це суто 
психологічне явище, різновид якого кожен пра-
цівник вибирає самостійно (можливо, під впли-
вом бізнес-тренерів, коучингів, семінарів та ін.),  
то матеріальний стимул залежить і від роботодавця 
і від працівника. Річ у тім, що надважливим фактором 
для підвищення ефективності роботи співробітни-
ків є розуміння ними справедливості, що є на підпри-
ємстві, в установі, організації системи оплати праці.

Ми відразу маємо зазначити, що «справедлива 
оплата праці» це є оціночним поняттям, тому воно 
потребує детального дослідження. Ми маємо зрозу-
міти, якими критеріями має оцінюватися наявна на 
підприємстві, установі, організації система оплати 
праці. І чи вважають працівники, які працюють на 
конкретному підприємстві, свою оплату праці спра-
ведливою? Тобто в цьому контексті ще варто гово-
рити і про ступінь справедливості оплати праці.

Очевидно, досліджуючи категорію «справед-
ливість», ми однозначно маємо звернутися до 
філософії, адже ця категорія є одним з основних 
питань, на які весь час шукає відповідь філософія. 
Так, саме поняття «справедливість» у філософії 
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означає належну відповідність заслуг людини і тих 
хороших і поганих подій, які випали на її долю.

Слушно зазначає Л.О. Корчевна, що розуміння 
права і справедливості простежується через їх 
зв’язок із договором [7]. І хоча вчена аналізує 
з точки зору цивільно-правового договору, однак 
у цьому випадку це не є визначальним, оскільки 
ми всі пам’ятаємо, що трудове право бере істо-
ричні витоки з цивільного права. Так, договір, на 
відміну від звичайної обіцянки, наділений право-
вою силою. Особливими є три моменти.

По-перше, за учасниками залишається право 
вільно вибирати, будуть вони приєднуватися до 
згоди чи ні. Підставою договору є одностайність 
сторін, добровільна згода, консенсус, добровіль-
ність вступу у трудові відносини.

По-друге, у разі згоди йдеться про взаємну або 
обопільну передачу певних прав і обов’язків. Щодо 
трудового договору, то працівник зобов’язується 
виконувати роботу, а роботодавець платити за це 
йому заробітну плату.

По-третє, після укладення договору дотри-
мання його умов стає правовим обов’язком 
кожного учасника, а недотримання веде до 
застосування відповідних штрафних санкцій. 
У трудовому праві ми говоримо про дисциплі-
нарну і матеріальну відповідальність.

З огляду на зазначене, ст. 21 КЗпП цілком 
повністю відбиває сутність договору. Так, тру-
довим договором є угода між працівником 
і власником підприємства, установи, організа-
ції або уповноваженим ним органом чи фізич-
ною особою, за якою працівник зобов’язується 
виконувати роботу, визначену цією угодою, 
а власник підприємства, установи, організації 
або уповноважений ним орган чи фізична особа 
зобов’язується виплачувати працівникові заро-
бітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні 
для виконання роботи, передбачені законодав-
ством про працю, колективним договором і угодою  
сторін [8]. Тобто стержнем є визнання рівності обо-
пільних зобов’язань, тобто рівнозначності того, що 
дається і дотримується. Наслідком цього визнання 
є рівність сторін, які вступили у трудові правовід-
носини. Умови договору і є правом. Право виникає 
з акта договору. Де є порушення угоди, там мож-
лива несправедливість, тому сутність справедли-
вості виражає принцип еквівалентності, або рів-
нозначності. Формула еквівалентності: «Рівне за 
рівне» або: «Кожному – за його вчинками».

Спираючись на наукові доробки вчених-філо-
софів щодо категорії справедливості, ми пере-
конані: щоб говорити про справедливу оплату 

праці, ми маємо спочатку розібратися з параме-
трами, за якими будемо характеризувати оплату 
праці як справедливу. Тому спробуємо їх виокре-
мити. По-перше, працівник є частиною трудового 
колективу, він не може бути ізольований від справ 
колективних, тому порівнює зарплату за своєю 
посадою з рівнем оплати праці по інших пози-
ціях всередині підприємства. Якщо його посада 
вимагає високої кваліфікації, має широкий спектр 
обов’язків, і при цьому він бачить, що за більш 
просту і менш відповідальну роботу інші співро-
бітники підприємства отримують більше, це нега-
тивно вплине на його відчуття справедливості. 
Єдине, що буде його цікавити – це постаратися 
при нагоді зайняти більш «зручну» посаду, що 
вже буде викривленням у побудові сучасної біз-
нес-свідомості, адже ми пам’ятаємо, що має бути 
спільна мета – ефективна діяльність.

По-друге, активний працівник (тобто той, 
який прагне до самореалізації і до справедливої 
оплати праці) порівнює свою заробітну плату 
з окладами за аналогічними посадами в інших 
підприємствах установах, організаціях. Це 
зумовлює постійний моніторинг ринку праці, 
оскільки для того щоб створити в персоналу від-
чуття справедливості, необхідно володіти відпо-
відними даними по ринку праці і, спираючись 
на цю інформацію, гнучко регулювати рівень 
заробітної плати на конкретному підприєм-
стві. Тут ми маємо говорити про диференціацію 
оплати праці, однак маємо враховувати гаран-
тії оплати праці, які визначені в законодавстві.

Третій параметр – це оцінка працівником свого 
рівня кваліфікації. Якщо співробітник відчуває 
себе більш кваліфікованим за своїх колег, може 
виконувати складніші доручення, вкладається 
в поставлені терміни і навіть допомагає іншим 
і при цьому отримує стільки ж, це буде підривати 
його відчуття справедливості. І це негативно позна-
читься на ефективності діяльності працівника.

Четвертий параметр – це зіставлення співро-
бітником розміру заробітної плати з витраченими 
зусиллями і результатом. Якщо в разі збільшення 
ефективності праці рівень оплати істотно не змі-
нюється, це викликає невдоволення. А якщо при 
цьому інші працівники, з меншими або гіршими 
результатами, отримують однакову винагороду, це 
буде розцінюватися як кричуща несправедливість. 
Ми відстоюємо позицію, що гідна праця має мати 
гідну оплату.

Висновки. Таким чином, ми можемо гово-
рити про чотири основні параметри справедливої 
оплати праці:
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1) збалансованість окладів всередині компанії;
2) збалансованість окладу щодо ринку праці;
3) відповідність заробітної плати рівню профе-

сіоналізму;
4) відповідність рівня оплати праці ефектив-

ності роботи співробітника.
Ми переконані, що зазначені чотири параме-

три є ключовими під час формування справед-
ливої системи оплати праці. Водночас маємо 

зазначити, що ми не стверджували, що це уні-
версальні параметри, оскільки обов’язково 
варто враховувати специфіку конкретного під-
приємства, корпоративний менеджмент, осо-
бливості діяльності підприємства. Проте, без-
умовно, зазначені нами параметри дають змогу 
зрозуміти природу справедливої оплати праці 
та задають вектори для подальшого дослідження  
в цьому напрямі.
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Pyzhova M.О. THE ESSENCE OF FAIR PAY
The article covers the issue of fair wages. The concept of business in the context of employment is revealed. 

It is determined that the business consciousness, which is provoked by modern changes, forms a model where 
the employee and the employer respect each other and act as harmonious partners who are interested in 
working together, focused on achieving common goals and their own, and motivated to effectively activities.

It is noted that it is necessary to simultaneously update the theoretical and practical foundations of the 
construction of forms and systems of remuneration and update the basic principles of its organization. The 
concepts of “need”, “interest”, “motive”, “incentive” are studied in order to develop mechanisms for 
combining motivation and work stimulation. It is concluded that in order to intensify labor activity, it is 
necessary for a person to realize his own interests in it, ie interests – conscious needs. There is a need for 
purposeful formation of multilevel interests (personal, collective, public) in order to balance them. The latter 
makes it necessary to create a mechanism that ensures this balance. It should be emphasized that the basis for 
creating such a balance is incentives. There are two main incentives – moral and material. Emphasis is placed 
on the fact that the most important factor for improving the efficiency of employees is the understanding of 
employees of the justice existing at the enterprise, institution, organization of the remuneration system. There 
are four main parameters of fair pay: 1) the balance of salaries within the company; 2) balanced salary in 
relation to the labor market; 3) compliance of wages with the level of professionalism; 4) compliance with the 
level of remuneration of the employee’s work efficiency. It is indicated that these four parameters are key in the 
formation of a fair wage system. It is emphasized that it cannot be said that these are universal parameters, 
as it is necessary to take into account the specifics of a particular enterprise, corporate management, the 
peculiarities of the enterprise.

Key words: remuneration, fairness, business consciousness, incentive, need, interest, work efficiency.
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ПОВНОВАЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ЗА НАСЛІДКАМИ 
ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЗАКОННІСТЮ 
ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Стаття присвячена уточненню повноважень адміністративного суду за наслідками 
здійснення судового контролю за законністю дозвільної діяльності у сфері містобудування, 
окресленню перспективних напрямів розвитку чинного адміністративного законодавства.

Обґрунтовано, що перегляд теоретичних засад цього контролю зумовлений організацій-
ними недоліками судового контролю щодо законності дозвільної діяльності у сфері містобу-
дування; значенням цього контролю щодо забезпечення законності у цій сфері; триваючими 
процесами формування сучасної парадигми адміністративного права. Зазначено про ключове 
значення врахування сучасної парадигми адміністративного права, основою якої є уявлення 
про людину як основну соціальну цінність, а не передусім об’єкт управління. Обґрунтовано, 
що чільне місце судового контролю у такій парадигмі визначається його призначенням, 
а саме захистом порушених, невизнаних, оспорюваних суб’єктивних прав, свобод, законних 
інтересів.

Проаналізовано роботи щодо дотичної проблематики, яку складають судовий контроль 
щодо законності адміністративної діяльності органів виконавчої влади, окремі проблеми 
визначення та реалізації повноважень суду в рамках контролю законності актів суб’єктів 
публічної влади, розмежування судового та конституційного контролю.

Обґрунтовано, що рішення адміністративного суду про зобов’язання суб’єкта публіч-
ної влади щодо видачі зазначеного дозволу не може вважатися втручанням у дискреційні 
повноваження відповідного суб’єкта публічної влади, попри передбачення законом декількох 
варіантів поведінки суб’єкта публічної влади. Доведено, що, на відміну від контролю, що 
здійснюється іншими суб’єктами публічної влади у сфері містобудування, судовий контр-
оль характеризується своїм специфічним обсягом у сфері містобудування: не тільки власне 
законністю рішень дозвільних органів, але й дотриманням ними верховенства права, зокрема 
оцінкою співвідношення приватного та суспільного інтересу у конкретному випадку.

Ключові слова: повноваження, адміністративний суд, судовий контроль, законність, 
дозвільна діяльність, містобудування.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;  
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Масштабне рефор-
мування здійснення правосуддя наприкінці 
2017 року не привело до суттєвого підвищення 
якості розгляду судових справ, зокрема адміні-
стративних справ щодо порушень суб’єктивних 
прав і законних інтересів у сфері містобуду-
вання. Цей висновок випливає з аналізу даних 
судової статистики розгляду справ у сфері міс-
тобудування адміністративними судами (першої 
та апеляційної інстанцій) за 2019 рік. Нескладні 

підрахунки свідчать про приблизно від 7% до 
9% скасованих в апеляційному порядку рішень 
судів першої інстанції, подібно до того, як було 
в, наприклад, 2015, 2016 роках [1; 2]. Окрім наве-
деного необхідно враховувати формування сучас-
ної парадигми адміністративного права, основою 
якої є уявлення про людину як основну соці-
альну цінність, а не передусім об’єкт управління. 
Чільне місце судового контролю у такій пара-
дигмі визначається його призначенням, а саме 
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захистом порушених, невизнаних, оспорюваних 
суб’єктивних прав, свобод, законних інтересів 
(ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочин-
ства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV 
(далі – КАС України)) [3], а також концепцією 
адміністративних зобов’язань, ключовими поло-
женнями якої є, зокрема, відповідальність дер-
жави перед людиною, самообмеження влади дер-
жави за допомогою нормативного регулювання 
своєї діяльності [4, с. 71, 75]. Значення належного 
здійснення судового контролю у сфері містобуду-
вання, зокрема дозвільної діяльності у цій сфері, 
випливає з актуальних публікацій, де виділяється 
декілька десятків різних вимог, які заявляються 
в адміністративному порядку та порядку інших 
видів судочинства. До таких вимог належать 
зобов’язання видати містобудівні умови та обме-
ження; анулювання дозволів, виданих Держав-
ною архітектурно-будівельною інспекцією; закон-
ність під час організації та проведення перевірок; 
наслідки скасування декларації про готовність 
об’єкта до експлуатації; визнання протиправними 
дії Державною архітектурно-будівельною інспек-
цією щодо відмови видати сертифікат, що засвід-
чує прийняття в експлуатацію завершеного будів-
ництвом об’єкта, а також значна кількість інших 
вимог [5]. Можна навести конкретні недоліки 
організації судового контролю, зокрема в порядку 
адміністративного судочинства. Так, за чинними 
правилами визначення справ спрощеного прова-
дження значна кількість спорів у сфері містобуду-
вання може бути розглянута саме в цьому порядку 
(ч. 4 ст. 257 КАС України), попри істотні матері-
альні наслідки для позивача або відповідача відпо-
відних судових рішень. Таким чином, з урахуван-
ням організаційних недоліків судового контролю 
щодо законності дозвільної діяльності у сфері 
містобудування; значення вказаного контролю 
щодо забезпечення законності у цій сфері; трива-
ючих процесів формування сучасної парадигми 
адміністративного права актуальним є перегляд 
теоретичних засад цього контролю задля підви-
щення його якості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика сутності судового контролю щодо 
забезпечення законності дозвільної діяльності 
у сфері містобудування не отримала належної 
уваги у публікаціях науковців. Найближчою 
дотичною проблематикою, що піднімалась на 
сторінках наукової літератури, є судовий контр-
оль щодо законності адміністративної діяльності 
органів виконавчої влади (Б.Д. Гудз, 2012 рік) [6], 
окремі проблеми визначення та реалізації повно-

важень суду у рамках контролю законності актів 
суб’єктів публічної влади (О.В. Константий, 
2015 рік) [7], розмежування судового та конститу-
ційного контролю (А.М. Івановська, 2020 рік) [8]. 
Втім, специфіка судового контролю саме у дослі-
джуваній сфері залишена поза увагою.

Постановка завдання. Метою статті є уточ-
нення повноважень адміністративного суду за 
наслідками здійснення судового контролю за 
законністю дозвільної діяльності у сфері містобу-
дування, окреслення перспективних напрямів роз-
витку чинного адміністративного законодавства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Усталене у доктрині адміністративного права 
визначення судового контролю за його специфіч-
ним суб’єктом здійснення (суд) [9, с. 275] звертає 
увагу на місце суду у системі суб’єктів забезпе-
чення законності діяльності суб’єктів виконавчої 
влади, зокрема щодо дозвільної діяльності у сфері 
містобудування.

Сучасна парадигма адміністративного права 
передбачає такі принципові напрями у його розу-
мінні, як визнання генетичного зв’язку адміністра-
тивного права із способами захисту суб’єктивних 
прав, свобод, законних інтересів під час відходу 
від акцентів на управлінській спрямованості адмі-
ністративних правовідносин; визнання людини, її 
здоров’я та безпеки найвищою соціальною цін-
ністю та орієнтиром у функціонуванні держави, 
що зумовлює постановку питання про сервісний 
характер діяльності держави; визнання відпові-
дальності держави перед приватною особою за 
свою діяльність, сервісний характер діяльності дер-
жави, що зумовлює постановку акценту не на дер-
жавне управління, а на публічне адміністрування 
як визначальний акцент її діяльності [4, с. 72, 77].

Місце судового контролю у сучасній сис-
темі суб’єктів забезпечення законності дозвіль-
ної діяльності у містобудуванні зумовлюється 
здійсненням ним правосуддя як конституційно 
закріпленого завдання діяльності судової влади 
(ч. 1 ст. 124 Конституції України від 28 червня 
1996 року № 254к/96-ВР (далі – Конституція 
України)) [10]. Таким чином, суд здійснює контр-
оль щодо діяльності суб’єктів публічної влади 
у специфічний спосіб, а саме здійснюючи право-
суддя у відповідних справах.

Б.Д. Гудз, досліджуючи проблематику судо-
вого контролю щодо законності діяльності 
суб’єктів публічної влади, вказує на такі риси 
судового контролю у цій сфері: є специфічним 
видом контрольної діяльності державних уста-
нов; предметом є дотримання підконтрольними 
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суб’єктами публічної влади своєї компетенції; 
специфічний суб’єкт здійснення (суд, причому не 
тільки адміністративний, але й усіх інших юрис-
дикцій); суворо регламентований процесуальним 
законом специфічний порядок здійснення (про-
цесуальна форма); сутність його полягає у переві-
рці та оцінці законності актів суб’єктів публічної 
влади [11, с. 11]. Необхідно визнати, що, попри 
сплив значного проміжку часу, ці положення про-
довжують залишатись актуальними та можуть 
бути взяті за основу для подальшого дослідження.

У сфері містобудування зазначені риси судо-
вого контролю зберігають свою актуальність. 
Водночас специфічний характер цієї сфери зумов-
лює застосування судом деяких особливих спосо-
бів захисту. Так, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 5 КАС 
України, одним із способів захисту адміністра-
тивним судом суб’єктивних прав та законних 
інтересів є визнання протиправною бездіяльність 
суб’єкта публічної влади та зобов’язання його 
вчинити певні дії. Втім, відповідне зобов’язання 
може бути покладено тільки в разі бездіяльності 
відповідача. В разі ж прийняття дозвільним орга-
ном у сфері містобудування рішення (наприклад, 
щодо видачі дозвільного документа або відмови 
у його видачі) такий спосіб захисту не може бути 
застосований. Крім того, усталеним є розуміння 
судами такого способу захисту як заходу перш за 
все загального характеру у тому розумінні, що суд 
не повинен підміняти собою відповідний суб’єкт 
публічної влади та приймати законне рішення 
замість оскаржуваного [12; 13]. Втім, у сфері міс-
тобудівної діяльності можливим є застосування 
такого способу захисту, як зобов’язання уповно-
важеного суб’єкта публічної влади видати міс-
тобудівні умови та обмеження. Про можливість 
застосування такого способу захисту зазначено 
у рішенні апеляційного адміністративного суду 
з огляду на відсутність у цьому разі дискреційних 
повноважень відповідача, оскільки закон у цьому 
разі передбачає тільки один варіант рішення, а саме 
щодо видачі містобудівних умов та обмежень [14].

Під дискреційними повноваженнями суб’єкта 
публічної влади сьогодні розуміється можли-
вість такого суб’єкта вибирати поведінку, засто-
совуючи власний розсуд, у визначених зако-
ном межах [15, с. 108–109]. У цьому контексті 
Б.Д. Гудз характеризує сутність рішення адмі-
ністративного суду як акта правосуддя, спрямо-
ваного на захист суб’єктивних прав та інтересів 
від порушень з боку суб’єктів публічної влади, 
що містить висновок про законність конкретного 
акта [11, с. 12]. Можна з упевненістю говорити 

про наявність у зазначеному вище рішенні адмі-
ністративного суду оцінки законності оскаржу-
ваного акта суб’єкта публічної влади щодо від-
мови у видачі містобудівних умов та обмежень, 
тому зазначимо, що така позиція суду апеляційної 
інстанції не входить у суперечність із усталеними 
доктринальними поглядами у сфері адміністра-
тивного права щодо застосовуваних категорій.

Сутністю державного контролю у сфері місто-
будування є забезпечення законності діяльності 
суб’єктів містобудівної діяльності [9, с. 345–346], 
причому специфічний характер зазначеної діяль-
ності, а саме її потенційно значна небезпека для 
інших учасників соціальних відносин, зумовлює 
необхідність застосування відповідних засобів 
державного контролю, одним з яких можна визна-
чити дозвільну діяльність у цій сфері. Така специ-
фіка містобудівної діяльності як об’єкта контролю 
зумовлює типовий характер відсутності дискре-
ційних повноважень у суб’єкта контролю у цій 
сфері. Так, наприклад, відповідно до п. 30 Порядку 
виконання підготовчих та будівельних робіт, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 квітня 2011 року № 466 [16], перед-
бачено повноваження уповноваженого суб’єкта 
публічної влади у сфері містобудування щодо від-
мови у видачі дозволу на виконання будівельних 
робіт. Втім, аналіз підстав такої відмови свідчить 
про те, що відповідні підстави ґрунтуються на 
формальних критеріях, таких як відповідність 
будівництва цільовому призначенню земельної 
ділянки; наявність у поданих документах пору-
шень містобудівних умов та обмежень забу-
дови земельної ділянки. Крім того, законодавець 
прагне до чіткості визначення відповідних під-
став, отже, усунення дискреційних повноважень 
суб’єкта державного контролю під час вирішення 
відповідних питань.

Попри поширеність приватних засад у реа-
лізації містобудівної діяльності, визначальною 
її ознакою можна вважати жорсткий плановий 
характер здійснення. Порушення відповідного 
плану спричиняє прогресуючі збитки, що зумов-
люється не тільки організаційними чинниками, 
але й суто технічними причинами, наприклад 
необхідністю консервації об’єкта будівництва. 
Так, Наказом Міністерства будівництва, архі-
тектури та житлово-комунального господарства 
України від 21 жовтня 2005 року № 2 затверджено 
Положення про порядок консервації та розкон-
сервації об’єктів будівництва [17]. Вважаємо, що 
зазначені обставини мають зумовлювати підви-
щену відповідальність суб’єктів публічної влади 
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під час вирішення питань щодо видачі докумен-
тів дозвільного характеру або відмови у такій 
видачі. Підвищений характер відповідальності 
цих суб’єктів корелює з положеннями щодо акту-
альної парадигми адміністративного права, вихід-
ними засадами якої є, зокрема, демократичний 
характер діяльності держави та її інститутів, що 
означає, в тому числі, збільшення відповідаль-
ності держави та її суб’єктів перед людиною за 
свою діяльність, а також актуалізацію судового 
захисту прав і свобод людини [4, с. 72, 77].

Отже, враховуючи наведене, а також суто фор-
мальний характер підстав відмови у видачі дозволу 
на виконання будівельних робіт, вважаємо, що 
рішення адміністративного суду про зобов’язання 
суб’єкта публічної влади щодо видачі зазначеного 
дозволу не може вважатись втручанням у дискре-
ційні повноваження відповідного суб’єкта публіч-
ної влади, попри передбачення законом декіль-
кох варіантів поведінки суб’єкта публічної влади. 
Таке рішення суду сприятиме якнайшвидшому 
усуненню невизначеності щодо видачі відповід-
них документів, що сприятиме виконанню від-
повідного графіку містобудівних (будівельних) 
робіт. Таким чином, вважаємо застосування наве-
деного вище способу захисту суб’єктивних прав 
та інтересів перспективним у сфері містобудування.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 6 КАС 
України, прямо передбачено застосування адміні-
стративним судом принципу верховенства права 
під час вирішення справи. Відповідно до ч. 2 цієї 
статті, суд має враховувати відповідну практику 
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). 
У практиці ЄСПЛ у сфері містобудівної діяльності 
основну увагу отримали питання погодження сус-
пільного та приватного інтересу щодо нерухомого 
майна. У цьому контексті варто відзначити такі 
рішення ЄСПЛ: «Депаль проти Франції», «Брай-
ловська проти України» [18; 19; 20]. Так, у рішенні 
«Депаль проти Франції» визначено це співвідно-
шення в разі розміщення будівлі у природоохо-
ронній території (прибережна зона) та констато-
вано пріоритет суспільного інтересу, залишено 
в силі рішення національного суду щодо знесення 
будівлі за кошти власника. У рішенні «Брайлов-
ська проти України» під час вирішення питання 
щодо примусового відчуження нерухомого майна 
з мотивів суспільної необхідності констатується 
необхідність урахування національним судом не 
тільки власне вимог закону, але й співвідношення 
приватного та суспільного інтересу, виправда-
ність такого відчуження у конкретному випадку. 

Отже, на відміну від контролю, що здійснюється 
іншими суб’єктами публічної влади у сфері міс-
тобудування, судовий контроль характеризується 
своїм специфічним обсягом у сфері містобуду-
вання, включаючи не тільки власне законність 
рішень дозвільних органів, але й дотримання 
ними верховенства права, зокрема оцінювання 
співвідношення приватного та суспільного інтер-
есу у конкретному випадку.

У законодавчих актах, що встановлюють 
вимоги до вирішення справ судами інших юрис-
дикцій (цивільна, господарська, кримінальна), 
вимога щодо дотримання судом верховенства 
права не завжди визначається на рівні прин-
ципу вирішення спору. Так, у ст. 10 Цивільного 
процесуального кодексу України від 18 березня 
2004 року № 1618-IV (далі – ЦПК України) [21] 
закріплено обов’язок суду керуватись принци-
пом верховенства права лише під час розгляду 
справи (процесуальний аспект). Втім, відповідно 
до ч. 1 ст. 263 ЦПК України, верховенство права 
має базовий характер під час складання судового 
рішення, що, безумовно, означає використання 
зазначеного принципу під час його мотивування. 
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року 
№ 1402-VIII [22], верховенство права є загальною 
засадою здійснення правосуддя (як у процесуаль-
ному, так і в матеріальному аспектах). Отже, здій-
снення судового контролю на засадах верховен-
ства права, в тому числі у сфері містобудування, 
є визначальною сутнісною рисою судового контр-
олю законності здійснення дозвільної діяльності 
у сфері містобудування.

Висновки. Проведене дослідження дає змогу 
дійти таких висновків.

1) Рішення адміністративного суду про 
зобов’язання суб’єкта публічної влади щодо 
видачі зазначеного дозволу не може вважатись 
втручанням у дискреційні повноваження відпо-
відного суб’єкта публічної влади, попри перед-
бачення законом декількох варіантів поведінки 
суб’єкта публічної влади.

2) На відміну від контролю, що здійснюється 
іншими суб’єктами публічної влади у сфері міс-
тобудування, судовий контроль характеризується 
своїм специфічним обсягом у сфері містобуду-
вання, включаючи не тільки власне законність 
рішень дозвільних органів, але й дотримання 
ними верховенства права, зокрема оцінювання 
співвідношення приватного та суспільного інтер-
есу у конкретному випадку.



55

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Список літератури:
1. Судова статистика. Судова влада України. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/

rik_2019 (дата звернення: 10.01.2021).
2. Огляд даних про стан здійснення правосуддя у 2016 році. Судова влада України. URL:  

https://court.gov.ua/userfiles/file/DSA/DSA_2017_all_docs/TRAVEN_17/ogl_2016_copy.pdf (дата звернення: 
10.01.2021).

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV. Офіційний вісник 
України. Офіційне видання від 26 серпня 2005 року. 2005. № 32. С. 11. Ст. 1918. Код акта 33303/2005є.

4. Коломоєць Т.О., Колпаков В.К. Сучасна парадигма адміністративного права: генеза і поняття. Право 
України. 2017. № 5. С. 71–79.

5. Брикайло Ю.В. Містобудування, земельне право та ДАБІ: судова практика за 2019 рік. DREAMDIM. 
URL: https://dreamdim.ua/uk/mistobuduvannya-pidsumky-2019-roku-sudova-praktyka (дата звернення: 
15.01.2021).

6. Гудз Б.Д. Судовий контроль за законністю адміністративної діяльності органів виконавчої влади : 
дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 ; Національний університет Державної податкової служби Укра-
їни. Ірпінь, 2012. 219 с.

7. Константий О.В. До питання про повноваження адміністративних судів при перевірці рішень, дій, 
бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб. Вісник 
Верховного Суду України. 2015. № 4 (176). С. 35–40.

8. Івановська А.М. Розмежування судового та конституційного контролю: теоретико-правовий аспект. 
Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 234–237. URL: http://www.lsej.org.ua/3_2020/58.
pdf (дата звернення: 26.12.2020).

9. Адміністративне право : підручник / за ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. Харків : Право, 
2010. 624 с.

10. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. Офіційний вісник України. Офіційне 
видання від 1 жовтня 2010 року. 2010. № 72/1. Спеціальний випуск. С. 15. Ст. 2598.

11. Гудз Б.Д. Судовий контроль за законністю адміністративної діяльності органів виконавчої влади : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. Київ : [б.в.], 2013. 20 с.

12. Про задоволення адміністративного позову : Рішення Овідіопольського районного суду Одесь-
кої області від 3 жовтня 2018 року у справі № 76919132. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-
document/76919132 (дата звернення: 15.01.2021).

13. Про практику розгляду судами корпоративних спорів : Постанова Пленуму Верховного Суду Укра-
їни від 24 жовтня 2008 року № 13. Вісник Верховного Суду України. 2008. № 11.

14. Брикайло Ю.В. Суд може зобов’язати орган містобудування та архітектури видати містобудівні умови 
та обмеження. DREAMDIM. URL: https://dreamdim.ua/uk/sud-mozhe-zobo-yazaty-organ-mistobuduvannya-ta-
arhitektury-vydaty-mistobudivni-umovy-ta-obmezhennya (дата звернення: 15.01.2021).

15. Адміністративне судочинство України: теорія та практика : монографія / колектив авторів ; за заг. 
ред. О.М. Нечитайла. Київ : ВАІТЕ, 2015. 288 с.

16. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт : Постанова Кабінету Міністрів України 
від 13 квітня 2011 року № 466. Офіційний вісник України. Офіційне видання від 16 травня 2011 року. 2011. 
№ 34. С. 60. Ст. 1404. Код акта 56278/2011.

17. Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об’єктів будівни-
цтва : Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 
21 жовтня 2005 року № 2. Офіційний вісник України. Офіційне видання від 1 лютого 2006 року. 2006. 
№ 3. С. 144. Ст. 103. Код акта 34922/2006.

18. CASE OF DEPALLE v. FRANCE [Ukrainian Translation] legal summary by the COE Human Rights 
Trust Fund, 29/03/2010, no. 34044/02. European Court of Human Rights HUDOC database URL: https://hudoc.
echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-118535%22]} (дата звернення: 12.01.2021).

19. Справа «Брайловська проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини від 6 червня 
2019 року № 14031/09. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d93#Text (дата звернення: 10.01.2021).

20. Брикайло Ю.В. В питаннях забудови берегів захист громадських інтересів є підставою для позбав-
лення права приватної власності. DREAMDIM. URL: https://dreamdim.ua/uk/vidsutnist-proektu-zemleustroyu-
shhodo-vstanovlennya-pryberezhnoyi-zahysnoyi-smugy-ne-svidchyt-pro-vidsutnist-samoyi-pzs (дата звер-
нення: 15.01.2021).

21. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. Офіційний вісник 
України. Офіційне видання від 7 травня 2004 року. 2004. № 16. С. 11. Ст. 1088. Код акта 28609/2004.

22. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. Офіційний вісник 
України. Офіційне видання від 26 липня 2016 року. 2016. № 56. С. 9. Ст. 1935. Код акта 82460/2016.



Том 32 (71) № 1 202156

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

Leshchynskyi V.P. POWERS OF THE ADMINISTRATIVE COURT AS A RESULT  
OF JUDICIAL CONTROL OVER THE LEGALITY OF PERMITTING ACTIVITIES  
IN THE FIELD OF URBAN PLANNING

The article is devoted to clarifying the powers of the administrative court as a result of judicial control over 
the legality of permitting activities in the field of urban planning, outlining promising areas of development 
of current administrative legislation. It is substantiated that the revision of the theoretical foundations of this 
control is due to: organizational shortcomings of judicial control over the legality of permitting activities 
in the field of urban planning; the importance of this control to ensure the rule of law in this area; ongoing 
processes of formation of the modern paradigm of administrative law. The key importance of taking into 
account the modern paradigm of administrative law, which is based on the idea of man as a basic social value, 
and not, above all, the object of management. It is substantiated that the leading place of judicial control in 
such a paradigm is determined by its purpose: protection of violated, unrecognized, disputed subjective rights, 
freedoms, and legitimate interests.

Works on the related issues are analyzed: judicial control over the legality of administrative activities of 
executive bodies, some problems of determining and implementing the powers of the court in the control of the 
legality of acts of public authorities, the separation of judicial and constitutional control. It is substantiated 
that the decision of the administrative court on the obligation of the subject of public authority to issue the 
said permit cannot be considered an interference with the discretionary powers of the relevant subject of 
public authority, despite the law providing several options for the subject of public authority. It is proved that 
in contrast to the control exercised by other public authorities in the field of urban planning, judicial control is 
characterized by its specific scope in the field of urban planning: not only the legality of decisions of permitting 
bodies, but also their rule of law, including private-public interest in a particular case.

Key words: powers, administrative court, judicial control, legality, permitting activity, urban planning.
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ АКТ ЯК ОСНОВНА ФОРМА  
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Стаття присвячена дослідженню проблематики форм публічного управління. Зазначено, 
що питання про форми управлінської діяльності, їх поняття, види, критерії класифікації все 
ще належать до дискусійних у вітчизняній науці адміністративного права. З’ясовано, що 
під формами публічного управління можемо розуміти: зовнішнє вираження (зовнішнє оформ-
лення) діяльності суб’єктів публічного управління щодо реалізації своїх функцій у межах 
встановленої компетенції; уніфіковані за зовнішніми ознаками формалізовані види конкрет-
них результатів діяльності органів публічного управління, їх підрозділів та посадових осіб, 
які уможливлюють організаційно-правове забезпечення досягнення поставленої мети. Вка-
зано, що поширеним у науці адміністративного права є твердження, що зовнішнім вира-
женням діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо реалізації своїх функцій у межах 
встановленої компетенції, що переважає, є їхні акти. Констатовано, що задля пояснення 
змісту категорії «акт» у літературі запропоновано кілька підходів, проте домінують два 
наукові твердження: 1) це владні, зумовлені правом, рішення, дії, вчинки; 2) це різновид доку-
ментів, які є результатом діяльності відповідних органів. Виявлено, що розуміння «акту» 
як дії (вольової дії, волевиявлення) є домінуючим у вітчизняному адміністративному праві. 
Адже, як зазначають вчені-адміністративісти, не можна здійснювати управління, не діючи. 
При цьому змістовне навантаження акту як дії аж ніяк не заперечує того, що правовий акт 
може мати і форму документа. Підкреслено, що найчастіше саме в документальній формі 
знаходить свій вираз волевиявлення органів публічного управління. Зроблено висновок про те, 
що основною формою публічного управління є ухвалення, реалізація адміністративних актів.

Ключові слова: публічне управління, форми публічного управління, адміністративний акт.

Постановка проблеми. Питання про форми 
управлінської діяльності, їх поняття, види, крите-
рії класифікації все ще належать до дискусійних 
у вітчизняній науці адміністративного права [1]. 
У літературі, коли описують форми управління, 
здебільшого використовують такі поняття, як: 
«форми публічного управління»; «форми держав-
ного управління»; «форми виконавчої та розпо-
рядчої діяльності»; «форми управлінської діяль-
ності»; «форми публічного адміністрування»; 
«форми діяльності публічної адміністрації». 
Останнім часом у науковому обігу використову-
ється поняття «інструменти діяльності публічної 
адміністрації». Різноманітними є й назви кон-
кретних форм управлінської діяльності. Під час їх 
класифікації автори пропонують виокремлювати 
такі різновиди: «видання правових актів управ-
ління (нормативного й індивідуального харак-
теру)»; «видання актів управління»; «видання 
управлінських актів»; «ухвалення нормативного 
акта»; «видання індивідуальних (ненормативних, 
адміністративних) актів управління»; «прийняття 

(вчинення) адміністративних актів»; «ухвалення 
адміністративного акта»; «прийняття підзакон-
ного нормативного акта»; «укладення адміністра-
тивного договору»; «укладання адміністративно-
правових договорів»; «затвердження плану»; 
«акти-плани»; «здійснення фактичних дій»; «вчи-
нення актів-дій»; «вчинення (здійснення) юри-
дично значущих дій»; «вчинення реєстраційних 
та інших юридично значущих дій»; «провадження 
організаційних дій»; «здійснення організаційних 
дій»; «виконання матеріально-технічних опе-
рацій»; «здійснення громадсько-організаційної 
діяльності» тощо.

Очевидно, що така значна кількість термінів 
у науковому обігу, яка здебільшого визначає схожі 
або тотожні поняття, може призводити до непра-
вильного їх розуміння. Крім того, з огляду на євро-
інтеграційні прагнення нашої держави, надзви-
чайно актуальним завданням нині є вивільнення 
теорії адміністративного права від застарілих тер-
мінів і, відповідно, наповнення її тими категорі-
ями, які відповідають не лише реаліям сьогодення 
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та практиці державотворення, але й законодавству 
Європейського Союзу як важливої передумови 
інтеграції нашої держави [2, с. 132].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науково-теоретичною основою дослідження 
стали праці українських та іноземних уче-
них, серед яких: В. Авер’янов, І. Артеменко, 
О. Бандурка, В. Бевзенко, Ю. Битяк, Р. Калюж-
ний, Т. Коломоєць, О. Кузьменко, О. Мандюк, 
Р. Мельник, І. Патерило, М. Пучкова, В. Тимощук, 
А. Школик та інші.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження проблематики форм публічного управ-
ління.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз літературних джерел дає підстави говорити 
про те, що під формами публічного управління 
варто розуміти зовнішнє вираження (зовнішнє 
оформлення) діяльності суб’єктів публічного 
управління щодо реалізації своїх функцій у межах 
встановленої компетенції [3, с. 254]; уніфіковані 
за зовнішніми ознаками формалізовані види кон-
кретних результатів діяльності органів публіч-
ного управління, їх підрозділів та посадових осіб, 
які уможливлюють організаційно-правове забез-
печення досягнення поставленої мети [4, с. 44].

Деякі вчені, говорячи про такі форми, зазнача-
ють, що вони є класичним вираженням адміністра-
тивної діяльності щодо здійснення виконавчо-роз-
порядчої діяльності та надання адміністративних 
послуг з метою відновлення чи недопущення 
порушення прав, свобод або законних інтересів 
фізичних і юридичних осіб [5, с. 125].

Найпоширеніша в літературі класифікація 
форм публічного управління на правові та непра-
вові. Розмежування залежить від характеру юри-
дичних наслідків. Серед правових форм виріз-
няють: видання правових актів управління; 
укладання адміністративних договорів; здій-
снення інших юридично значущих дій. До непра-
вових форм зараховують організаційні дії та мате-
ріально-технічні операції [6, с. 4–5; 7, с. 66].

Поширеним у науці адміністративного права 
є й твердження про те, що зовнішнім вираженням 
діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо 
реалізації своїх функцій у межах встановленої 
компетенції, що переважає, є їхні акти [8, с. 43; 9].

Задля пояснення змісту категорії «акт» у літе-
ратурі запропоновано кілька підходів, проте домі-
нують два наукові твердження: 1) це владні, зумов-
лені правом, рішення, дії, вчинки; 2) це різновид 
документів, які є результатом діяльності відповід-
них органів [3, с. 255].

Принагідно зазначимо, що етимологічно слово 
«акт» (лат. actus – дія < ago – дію) можна роз-
глядати як: 1) протокол, в якому фіксують пев-
ний факт; 2) одиничну дію, учинок; 3) офіційний 
документ, що має юридичну силу [10, с. 35].

Розуміння «акта» як дії (вольової дії, волевияв-
лення) є домінуючим у вітчизняному адміністра-
тивному праві. Адже, як зазначають вчені-адміні-
стративісти, не можна здійснювати управління, 
не діючи. При цьому змістовне навантаження 
акта як дії аж ніяк не заперечує того, що правовий 
акт може мати і форму документа. Більше того, 
можемо стверджувати, що найчастіше саме в доку-
ментальній формі знаходить свій вираз волевияв-
лення органів публічного управління [9, с. 14].

Відомо, що законодавство України визначення 
акта управління не містить. У вітчизняній науко-
вій літературі, говорячи про акти управління, вчені 
використовують такі означення: «правові акти 
управління» [11]; «адміністративні акти» [12]; 
«акти публічного адміністрування» [13]; «акти 
публічної адміністрації» [14] тощо.

У законодавстві більшості країн-членів Євро-
пейського Союзу використовується базовий тер-
мін «адміністративний акт» [12, с. 43]. Проте 
варто зазначити, що трактування та юридичне 
закріплення цього терміна істотно відрізняються 
навіть у межах однієї правової системи (конти-
нентальної) [12; 14].

Термін «адміністративний акт» не є новелою 
й для вітчизняного адміністративного права. 
Водночас погляди вчених на розуміння його сут-
ності та змісту різняться. Наприклад, Р. Мельник 
та В. Бевзенко адміністративний акт визначають 
як категорію загального порядку, в межах якої 
об’єднуються різноманітні та різнопланові заходи 
(рішення) суб’єктів публічної адміністрації, спря-
мовані на встановлення, зміну або припинення 
прав та обов’язків конкретних осіб [15, с. 261], 
тобто у цьому випадку йдеться лише про адміні-
стративний акт індивідуальної дії.

Схоже трактування адміністративного акта дає 
В. Тимощук, котрий пропонує розуміти «адміні-
стративний акт» як волевиявлення адміністратив-
ного органу щодо вирішення адміністративної 
справи, спрямоване на виникнення, зміну чи при-
пинення прав та обов’язків конкретних фізичних 
або юридичних осіб [16, с. 33].

Натомість О. Мандюк у своєму дисертацій-
ному дослідженні «Індивідуальні адміністративні 
акти: теорія та практика застосування» вживає 
термін «адміністративні акти» та виділяє у межах 
цього поняття індивідуальні адміністративні акти 
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та нормативні акти, які приймають органи публіч-
ної адміністрації [12, с. 42]. Таким терміном 
у своїх наукових працях оперують А. Школик [14] 
і Р. Калюжний [17].

Зазначимо, що у вітчизняному законодавстві 
поняття адміністративного акта вперше з’явилося 
у Постанові Кабінету Міністрів України «Про 
заходи щодо упорядкування адміністративних 
послуг» від 17 липня 2009 р. № 737. У цій поста-
нові вказано, що «адміністративний акт – це при-
йняте суб’єктом рішення індивідуальної дії, спря-
моване на набуття, зміну чи припинення прав 
та обов’язків особи» [18]. Нині цей документ 
втратив чинність.

У проєкті Закону про адміністративну проце-
дуру (номер, дата реєстрації: 3475 від 14 травня 
2020 р.) «адміністративний акт» запропоновано 
визначати як «рішення індивідуальної дії, при-
йняте адміністративним органом, спрямоване на 
набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав 
або обов’язків особи (осіб)» [19].

Принагідно зазначимо, що в Адміністратив-
ному кодексі УСРР від 12 жовтня 1927 р. вико-
ристовувався термін «загальні адміністративні 
акти», під яким розуміли інструкції й обіжники, 
обов’язкові постанови [20]. Відповідно до цих 
положень, адміністративними актами вважали як 
нормативні, так і індивідуальні документи.

Не лише велике теоретико-пізнавальне, 
а й практичне значення має класифікація адміні-
стративних актів. Адже системна науково обґрун-
тована класифікація дає змогу точніше встановити 
та охарактеризувати їхні істотні ознаки, визна-
чити їхню правову природу та співвідношення 
між собою. Окрім цього, належна класифікація 
дає змогу встановити, які саме групи актів вхо-
дять в обсяг поняття «адміністративні акти», а це 
своєю чергою підвищує рівень розуміння аналізо-
ваного поняття.

Відомо, що адміністративні акти можна кла-
сифікувати за різними критеріями (ознаками). 
Водночас, як вважають у теорії адміністративного 
права, найтиповішою класифікацією актів діяль-
ності суб’єктів публічної адміністрації є класифі-
кація актів залежно від їх юридичних властивос-
тей та суб’єктів права видання актів [21].

Доволі детальну класифікацію адміністра-
тивних актів органів виконавчої влади здійснив 
І. Артеменко. Вчений пропонує класифікувати їх 
за такими критеріями: 1) за юридичними власти-
востями центральних органів виконавчої влади: 
а) нормативні; б) індивідуальні адміністративні 

акти; в) змішані; 2) за порядком прийняття цен-
тральних органів виконавчої влади: а) односо-
бові; б) колегіальні; в) спільні, прийняті двома або 
більше органами; 3) залежно від суб’єкта видання 
адміністративних актів центральних органів 
виконавчої влади: адміністративні акти, що видає 
керівник центрального органу виконавчої влади, 
його заступники, начальники територіальних 
підрозділів тощо; 4) за зовнішньою формою: 
а) наказ; б) положення; в) настанова; г) дирек-
тива; ґ) інструкція; д) розпорядження; є) вказівка; 
5) залежно від ступеня відкритості: а) відкриті; 
б) закриті [22, с. 158–159].

Р. Мельник серед адміністративних актів пропо-
нує виокремлювати: а) нормативні адміністративні 
акти, тобто акти, які містять норми права, у зв’язку 
із чим є неперсоніфікованими, розрахованими 
на багаторазове застосування, та які приймають 
суб’єкти публічної адміністрації; б) акти-плани; 
в) адміністративні розпорядження, тобто акти, які 
видає публічна адміністрація для регулювання 
внутрішньоорганізаційної діяльності; г) індивіду-
альні адміністративні акти, тобто акти, спрямовані 
на регулювання конкретного адміністративно-пра-
вового відношення, яке виникає між публічною 
адміністрацією та приватною особою або конкре-
тизованим колом таких осіб; ґ) адміністративні 
договори, адміністративні акти-дії; б) адміністра-
тивні акти у приватно-правовій формі [21].

Своєю чергою І. Патерило, досліджуючи сут-
ність і особливості адміністративних актів як 
основних інструментів діяльності публічної адмі-
ністрації, стверджує, що до адміністративних 
актів публічної адміністрації не можуть нале-
жати: акти-дії суб’єктів публічної адміністрації, 
а також інші самостійні види інструментів діяль-
ності публічної адміністрації (акти-плани, норма-
тивні акти, адміністративні договори); проміжні 
рішення суб’єкта публічної адміністрації (напри-
клад, рішення про необхідність подання додатко-
вих документів, необхідних для надання дозволу 
на розроблення проєкту відведення приватній 
особі земельної ділянки), оскільки вони не мають 
кінцевого регуляторного впливу; офіційні доку-
менти, які засвідчують певні факти (наприклад, 
диплом про вищу освіту, довідка про реєстрацію 
заяви про втрату оригіналів уставних документів, 
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних-осіб підприємців); юридично 
значуще волевиявлення суб’єкта публічної адмі-
ністрації, яке не є регуляторним (наприклад, вста-
новлення строку для сплати штрафу) [23, с. 12].
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Натомість А. Школик до основних видів актів 
публічної адміністрації зараховує індивідуальні 
адміністративні акти та нормативні акти публіч-
ної адміністрації. Поняття «адміністративні акти» 
та «акти адміністрації», на думку вченого, є одна-
ковими, адже вказують на суб’єкта, що приймає 
відповідний акт [14, с. 332, 331].

На нашу думку, питання про види адміністра-
тивних актів необхідно розглядати насамперед 
крізь призму судового контролю за їх законністю. 
Так, відповідно до ч. 2 ст. 2 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України (далі – КАС Укра-
їни), у справах щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів владних повноважень 
адміністративні суди перевіряють, чи прийняті 
(вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повнова-
жень та у спосіб, що визначені Конституцією та 
законами України; 2) з використанням повнова-
ження з метою, з якою це повноваження надано; 
3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обста-
вин, що мають значення для прийняття рішення 
(вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 
5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) із дотриман-
ням принципу рівності перед законом, запобіга-
ючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, 
зокрема з дотриманням необхідного балансу між 
будь-якими несприятливими наслідками для прав, 
свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення 
яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуван-
ням права особи на участь у процесі прийняття 
рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного 
строку [24]. Отже, до компетенції адміністратив-
них судів належать спори фізичних чи юридичних 
осіб із суб’єктом владних повноважень, предме-
том яких є перевірка законності рішень, дій чи 
бездіяльності цих органів (осіб), які вони, відпо-
відно, прийняли або вчинили під час здійснення 
владних управлінських функцій.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 19 КАС України, юрис-
дикція адміністративних судів поширюється на 
справи у публічно-правових спорах фізичних чи 
юридичних осіб із суб’єктом владних повнова-
жень щодо оскарження його рішень (нормативно-
правових актів чи індивідуальних актів), дій чи 
бездіяльності, коли для розгляду таких спорів зако-
ном встановлено інший порядок судового прова-
дження. У п. 2 ст. 4 КАС України міститься визна-
чення публічно-правового спору: «спір, у якому: 
хоча б одна сторона здійснює публічно-владні 
управлінські функції, в тому числі на виконання 
делегованих повноважень, і спір виник у зв’язку 
із виконанням або невиконанням такою сторо-
ною зазначених функцій; або хоча б одна сторона 

надає адміністративні послуги на підставі законо-
давства, яке уповноважує або зобов’язує надавати 
такі послуги виключно суб’єкта владних повно-
важень, і спір виник у зв’язку із наданням або 
ненаданням такою стороною зазначених послуг; 
або хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого 
процесу або процесу референдуму і спір виник 
у зв’язку із порушенням її прав у такому про-
цесі з боку суб’єкта владних повноважень або 
іншої особи». Отже, в порядку адміністративного 
судочинства можуть бути оскаржені як норма-
тивно-правові акти, так і акти індивідуальної дії 
суб’єктів публічної адміністрації.

Підтримуємо думку про те, що індивідуальні 
адміністративні акти та нормативні адміністра-
тивні акти є видами «адміністративних актів», які 
своєю чергою входять до ширшої категорії – «пра-
вові акти» [12, с. 35].

З’ясовуючи питання про види адміністратив-
них актів, зокрема, належність до таких адміні-
стративних договорів, насамперед зазначимо, 
що в літературі існує багато визначень сутності 
адміністративного договору. Більшість науков-
ців розглядають адміністративний договір через 
обов’язкову наявність у ньому суб’єкта владних 
повноважень і підпорядкування між суб’єктами, 
які укладають адміністративний договір. Разом 
із тим, деякі вчені вважають, що у визначенні 
сутнісної характеристики адміністративного 
договору треба орієнтуватись не на характе-
ристики сторін, а на специфіку змісту договору 
та предмета договору, який становлять дії, при-
чому не поодинокі, а побудовані в певній послі-
довності, їх сукупність, тобто діяльність. Така 
діяльність порівняно самостійна, що окреслю-
ється умовами договору [25, с. 203].

Отже, предметом адміністративного дого-
вору можна вважати дії, які становлять предмет 
діяльності відповідних органів у межах їхньої 
компетенції, зумовлюють юридичні наслідки 
для самих сторін і для третіх осіб, здійсню-
ються у сфері публічного управління, спрямовані 
на досягнення визначеної мети – задоволення 
публічного інтересу. Предмет адміністративного 
договору є підставою для відокремлення його від 
інших публічних договорів [26].

Актуальне визначення адміністративного 
договору міститься у ст. 4 КАС України. Від-
повідно до п. 16 ч. 1 ст. 4 КАС України, адміні-
стративний договір – це «спільний правовий акт 
суб’єктів владних повноважень або правовий акт 
за участю суб’єкта владних повноважень та іншої 
особи, що ґрунтується на їх волеузгодженні, має 
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форму договору, угоди, протоколу, меморандуму 
тощо, визначає взаємні права та обов’язки його 
учасників у публічно-правовій сфері і уклада-
ється на підставі закону: а) для розмежування 
компетенції чи визначення порядку взаємодії між 
суб’єктами владних повноважень; б) для делегу-
вання публічно-владних управлінських функцій; 
в) для перерозподілу або об’єднання бюджет-
них коштів у випадках, визначених законом; 
г) замість видання індивідуального акта; ґ) для 
врегулювання питань надання адміністративних 
послуг» [24]. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 19 КАС 
України, компетенцією адміністративних судів 
є спори, що виникають із приводу укладання, 
виконання, припинення, скасування чи визнання 
нечинними адміністративних договорів.

З огляду на вищезазначене та розуміючи кате-
горію «акт» як дії, рішення, вчинки, документи, 
вважаємо категорію «адміністративний договір» 
похідною від категорії «адміністративний акт».

Говорячи про вчинення (здійснення) реєстрацій-
них та інших юридично значущих дій, підтримуємо 
думку вчених про те, що ця форма управлінської 
діяльності не заслуговує на виокремлення в окрему 
форму публічного управління, оскільки охоплю-
ється такою формою, як прийняття (вчинення) 
адміністративних актів, адже адміністративний акт 
може мати усну або письмову форму, вчинятися 
у вигляді певних дій, є елементом адміністративної 
процедури, тобто процедурною дією [16, с. 32–33]. 

Так само не вважаємо за необхідне виділяти 
як окрему форму управління акти планування.

Щодо організаційних та матеріально-техніч-
них форм управлінської діяльності, вважаємо, що 
ці форми неоднорідні за призначенням і функ-
ціями. Відповідно використання деяких з них 
у практичній діяльності суб’єктів управління 
може спричиняти певні юридичні наслідки [27]. 
А отже, згідно із ст. 2 КАС України, організаційні 
та матеріально-технічні форми управлінської 
діяльності, врегульовані нормами права, також 
зараховуємо до узагальнювальної категорії «адмі-
ністративний акт».

Висновки. З урахуванням усього вищезазначе-
ного, вважаємо, що основною формою публічного 
управління є ухвалення, реалізація адміністратив-
них актів. Під узагальнювальним терміном «адміні-
стративний акт» розуміємо дії (рішення) суб’єктів 
публічного управління, здійснювані в межах їхньої 
компетенції, визначеної законом, у передбаче-
ний законом спосіб, які спричиняють юридичні 
наслідки. До видів адміністративних актів пропону-
ємо зарахувати: 1) адміністративні нормативні акти 
(встановлюють, змінюють чи припиняють норми 
права, розраховані на широке коло осіб); 2) інди-
відуальні адміністративні акти (передбачають 
конкретні приписи, звернені до окремого суб’єкта 
чи юридичної особи, застосовуються одноразово 
і після реалізації вичерпують свою дію); 3) адмі-
ністративні договори; 4) адміністративні акти-дії.
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Меlnychenko B.B. ADMINISTRATIVE ACT AS THE MAIN FORM OF PUBLIC MANAGEMENT
The article is devoted to the study of the problems of forms of public management. It is noted that the issues 

of forms of management, their concepts, types, criteria for classification still belong to the debatable in the 
domestic science of administrative law. It was found that the forms of public management can be understood 
as the external expression (external design) of the activities of public management entities to implement their 
functions within the established competence; unified by external features formalized types of specific results of 
public management, their departments and officials, which allow organizational and legal support to achieve 
this goal. It is stated that it is common in the science of administrative law to claim that the external expression 
of the activities of public management entities to implement their functions within the established competence, 
which prevails, are their acts. It is stated that in order to explain the content of the category “act” in the 
literature, several approaches have been proposed, but two scientific statements dominate. According to the 
first – it is authoritative, due to law, decisions, actions, deeds. According to the second, it is a kind of documents 
that are the result of the activities of the relevant bodies. It is revealed that the understanding of “act” as an 
action (volitional action, expression of will) is dominant in domestic administrative law. After all, as scientists-
administrators note, it is impossible to carry out management without acting. In this case, the content of the act 
as an action does not deny that the legal act may take the form of a document. It is emphasized that most often 
it is in the documentary form that the expression of the will of public management bodies finds its expression. It 
is concluded that the main form of public management is the adoption, implementation of administrative acts.

Key words: public management, forms of public management, administrative act.
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СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА СПІВВІДНОШЕННЯ ОРГАНІВ 
ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА

Взаємини органів публічної адміністрації з іншими суміжними галузями публічного права 
відіграють значну роль у з’ясуванні їх соціальної природи та призначення, відмітних особли-
востей змісту, а також у визначенні їх місця в правовій системі. У статті досліджується 
поняття «органи державного управління» у вузькому та широкому змісті. Автор зазначає, 
що поняття «публічна адміністрація» слід визначати як систему державних органів вико-
навчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, органі-
зацій та інших суб’єктів, наділених адміністративними функціями, покладеними на забезпе-
чення інтересів як держави, так і суспільства загалом, а також як сукупність встановлених 
законом адміністративно-управлінських дій та заходів.

Автор зазначає, що органи публічної адміністрації, зберігаючи ідентичність, виражену в їх 
предметі та методі, тісно взаємодіють з усіма галузями права, що існують натепер; також 
спостерігається імплементація адміністративного права у сфері інших органів права. Таке 
явище підкріплюється фактичною наявністю управлінських відносин у певній галузі права. 
Органи державної адміністрації не тільки захищають відносини з громадськістю, а також 
можуть виступати їх регулятором. Найбільш незалежними є такі галузі права, як адміні-
стративне, кримінальне, міжнародне та конституційне право. Автор аналізує правовий 
статус органів публічної адміністрації, з’ясовує характер, специфіку та форми їхньої вза-
ємодії з іншими галузями права. Особлива увага приділяється формам співвідношення публіч-
ної адміністрації та конституційного права.

Розміщенням органів публічної адміністрації між Особливим адміністративним правом 
та конституційним правом у системі національного права, його спрямуванням на налаго-
дження продуктивного симбіозу між цими галузями права обґрунтовується його сприйняття 
як незалежного правового утворення.

Проведене комплексне дослідження вищезазначеної проблематики дає підстави ствер-
джувати, що українське правове поле має  істотні прогалини та потребує ґрунтовного вдо-
сконалення у сфері нормативно-правового окреслення та закріплення питань відповідаль-
ності органів та посадових осіб, особливо місцевої публічної влади.

Ключові слова: органи публічної адміністрації, органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування, конституційне право, адміністративне право.

Постановка проблеми. Розглянемо імплемен-
тацію адміністративного права в царину інших 
правових галузей на прикладі органів публічної 
адміністрації, які, зберігаючи свою самобутність, 
відображену в її предметі та методі, активно вза-
ємодіють з усіма галузями права, що нині існу-
ють. Основою цього явища є реальна присутність 
управлінських відносин у предметі різних галузей 
права.  Найбільше органи публічної адміністрації 
є дотичними до конституційного права. Це пояс-
нюється тим, що обидві галузі мають спільний 
об’єкт дії, а саме сферу виконавчої влади. Від-
окремити ці галузі права можна лише за допо-
могою методу правового регулювання. Консти-
туційне право має вплив на відносини у стані 
стагнації, а відповідно фіксує та закріплює різно-

манітні суспільні відносини, найважливіші прин-
ципи функціонування і організації тощо. Своєю 
чергою адміністративне право регулює ті ж від-
носини в процесі їх розвитку, під час їх реалізації 
на практиці та функціонування, уточнює їх зміст, 
надає конкретного вираження.

Регулювання відносин, в яких домінують інтер-
еси публічного характеру, є прерогативою адміні-
стративного права. Відносини, в яких превалю-
ють приватні інтереси (їх захист здійснюється 
у позитивному порядку) є привілеєм цивільного 
права. Водночас і органи публічної адміністрації, 
і галузь цивільного права регулюють відносини 
майнового характеру. Важливим є і те, що норми 
цивільного права регулюють відносини між рів-
ноправними сторонами, тоді як норми адміністра-
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тивного права регулюють відносини, засновані на 
субординації сторін. Спільний метод регулювання 
відносин також прослідковується між органами 
публічної адміністрації та галуззю фінансового 
права. Суспільні відносини  виникають у процесі 
накопичення і розподілення державою грошових 
коштів, тобто фінансові відносини є предметом 
фінансового права. Органи публічної адміністра-
ції, своєю чергою, відповідають за організацію 
роботи фінансових органів та регулюють управ-
лінські відносини у цій галузі.  За характером 
та спрямованістю відповідних заборон можна 
розмежувати сферу впливу органів публічної 
адміністрації від галузі кримінального права.

Для написання статті було використано 
праці Ю.В. Ващенка, Л.Д. Коваля, В.В. Книша, 
О.Д. Лазора, Р.С. Мельника, О.В. Совгирі, 
Г.І. Салівона, А.М. Школика та ін.

Постановка завдання. Метою статті є розгляд 
поняття «органи державного управління» у вузь-
кому й широкому змісті та з’ясування їх співвід-
ношення з іншими галузями права.

Виклад основного матеріалу.
1. Поняття «органи публічної адміністра-

ції» та особливості взаємозв’язку з іншими 
галузями права

Особливо важливим для визначення соці-
альної природи, функціонування, з’ясування 
особливостей змісту та  місця органів публіч-
ної адміністрації у правовій системі стає дослі-
дження співвідношення органів публічної адмі-
ністрації із суміжними галузями права. Тісна 
взаємодія пов’язує органи публічної адміністра-
ції, які мають власний предмет і метод, майже 
з усіма наявними правовими галузями. Ці від-
носини зачіпають своїм регулятивним впливом 
різні сфери як суспільного, так і державного 
життя, що є важливим фактором для характерис-
тики такого явища.

Публічна адміністрація – це система організа-
ційно-структурних утворень, які на законних під-
ставах набули владних повноважень для їх реалі-
зації в публічних інтересах [3, с. 30].

Держава здійснює публічне адміністрування 
за допомогою різноманітних організацій та орга-
нів, які і становлять систему суб’єктів адміністра-
тивно-правового регулювання, про що засвідчу-
ють реалії сучасного етапу розвитку суспільства 
в Україні. З огляду на вищезазначене науковці 
у галузі адміністративного права  поділяють цих 
суб’єктів на дві групи: консультативно-дорадчі 
та виконавчо-розпорядчі.

Натепер необхідно визнати, що поняття 
«публічна адміністрація», незважаючи на  частоту 
використання у нормативно-правових актах та нау-
кових працях вітчизняних та закордонних адміні-
стративістів, досі не отримало єдиного підходу до 
його визначення у сучасній науці. Ця обставина 
зумовлює та актуалізує необхідність удосконалення 
наукових розробок, подальшого дослідження цього 
поняття, його квінтесенції та виявлення особли-
востей, властивих лише для українських реалій.

Проаналізувавши певні нормативно-правові 
акти Європейського Союзу, можна дійти висновку, 
що саме там уперше вживається такий термін, як 
«публічна адміністрація». Важливо, що в праві ЄС 
поняття «публічна адміністрація» застосовуються 
у широкому і вузькому змісті. З огляду на предмет 
нашого дослідження слід акцентувати увагу на 
вузькому виді цього поняття, де публічною адмі-
ністрацією вважаються «регіональні органи, міс-
цеві та інші органи публічної влади», «публічна 
служба» та «центральні уряди» [12, с. 89].

Широкий зміст цього поняття в європейському 
праві передбачає, що до «публічної адміністрації» 
належать не лише органи публічної влади, а й ті 
органи, які виконують передані нею функції та орга-
нізаційно до неї не належать. Резолюція щодо 
публічної відповідальності, своєю чергою, дає таке 
поняття, як «публічна влада». До неї відносять будь-
яких фізичних осіб, що виконують повноваження 
офіційних органів, та будь-які установи публічного 
права (незалежні публічні підприємства, місцеві 
та регіональні органи державної влади, державу).

Отже, структурними елементами публічної 
адміністрації, як сукупності недержавних та дер-
жавних суб’єктів, є виконавчі органи місцевого 
самоврядування та органи державної виконав-
чої влади. До системи державних органів вико-
навчої влади відносять найвищий орган у низці 
органів державної виконавчої влади – Кабінет 
Міністрів України, центральні органи виконав-
чої влади – міністерства, державні комітети, цен-
тральні органи зі спеціальним статусом, а також 
місцеві органи державної виконавчої влади – міс-
цеві державні адміністрації.

Підприємства, організації, комунальні та дер-
жавні заклади є ще одними суб’єктами, які вико-
нують публічні функції. Вони (до прикладу, ряту-
вальні служби, невідкладна медична допомога 
та ін.), виконуючи свої публічні функції, нале-
жать до публічної сфери і потребують специ-
фічного  регулювання  режиму праці, на відміну 
від суб’єктів приватної сфери [10, с. 22].
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Для налагодження задоволення інтересів сус-
пільства та держави публічна адміністрація в разі 
потреби цілеспрямовано впливає на сфери життє-
діяльності суспільства та діяльність його суб’єктів. 
З цього витікає, що наділені адміністративними 
та управлінськими функціями організації, уста-
нови, підприємства, виконавчі органи місцевого 
самоврядування та органи державної виконавчої 
влади утворюють певну систему, виконують вста-
новлені законом заходи і дії для забезпечення інтер-
есів суспільства загалом та держави зокрема, що 
і охоплюється поняттям «публічна адміністрація».

Виконують функції публічної адміністрації 
і різноманітні суб’єкти, до яких належать гро-
мадські організації (наприклад, у сфері професій-
ного самоврядування), підприємства та установи 
приватної, комунальної чи державної власності, 
органи місцевого самоврядування та виконавчої 
влади [1, с. 8].

Усі інші суб’єкти мають лише делеговані 
повноваження на виконання функцій публіч-
ного характеру, які вони здійснюють тимчасово 
(наприклад, у разі передачі приватним структурам 
права виконання деяких публічних завдань), або 
на постійній основі (це можна продемонструвати 
на прикладі  забезпечення школами отримання 
загальної середньої освіти). Саме адміністративне 
право, як наука, досліджує правовий статус цих 
суб’єктів. У полі зору науковців-адміністративіс-
тів країн континентальної правової системи най-
частіше опиняється вивчення адміністративно-
правового статусу таких закладів, як бібліотеки, 
університети, лікарні тощо.

З огляду на вищезазначене слід підкреслити, 
що дослідження саме правового статусу органів 
публічної адміністрації має перевагу над іншими 
в структурно-організаційній частині адміністра-
тивного права.  Система цих органів є багатострук-
турною та має безліч відмінностей у різних краї-
нах,  а отже, потребує більш детального вивчення.

До першої групи структур органів публічної 
адміністрації належать органи виконавчої влади. 
За територіальною ознакою (мається на увазі 
територія, на яку поширюються їх повноваження) 
та ознакою наданої компетенції вони поділяються 
на місцеві (префектури, адміністрації та ін.), цен-
тральні (органи із загальнонаціональною компе-
тенцією, в т.ч. і міністерства) та вищі (глава дер-
жави, уряд) [6, с. 68].

Правова доктрина більшості країн має спроще-
ний поділ і містить лише такі види органів виконав-
чої влади, як місцеві та центральні. Уряд із загаль-
ною компетенцією входить у склад центральних 

органів, на відміну від відомств та міністерств, які 
мають спеціальну. Модель виконавчої влади зале-
жить від форми державного правління, що існує 
у певній країні. Отже, на загальнодержавному 
рівні є виконавча влада, спрямована на реалізацію 
завдань глави уряду та глави держави (це стосу-
ється президентсько-парламентських республік 
та парламентських республік і монархій) та глави 
держави (лише у президентських республіках).

У царині функціонування механізму виконав-
чої влади з метою захисту від посягань на право-
вий режим органи публічної адміністрації містять 
та постійно зміцнюють правові засоби захисту. 
Під час недбалого виконання або повного неви-
конання вимог адміністративно-правових норм 
починають діяти такі засоби адміністративно-
примусового характеру, як попереджувальні, при-
пиняючи та каральні.

Здебільшого органи публічної адміністрації 
виступають у ролі регулятора суспільних відно-
син, що виникають, а не лише захищають їх.

Конституційне, кримінальне, міжнародне 
та адміністративне право є найбільш незалеж-
ними галузями права. У праві також часто можна 
спостерігати симбіоз різноманітних галузей права 
та законодавства. Це гарно демонструє взаємодія 
кримінально-правових, адміністративно-право-
вих та цивільно-правових норм у природоохорон-
ному та земельному праві. У цьому разі спосте-
рігається імплементація у сферу інших правових 
галузей норм адміністративного права.

Основою цього феномена є реальна присут-
ність у предметі різних галузей права управлін-
ських відносин. Це підтверджує наявність низки 
адміністративно-правових за своїм змістом норм 
навіть у цивільному законодавстві [4, с. 12].

Найбільш тісно органи публічної адміністра-
ції взаємодіють з конституційним (державним) 
правом. Конституційно-правові норми є засадни-
чими, фундаментальними для створення адміні-
стративно-правових норм.

Регулювання майнових відносин тісно 
пов’язує цивільне право та органи публічної адмі-
ністрації, оскільки обоє виконують регулятивні 
функції у цій сфері. Адміністративно-правові 
норми  є регуляторами відносин, в яких одна сто-
рона підконтрольна іншій, натомість цивільно-
правові норми регулюють відносини між рівно-
правними сторонами.

У сфері трудового права також спостерігається 
взаємодія норм, особливо в галузі регулювання 
службових відносин. Метою адміністративного 
права у цьому разі є регулювання  державно-служ-



Том 32 (71) № 1 202166

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

бових відносин, зокрема правил користування 
службовими документами, повноважень посадо-
вих осіб з організації трудового процесу, порядку 
проходження та умов вступу на державну службу 
та ін. Трудове право та його норми, своєю чергою, 
окреслюють ранг учасників трудового процесу, 
тобто службовців.

Також неможливо обійти увагою взаємодію 
органів публічної адміністрації з фінансово-право-
вими нормами. Витоками фінансового права нау-
ковці вважають державне право, адміністративне 
право та окремі норми цивільного права. Регу-
лювання відносин у фінансовій сфері діяльності 
держави, а саме з приводу акумулювання та роз-
поділу коштів (національного доходу держави), 
є предметом регулювання фінансового права. 
Саме адміністративно-правовим методом регулю-
ють відносини, що виникають у цій сфері. Проте 
специфічні особливості та велика роль у регулю-
ванні нагромадження, розподілу і використання 
(визначення призначення) коштів в інтересах дер-
жави сприяли виокремленню фінансового права 
у самостійну галузь. Тому зазначимо, що адміні-
стративне право відповідає за організацію роботи 
фінансових органів, а фінансове право відпові-
дає за розподіл фінансів. Такий специфічний вид 
економічних відносин, як фінансові відносини, 
регулюються фінансовим правом, а управлінські 
відносини в галузі фінансів, відповідно, адміні-
стративним правом [12, с. 46].

Виходячи із вищезазначеного, можемо зробити 
висновок, що відділити природоохоронне, митне, 
земельне, підприємницьке право від сфери впливу 
органів публічної адміністрації досить складно. 
Предмет зазначених галузей та більша частина 
відносин, що виникають, утворюють певний 
механізм співвідношення та можуть бути впоряд-
ковані за допомогою методів та відповідних норм 
адміністративного права.

2. Форми співвідношення органів публічної 
адміністрації та конституційного права

Репрезентанти конституційно-правової науки 
акцентують увагу на великому значенні консти-
туційного права для всієї системи права загалом 
та наголошують, що воно є фундаментом для 
кримінального, адміністративного, екологічного, 
цивільного, фінансового права тощо, а також 
приділяють багато уваги дослідженню співвід-
ношення державного та конституційного права 
[1, с. 8]. Своєю чергою науковці-адміністрати-
вісти особливо виділяють необхідність вивчення 
співвідношення саме адміністративного права 
з іншими, зокрема і з конституційним правом.

Дослідження співвідношення різних процесів, 
понять, явищ та ін. полягає у виокремленні від-
мінностей та спільних ознак. Звичайно, публічне 
адміністрування має багато спільних рис із кон-
ституційним правом.  Обоє базуються на принци-
пах верховенства права, законності та поділу влад, 
є основоположними публічно-правовими галузями. 
Спільним також є те, що вони координують сус-
пільні відносини, що виникають у публічно-управ-
лінській сфері та сфері виконавчої влади,  а також 
спрямовані на забезпечення і захист свобод і прав 
людини в публічно-управлінській сфері.

Розмежування органів публічної адміністрації 
та конституційного права у зарубіжній та вітчиз-
няній юридичній літературі здійснюється різними 
методами. В основному науковці-адміністрати-
вісти схиляються до того, що конституційно-пра-
вові норми є більш загальними порівняно із нор-
мами адміністративного права, які деталізують їх. 
Отже, органи публічної адміністрації чітко визна-
чають, деталізують норми конституційного права 
стосовно організації діяльності суб’єктів публіч-
ної адміністрації, вони встановлюють механізми 
реалізації та захисту конституційних прав і сво-
бод людини і громадянина.

Регулювання багатоаспектної та щоденної діяль-
ності органів державного управління у виконавчо-
розпорядчій сфері є основоположним для органів 
публічної  адміністрації та бере свій початок з кон-
ституційного права. Положення Конституції Укра-
їни та інші джерела конституційного права, які 
стосуються функціонування розпорядчих та вико-
навчих органів, конкретизуються та розвиваються 
у нормах адміністративного права [3, с. 28].

Необхідно відрізняти конституційне право 
від органів публічної адміністрації, незважаючи 
на те, що воно певною мірою є його фактичним 
втіленням. Розташовані у системі національного 
права поміж Особливим адміністративними пра-
вом та конституційним правом та скеровані на 
налагодження взаємозалежності та співдії між 
ними, органи публічної адміністрації є на ділі 
самостійним правовим утворенням [10, с. 205].

Адміністративне право перебуває на рубежі 
між державними інституціями та державними 
службовцями, з одного боку, та організованими 
групами, фірмами, громадянами і негромадянами – 
з іншого, тобто на грані між суспільством і держа-
вою. Незважаючи на фундаментальні засади (пра-
вила бюрократичних організацій, статути, право 
державної служби), призначенням адміністратив-
ного права також є створення та еволюція способу, 
у який організації та фізичні особи випробовують 
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та ставлять під сумнів режим суспільно-політич-
ного життя сьогочасної держави поза виборчим 
процесом. Переважають такі дві багатоскладові 
задачі, як проведення зовнішніх перевірок, що 
забезпечують демократичні зобов’язання і ква-
ліфікацію адміністрації та забезпечення безпеки 
громадян у державі [8, с. 8].

Загалом підтримуючи думку про можливість 
використання критеріїв конкретизації і деталізації 
норм конституційного права у адміністративному 
праві, мусимо відзначити, що цього не вистачає 
для остаточного розмежування вищезазначених 
галузей права. Відзначав цей фактор і А.М. Школик, 
підкреслюючи, що «адміністративне право відіграє 
величезну роль у реалізації положень Конституції 
щодо правового статусу людини і громадянина. 
Адміністративно-правові норми не тільки конкре-
тизують ці поняття, а й визначають порядок реалі-
зації конституційних прав і свобод, чітко окреслю-
ють їх гарантії, а також доповнюють їх чисельними 
іншими правами, а за певних умов – й обов’язками, 
які не зазначені в Конституції» [14, с. 39].

Стагнація врегульованих нормами права відно-
син є подальшим критерієм, яким послуговуються 
фахівці під час розмежування адміністратив-
ного та конституційного права. Загальновизнано, 
що конституційне право врегульовує відносини 
у сфері публічного управління у період стагнації, 
натомість адміністративне право регулює зазначені 
відносини під час їх плину. Оскільки об’єктом дії 
обидвох галузей права є сфера виконавчої влади, 
радимо використовувати метод правового регулю-
вання як критерій для розмежування цих галузей 
права. Ще раз наголошуємо, що конституційне 
регулювання впливає на відносини, які перебува-
ють у стані спокою. Якраз досягнення періоду стаг-
нації, закріплення розмаїтих суспільних відносин 
стають метою конституційного регулювання, тоді 
як адміністративно-правові норми врегульовують 
ті ж відносини у період їх розвитку, під час стану 
функціонування, утилітарного втілення [2, с. 8].

Конституційне право, з якого і виникло адмі-
ністративне право, досліджує структуру уряду, 
тоді як адміністративне право займається функ-
ціями уряду. У цьому разі адміністративне право 
займається вивченням втілення влади виконавчою 
її гілкою, а конституційне право досліджує владу 
та структуру уряду, тобто охоплює законодавчу, 
виконавчу і, відповідно, судову гілки влади [6, с. 23].

Традиційно визнано, що органи публічної 
адміністрації послуговуються конституційним 
правом та мають спільну мету із захисту прав, 
контролю витрат та накладення певних обмежень 

на уряд. У цьому контексті відзначимо, що про-
відною відміною між зазначеними галузями права 
є їх місце у публічному праві (враховуючи субор-
динацію). Адміністративне право має вплив на 
менш важливі підзаконні акти, конституційне ж 
право послуговується найвищими нормами дер-
жави. Водночас ці галузі застосовують не однакові 
процедури впливу та способи вираження і закрі-
плення правових норм, наділення їх юридичним 
значенням. Вирішенням конституційно-правових 
та адміністративно-правових спорів у певних кра-
їнах займаються різні суди. Саме тоді як консти-
туційне право набуває порівняльно-історичних 
(компаративних) рис і судді постійно цитують 
рішення своїх колег адміністративне право зали-
шається афілійованим з національною державою.

У сферу дослідження як конституційно-право-
вих, так і адміністративно-правових галузей  вхо-
дять проблеми з визначення такої багатоаспектної 
категорії, як правовий статус суб’єктів публічної 
адміністрації. Через сприяння практичними адмі-
ністративно-правовими механізмами втілення 
конституційно-правових норм,  удосконаленню 
конституційно-правового регулювання репре-
зентанти науки конституційного права небез-
підставно користуються науковими результа-
тами вчених-адміністративістів. Тому не дивним 
є використання конституційно-правових моделей, 
які є напрацюваннями вчених-конституціона-
лістів, представниками науки адміністративного 
права у своїх дослідженнях адміністративно-пра-
вових проблем публічної адміністрації.

Визначення меж певного наукового дослі-
дження є вагомим, з огляду на реалії, коли від-
носини, в яких беруть участь суб’єкти публічної 
адміністрації, раціонально регулюються нормами 
як конституційного, так і нормами адміністратив-
ного права. Відзначимо, що науковці користуються 
для цього різними підходами. У змісті Загального 
адміністративного права переважають конститу-
ційно-правові норми, тобто норми Конституції 
України та конституційних законів, а в підгалузях 
Особливого адміністративного права лише окремі 
норми  частково стосуються інституту правового 
статусу публічної адміністрації [12, с. 29].

Участь уряду у державно-адміністративних 
відносинах регламентується нормами адміністра-
тивного права, а державно-політичні відносини 
за його участю – нормами конституційного права. 
Зазначена проблематика виносить на передо-
вий край визначення місця та правового статусу 
центральних органів виконавчої влади у право-
вій системі. Характеризуватися конституційно-
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правовим статусом можуть лише міністерства. 
Отже, наявність низки політико-правових повно-
важень, конституційно-правової процедури при-
значення та звільнення міністрів, їх відповідаль-
ності та наявності конституційних норм щодо 
них взагалі є фундаментальними підвалинами 
для виокремлення конституційно-правового ста-
тусу міністерств. Однозначно, що конституційне 
формулювання «міністерства та інші центральні 
органи виконавчої влади» наводить нас на висно-
вок, що саме його було враховано.

Лише один вид центральних органів виконав-
чої влади має визначення у Конституції Укра-
їни, тоді як усі інші спираються на її положення 
та регламентуються законами [5, с. 4]. Досі неза-
вершеною є дискусія щодо співвідношення адмі-
ністративно-правових та конституційно-право-
вих аспектів у правовому статусі міністерств 
та інших центральних органів виконавчої влади, 
цей висновок можна зробити,  проаналізувавши 
положення  сучасного законодавства України. 
У Конституції України містяться норми щодо 
суб’єкта утворення, реорганізації, ліквідації як 
міністерств, так й інших центральних органів 
виконавчої влади (в тому числі і Кабінет Міні-
стрів України, згідно з п. 91 ч. 1 ст. 116 Консти-
туції України), суб’єктів призначення на посади 
та звільнення з посад міністрів (Верховна Рада 
України, згідно з п. 12 ст. 85 Конституції Укра-
їни), а також керівників центральних органів 
виконавчої влади, які не входять до складу КМУ 
(п. 92 ч. 1 ст. 116 Конституції України). У Осно-
вному Законі України також зазначено, що діяль-
ність міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади координується і спрямовується 
Кабінетом Міністрів України [5, с. 7].

Обов’язковій реєстрації в порядку, встанов-
леному законом, підлягають нормативно-правові 
акти міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади (згідно зі ст. 117 Конституції 
України).  Отже, саме Основний Закон України 
є фундаментальним для визначення правового 
статусу як міністерств, так і інших центральних 
органів виконавчої влади. Водночас відповідно 
до ст. 12 ч. 1 п. 92 Конституції України органі-
зація та діяльність органів виконавчої влади 
визначаються виключно законами України. 
Тобто згідно з Основним Законом України саме 
законодавці за допомогою прийняття чергових 
законів вирішують питання про можливість існу-
вання у системі органів виконавчої влади поряд 
із зазначеними вище нових [7, с. 21].

Вважаючи виникнення нових видів органів 
виконавчої влади, Ю.В. Ващенко відносив їх до 
практичного державотворення. При цьому уче-
ний наголошував на рухливості, динамічності за 
умови, звичайно, стабільності фундаментальних 
критеріїв конструкції системи органів виконавчої 
влади. Саме стабільність основоположних пара-
метрів він вважав предметом конституційного 
права, тоді як усе інше відносив до результату 
поточної політики держави [3, с. 6].

Нині у Законі України «Про центральні органи 
виконавчої влади» деталізуються конституційно-
правові норми, які стосуються визначення пра-
вового статусу міністерств і інших центральних 
органів виконавчої влади [11].  У ньому окреслено 
правові засади діяльності та організації міністерств 
і інших органів виконавчої влади  та визначені види 
інших органів виконавчої влади. Зауважимо, що 
організація, повноваження і порядок діяльності 
міністерств, інших центральних органів виконав-
чої влади визначаються Конституцією України, 
цим та іншими законами України (ст. 3 Закону 
«Про центральні органи виконавчої влади»).

Діяльність центральних органів виконавчої 
влади стабілізується Кабінетом Міністрів Укра-
їни за допомогою затвердження певних положень, 
що віднесено науковцями-адміністративістами 
до підзаконного нормативно-правового рівня. 
Логічним видається, що взаємодії, які виникають 
та пов’язані із реалізацією Кабінетом Міністрів 
України конституційних повноважень у сфері 
утворення, реорганізації та ліквідації міністерств 
та інших центральних органів виконавчої влади, 
призначення на посади та звільнення з посад 
керівників, нормативно-правового регулювання 
їх діяльності, їх спрямування та координація, 
коректно визначені у законах України, становлять 
предмет адміністративно-правового регулювання 
і мають бути об’єктом саме адміністративно-пра-
вових наукових розвідок.

У межах правової фіксації статусу централь-
них органів виконавчої влади не можуть були 
залишені без уваги державні органи, що довгий 
час володіли статусом центральних органів вико-
навчої влади. А саме національні комісії з питань 
здійснення державного регулювання у певних 
сферах, які на сучасному етапі виведені законо-
давцем за межі системи.

Вважаємо, що запорукою належного функціону-
вання сучасної української правової системи є закрі-
плення у Основному Законі України правового 
статусу зазначених органів, а саме їх виду, повно-
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важень вищих органів держави, дотичних до їх 
утворення, реорганізації та ліквідації, призначення 
їх голів та членів, які мають отримати ґрунтовну 
деталізацію у інших законах України. Доречним 
з огляду на вищезазначене могло б бути викорис-
тання рекомендацій представників науки адміні-
стративного права для подальшого процесу роз-
робки відповідних положень Конституції України.

З метою розмежування адміністративного 
та конституційного права використовують такі 
параметри, як уточнення правових норм, сталість 
правовідносин, відповідний стратегічний,  так-
тичний і матеріальний характер правових норм. 
Конституційне право покликане зафіксувати осно-
воположні права, свободи людини та окреслити 
основні засади організації і діяльності публічної 
адміністрації, водночас адміністративне право 
скероване на їх реалізацію та конкретизацію. 
Конституційне право в основному регулює відно-
сини у сфері публічного управління та виконавчої 
влади у стані стагнації. Воно фіксує основні права 
та обов’язки людини та громадянина, що втілю-
ються у життя у сфері публічного управління 
та виконавчої влади, основні принципи організа-
ції і діяльності органів виконавчої влади, інших 
суб’єктів публічної адміністрації та ін.

Адміністративне право зосереджене на про-
цесі виникнення та регулювання відносин у сфері 
виконавчого права та публічного управління, 
досліджуючи внутрішню організаційну діяль-
ність публічно-адміністративних суб’єктів, меха-
нізм реалізації ними своїх функцій, повноважень 
та завдань, а також механізми реалізації та захисту 
прав юридичних і фізичних осіб у сфері публіч-
ної адміністрації та виконання покладених на них 
обов’язків [13, с. 3].

Відзначимо, що динаміка і статика органів 
публічної адміністрації та конституційного права 
стає очевидною з огляду на те, що конститу-
ційне право є більш статичним, оскільки однією 
з основних рис конституції є її стійкість та дов-
говічність, а необхідність оперативного реагу-
вання на зміни у суспільстві і державі є пред-
метом регулювання більш активних, рухливих 
і динамічних органів публічної адміністрації. Це 
зумовлює і зворотний вплив адміністративного 
права на конституційне, коли можна побачити 
зміни в адміністративно-правовому регулюванні 
з огляду на нові виклики у сфері публічного 
управління та виконавчої влади, що зумовлені, 
своєю чергою, розвитком механізмів конститу-
ційно-правового регулювання. Конституційне 
та адміністративне право співвідносяться між 

собою як  стратегічна та тактична галузі права. 
Перша визначає головні орієнтири правового 
розвитку держави у довгостроковій перспек-
тиві, друга пропонує чіткі механізми та способи 
досягнення поставлених цілей.

Проаналізувавши вищезазначені параметри 
та критерії, напрошується логічний висновок, що 
в адміністративному праві домінують процедурні 
норми, що регулюють чіткі механізми реаліза-
ції конституційно-правових норм, на противагу 
їм у конституційному праві переважають норми 
матеріального права. Вказані норми матеріального 
права, які регулюють відносини у сфері публічної 
адміністрації, пересікаються із процедурними 
нормами та інтегруються між собою [9, с. 78].

Отже, відмінними рисами конституційного 
права та органів публічної адміністрації є їх наці-
ональне забарвлення, зумовлене формою держав-
ного правління, змістом головного закону певної 
держави, специфікою організації системи публіч-
ної адміністрації, дивергентністю адміністратив-
ного права та ін. Тому у різних державах місце, 
відведене для конституційного та адміністратив-
ного, а відповідно і місце межі між ними може 
істотно різнитися. Особливо слід наголосити на 
надзвичайно важливому в умовах конституційної 
реформи та реформи публічної адміністрації, які 
відбуваються в Україні, та спрямованості на євро-
пейську інтеграцію нашої держави, об’єднанні 
зусиль представників адміністративного права 
та репрезентантів науки конституційного права 
з метою створення дієвих, обґрунтованих наукою 
моделей діяльності та організації публічної адмі-
ністрації, а також механізмів реалізації та захисту 
прав і свобод людини і громадянина, які виника-
ють у процесі цієї діяльності.

Висновки. Отже, органи публічної адміністра-
ції у сфері функціонування механізму виконавчої 
влади, на відміну від багатьох інших правових 
галузей, мають та нарощують власні юридичні 
засоби та методи захисту від посягань на правовий 
режим. Попереджувальні, припиняючі і каральні 
засоби адміністративно-примусового характеру 
стають невідворотним наслідком недбалого вико-
нання або невиконання загалом вимог адміністра-
тивно-правових норм.

Здебільшого органи публічної адміністрації 
виступають не лише у ролі регулятора, а й дієво 
захищають суспільні відносини. Конституційне, 
кримінальне, адміністративне, міжнародне, 
громадянське право є найбільш самостійними 
галузями права. Всі інші випадки висвітлюють 
взаємодію різноманітних галузей права та зако-
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нодавства. Наприклад, у природоохоронному 
та земельному праві чітко проявляється симбіоз 
кримінально-правових, адміністративно-право-
вих та цивільно-правових норм. Особливо про-
являється імплементація адміністративного права 
у сферу інших правових галузей. Це явище зумов-
лене реальною наявністю управлінських відносин  
у предметі різних галузей права. Звідси випли-
ває наявність хоч і невеликої частини адміні-
стративно-правових за своїм призначенням норм 
навіть у цивільному законодавстві.

Базовим фундаментом для органів публіч-
ної адміністрації слугують норми конституцій-
ного права, вони ж контролюють багатоаспектні 
та буденні виконавчо-розпорядчі зусилля органів 
державного управління. Тези Основного Закону 
України та інших джерел конституційного права 
у сфері виконавчих та розпорядчих органів кон-
кретизуються і отримують свій розвиток у нормах 
адміністративного права.

Необхідність розмежування конституційного 
права від органів публічної адміністрації стала 
особливо актуальною, незважаючи на те, що 
друге є реальним проявом першого. Розміщенням 
органів публічної адміністрації між Особливим 
адміністративним правом та конституційним пра-
вом у системі національного права, його спряму-
ванням на налагодження продуктивного симбіозу 

між цими галузями права обґрунтовується його 
сприйняття як незалежного правового утворення.

На наш погляд, правовою підставою муні-
ципально-правової відповідальності органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування, як 
органів місцевої публічної влади, можуть бути 
акти місцевого самоврядування. Це підкріплю-
ється ст. 20 Закону України «Про місцеве самовря-
дування», яка пропагує невтручання органів дер-
жавної влади та їх посадових осіб у здійснення 
органами місцевого самоврядування наданих їм 
повноважень, а також обмеження державного 
контролю за діяльністю органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування та можливість його 
здійснення лише на підставі, у межах повно-
важень і у спосіб, які передбачені Основним 
та іншими законами України.

Проведене комплексне дослідження вищезаз-
наченої проблематики дає підстави стверджувати, 
що українське правове поле має  істотні прогалини 
та потребує ґрунтовного вдосконалення у сфері 
нормативно-правового окреслення та закріплення 
питань відповідальності органів та посадових 
осіб, особливо місцевої публічної влади (пред-
ставницьких органів місцевого самоврядування, 
виконавчих комітетів місцевих рад, сільських, 
селищних, міських голів, депутатів місцевих рад, 
місцевих державних адміністрацій та їхніх голів).
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Paida Yu.Yu. THE ESSENCE AND SPECIFIC FEATURES OF INTERACTION  
OF PUBLIC ADMINISTRATIVE BODIES WITH DIFFERENT AREAS OF LAW

The relation of public administrative bodies with other, related branches of public law plays a significant 
role in clarifying its social nature and purpose, distinctive features of content, as well as determining its place 
in the legal system. The article explores the concept of public administration bodies both narrowly and broadly. 
The author states that the concept of “public administration” should be defined as a system of state executive 
bodies and executive bodies of local self-government, enterprises, institutions, organizations and other entities 
endowed with administrative functions to ensure both the interests of the state and the interests of society as a 
whole, as well as the totality of these administrative and management actions and measures established by law.

The author noted that the public administration bodies, maintaining the identity expressed in its subject 
matter and method, closely interact with all existing branches of law, and the implementation of administrative 
law in the sphere of other bodies of law is observed. Such a phenomenon is underlain by the actual presence 
of managerial relations in the particular field of law. Not only do public administrative bodies protect 
public relations, but they can also act as their regulator. The most independent are such legal branches as 
administrative, criminal, international, constitutional law. The author analyzes the legal status of public 
administration bodies, clarifies the nature, specificity and forms of their interaction with other branches of law. 
Particular attention is paid to the forms of correlation between public administration and constitutional law.

The placement of public administration bodies between the special administrative law and the constitutional 
law in the system of national law, its aim to establish a productive symbiosis between these branches of law, 
justify its perception as an independent legal entity.

A comprehensive study of the above issues suggests that the Ukrainian legal field has significant gaps and 
needs to be thoroughly improved in the legal delineation and consolidation of responsibilities of bodies and 
officials, especially local public authorities.

Key words: public administrative bodies, executive bodies, local self-government bodies, constitutional 
law, administrative law.
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НЕЗАЛЕЖНА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ  
З ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Згідно з пунктом 14.1.226 Податкового кодексу України, термін «самозайняті особи» охо-
плює платників податків, які є фізичними особами – підприємцями або особами, які займа-
лися незалежною професійною діяльністю, за умови, що така особа не є працівником такого 
підприємства, не здійснює підприємницьку чи незалежну професійну діяльність.

У цьому випадку підприємець – це фізична особа, яка з метою реалізації свого конститу-
ційного права на підприємницьку діяльність (незалежну, ініціативну, систематичну, на влас-
ний ризик діяльність, спрямовану на виготовлення та продаж продукції, виконання робіт чи 
надання послуг вартісного характеру, що має ціну) підлягає реєстрації та іншим процеду-
рам, передбаченим законодавством, що не пов’язані з реєстрацією юридичної особи, і несе 
відповідальність за своїми зобов’язаннями всім своїм майном.

Підприємницька діяльність характеризується такими основними ознаками: спрямована 
на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт або надання послуг вартісного 
характеру, що мають цінову визначеність; має на меті отримання прибутку; ініціатив-
ність; незалежна та самостійна у прийнятті рішень, пов’язаних із такою діяльністю; сис-
тематична; здійснюється на власний ризик підприємця, який відповідає за результати управ-
ління; може бути пов’язана з використанням найманої робочої сили необмеженою кількістю 
осіб; не опосередковується трудовими відносинами підприємця з набувачами (споживачами) 
результатів його підприємницької діяльності; починається з моменту державної реєстрації.

Самостійна професійна діяльність за своїм змістом – це трудова діяльність, що перед-
бачає професійну спрямованість та професійний розвиток, є основним джерелом активного 
доходу для особи, яка займається такою діяльністю, ініціативна, незалежна та самостійна 
у прийнятті рішень, пов’язаних із такою діяльністю, може бути пов’язана з використанням 
найманої робочої сили обмеженою кількістю осіб, не опосередковується трудовими відно-
синами особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність із набувачами (споживачами) 
результатів її професійної діяльності, починається з моменту набуття професійної компе-
тентності та державної реєстрації.

Загальним для осіб, які займаються підприємницькою та самостійною професійною діяль-
ністю, є те, що відповідні особи: здійснюють систематичну діяльність, яка є джерелом їх 
доходу; не є працівниками (в контексті діяльності, що дозволяє визначити їх як самозайня-
тих); отримувати дохід від одержувачів результатів діяльності, що дає змогу визначити їх 
як самозайнятих; можуть використовувати або не використовувати найману працю.

Натомість відмінності між цими групами самозайнятих осіб полягають у тому, що само-
стійна професійна діяльність пов’язана з діями особи, яка планує проводити спеціальну освіту 
чи навчання, що забезпечує формування певного рівня компетентності, пов’язаного з кон-
кретними знаннями, навичками чи вміннями, тоді як підприємницька діяльність не вимагає 
від особи, яка її здійснює, володіння певним рівнем компетентності; самостійна професійна 
діяльність є основним джерелом активного доходу для особи, яка її здійснює, натомість для 
підприємницької діяльності вона не є необхідною; незалежний професіонал може відбутися 
з огляду на «вартість» його результатів, а підприємницька діяльність завжди спрямована 
на отримання прибутку; щодо фізичних осіб-підприємців обмежень щодо кількості працівни-
ків, яких вони можуть працевлаштувати, немає, тоді як для осіб, які займаються незалеж-
ною професійною діяльністю, кількість таких осіб не може перевищувати чотирьох; особа, 
яка займається незалежною професійною діяльністю, не має реєструватися як фізична 
особа – підприємець (за винятком випадків, передбачених пунктом 65.9 статті 65 Подат-
кового кодексу України, коли фізична особа зареєстрована в наглядових органах як фізичний 
підприємець з ознакою самостійної професійної діяльності).

Ключові слова: підприємницька діяльність, підприємець, самозайняті особи, незалежна 
професійна діяльність, публічні послуги.
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Постановка проблеми. Відповідно до 
п. 14.1.226. Податкового кодексу України особи, 
що здійснюють незалежну професійну діяльність, 
є самостійною підгрупою самозайнятих осіб. 
До категорії самозайнятих осіб належать також 
фізичні особи – підприємці. При цьому визначаль-
ними ознаками самозайнятої особи як платника 
податку є те, що вказана особа не є працівником 
у межах такої підприємницької чи незалежної про-
фесійної діяльності [1]. Відповідно, з метою уточ-
нення податково-правового статусу відповідних 
платників податків, необхідним є з’ясування сут-
ності незалежної професійної діяльності, а також 
її співвідношення з підприємницькою діяльністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні питання податково-правового ста-
тусу платників податків, та, зокрема, фізичних 
осіб –підприємців та осіб, що здійснюють неза-
лежну професійну діяльність, досліджували зару-
біжні та вітчизняні науковці, зокрема Л. Задо-
рожня, Т. Логінова, В. Музика, Л. Палюх, В. Попов, 
Р. Паславська, А. Савченко, С. Смирних та інші. 
Водночас нині немає єдності позицій щодо спів-
відношення незалежної професійної діяльності 
з підприємницькою діяльністю.

Постановка завдання. У статті планується 
дослідити зміст понять «незалежна професійна 
діяльність» та «підприємницька діяльність», 
визначивши їх співвідношення, спільні та від-
мінні риси.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За визначенням Т. Логінової, В. Музики 
та В. Попова, підприємницька діяльність харак-
теризується такими ознаками: здійснюється 
в певній галузі суспільних відносин; підпри-
ємницька діяльність в основному складається 
з господарсько-економічної, виробничо-марке-
тингової діяльності; коло вирішуваних підпри-
ємцем завдань вкрай різноманітне; це діяль-
ність, пов’язана з нормами права, об’єктивними 
законами управління, економіки, маркетингу 
та багатьма іншими, які існують поза свідомістю 
людини, але які необхідно виконувати. Підпри-
ємницька діяльність тією чи іншою мірою вклю-
чає в себе соціальну, пошукову, реконструктивну, 
комунікативну, організаційну та засвідчувальну 
діяльність тощо. Тому підприємець – це специ-
фічний прошарок у соціальній структурі суспіль-
ства, який діє в умовах вільної ринкової економіки 
з основною метою – максимізації прибутку [2].

Отже, підприємницька діяльність – вид еконо-
мічної, господарської діяльності. Вона пов’язана 
з підприємницьким ризиком, новими підходами 

до управління, новаторством, динамічною неви-
значеністю і завжди спрямована на систематичне 
отримання прибутку.

Своєю чергою господарська діяльність – один із 
видів економічної діяльності, порядок організації, 
керівництва та безпосереднього здійснення еконо-
мічної діяльності відповідно до правил, що вста-
новлюються органами державної влади та управ-
ління і самими господарюючими суб’єктами.

Господарська діяльність опосередковує най-
різноманітніші відносини у сфері приватного 
(цивільного) та публічного (податкового, адмі-
ністративного) права. Господарська діяльність 
може виражатися також у діях організаційно май-
нового, некомерційного характеру (створення під-
приємств, отримання ліцензії), тобто не має своєю 
безпосередньою метою отримання прибутку 
(майна), однак створює необхідні умови для май-
бутньої підприємницької діяльності і практично 
завжди є необхідною передумовою її здійснення. 
Економічна діяльність – процес відтворення мате-
ріальних і духовних багатств, що включає вироб-
ництво, розподіл, обмін і споживання. Основою 
існування і розвитку суспільства є матеріальне 
виробництво. Завдяки виробництву створюються 
споживча вартість і нова вартість. У ринковій еко-
номіці значно зростає роль стадії обміну. При-
значення обміну – опосередкування зв’язків між 
виробниками і споживачами, стимулювання одно-
часно активності і тих, і інших. Мета економічної 
діяльності – задоволення потреб людини в їжі, 
житлі, одязі, інших матеріальних і духовних бла-
гах, тобто забезпечення її життєдіяльності [3].

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу 
України [4] підприємництво – це самостійна, іні-
ціативна, систематична, на власний ризик госпо-
дарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 
господарювання (підприємцями). При цьому 
під господарською діяльністю, відповідно до 
ст. 3 Господарського кодексу України [4], розумі-
ють діяльність суб’єктів господарювання у сфері 
суспільного виробництва, спрямовану на виготов-
лення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 
надання послуг вартісного характеру, що мають 
цінову визначеність.

Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу 
України, суб’єктами господарювання визнаються, 
зокрема, громадяни України, іноземці та особи 
без громадянства, які зареєстровані відповідно до 
закону як підприємці, та здійснюють господарську 
діяльність, реалізуючи господарську компетенцію 
(сукупність господарських прав та обов’язків), 
мають відокремлене майно і несуть відповідаль-
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ність за своїми зобов’язаннями в межах цього 
майна, крім випадків, передбачених законодав-
ством [4]. Відповідно до ч. 1 ст. 128 Господар-
ського кодексу України громадянин визнається 
суб’єктом господарювання в разі здійснення ним 
підприємницької діяльності за умови державної 
реєстрації його як підприємця без статусу юридич-
ної особи відповідно до ст. 58 цього Кодексу [4]

Конституція України у ст. 42 [5] гарантує 
право кожного громадянина України на підпри-
ємницьку діяльність, яка не заборонена законом. 
У ст. 50 Цивільного кодексу України [6] також зазна-
чається, що фізична особа здійснює своє право на 
підприємницьку діяльність за умови її державної 
реєстрації в порядку, встановленому законом.

Підпунктом 3.9.1 пункту 3.9 (Інші організа-
ційно-правові форми) розділу III Класифікації 
організаційно-правових форм господарювання 
ДК 002:2004, затвердженої наказом Держав-
ного комітету України з питань технічного регу-
лювання та споживчої політики від 26 лютого 
2007 р. № 40, визначено, що підприємцем 
є фізична особа, яка є громадянином України, 
іноземним громадянином, особою без громадян-
ства, що здійснює підприємницьку діяльність. 
Громадянин визнається суб’єктом господарю-
вання в разі здійснення ним підприємницької 
діяльності за умови державної реєстрації його 
як підприємця без статусу юридичної особи. 
Громадянин-підприємець відповідає за своїми 
зобов’язаннями усім своїм майном, на яке відпо-
відно до закону може бути звернено стягнення [7].

Тобто підприємцем є фізична особа, яка 
з метою реалізації свого конституційного права 
на підприємницьку діяльність (самостійну, ініціа-
тивну, систематичну, на власний ризик діяльність, 
спрямовану на виготовлення та реалізацію про-
дукції, виконання робіт чи надання послуг вар-
тісного характеру, що мають цінову визначеність) 
проходить відповідні реєстраційні та інші перед-
бачені законодавством процедури, не пов’язані 
з реєстрацією юридичної особи, і відповідає 
за своїми зобов’язаннями усім своїм майном. 
Фізична особа набуває дієздатності у сфері під-
приємницької діяльності і відповідного статусу 
з моменту державної реєстрації.

Як зазначає О. Дем’яненко, статус фізичної 
особи – підприємця – це юридичний статус, який 
засвідчує право особи на заняття підприємницькою 
діяльністю, а саме: самостійною, ініціативною, 
систематичною, на власний ризик господарською 
діяльністю, що здійснюється суб’єктами господа-
рювання (підприємцями) з метою досягнення еко-

номічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку. Цей юридичний статус жодним чином 
не обмежує будь-які правомочності особи, які 
випливають з її цивільної право- та дієздатності [8].

Правоздатність фізичної особи – підприємця 
практично прирівнюється до правоздатності юри-
дичних осіб, які здійснюють підприємницьку 
діяльність. Вона може мати права і обов’язки, 
необхідні для здійснення будь-яких видів діяль-
ності, які не заборонені законом та щодо яких 
законом не передбачено обмежень. Так, фізичні 
особи – підприємці так само, як і юридичні особи, 
мають право наймати працівників, зобов’язані 
в передбачених законом випадках одержати 
ліцензію на здійснення певних видів діяльності, 
сплачувати податки та інші обов’язкові платежі, 
вести облік результатів своєї підприємницької 
діяльності тощо (ст.ст. 50–51 Цивільного Кодексу 
України [6]). У господарських відносинах фізичні 
особи – підприємці беруть участь перш за все 
як підприємці, а не як фізичні особи, та лише на 
підставі їх реєстрації і внесення відомостей про 
них до Єдиного державного реєстру юридичних, 
фізичних осіб – підприємців та громадських фор-
мувань, причому в господарському законодавстві 
поняття «юридична особа» та «фізична особа – 
підприємець» охоплюються спільним поняттям 
«суб’єкт господарювання».

Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу 
України, фізичні особи, зареєстровані в установ-
леному законом порядку як фізичні особи – під-
приємці, в яких середня кількість працівників за 
звітний період (календарний рік) не перевищує 
10 осіб (в т.ч. й ті, що не використовують найману 
працю) та річний дохід від будь-якої діяльності 
не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам 
євро, визначену за середньорічним курсом Наці-
онального банку України, є суб’єктами мікро-
підприємництва; фізичні особи, зареєстровані 
в установленому законом порядку як фізичні 
особи – підприємці, в яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний 
рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від 
будь-якої діяльності не перевищує суму, еквіва-
лентну 10 мільйонам євро, визначену за серед-
ньорічним курсом Національного банку України, 
є суб’єктами малого підприємництва; інші фізичні 
особи, зареєстровані в установленому законом 
порядку як фізичні особи – підприємці, належать 
до суб’єктів середнього підприємництва [4]. Тому, 
на відміну від юридичних осіб, суб’єктами вели-
кого підприємництва фізичні особи – підприємці 
бути не можуть.
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Отже, підприємницька діяльність спрямована 
на виготовлення та реалізацію продукції, вико-
нання робіт чи надання послуг вартісного харак-
теру, що мають цінову визначеність, має на меті 
отримання прибутку, ініціативна, самостійна 
та незалежна у прийнятті рішень, що стосуються 
такої діяльності, систематична, здійснюється на 
власний ризик підприємця, який несе відпові-
дальність за результати господарювання, може 
бути пов’язана з використанням найманої праці 
необмеженої кількості осіб, не опосередкову-
ється трудовими відносинами підприємця з набу-
вачами (споживачами) результатів його підпри-
ємницької діяльності, розпочинається з моменту 
державної реєстрації.

П. 14.1.226. Податкового кодексу України 
дає визначення незалежної професійної діяль-
ності, під якою варто розуміти участь фізичної 
особи в науковій, літературній, артистичній, 
художній, освітній або викладацькій діяльності, 
діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приват-
них виконавців, адвокатів, арбітражних керую-
чих (розпорядників майна, керуючих санацією, 
ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщи-
ків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої 
релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою 
подібною діяльністю за умови, що така особа 
не є працівником або фізичною особою – під-
приємцем (за виключенням випадку, передба-
ченого п. 65.9 ст. 65 Податкового кодексу Укра-
їни) та використовує найману працю не більш як 
чотирьох фізичних осіб [1].

Незалежна професійна діяльність характери-
зується двома обов’язковими ознаками: незалеж-
ністю, тобто відсутністю підпорядкування з точки 
зору трудового законодавства, можливістю вста-
новлення трудових відносин з обмеженою кіль-
кістю осіб, а також відсутністю іншого податко-
вого статусу (тобто, податкового статусу фізичної 
особи підприємця); професійністю, тобто спе-
ціальною освітою або підготовкою особи, що 
її здійснює, в т.ч. й отриманням за необхідності 
необхідних дозволів.

У найбільш загальному вигляді професійна 
діяльність – це діяльність людини відповідно до 
набутої нею професії (спеціальності) у визначеній 
сфері чи галузі виробництва, яка спрямована на роз-
виток людини та забезпечення її життєдіяльності.

Основними функціями професійної діяльності 
є: створення матеріальних і духовних цінностей 
та благ; перетворення навколишнього серед-
овища; отримання засобів до існування людини 
й суспільства; сприяння загальному і професій-

ному розвитку людини й суспільства. За своїм 
змістом професійна діяльність є трудовою діяль-
ністю, яка пов’язана з певною професією.

Професія, відповідно до чинного законодав-
ства, – це рід трудової діяльності людини, що 
володіє комплексом спеціальних знань, прак-
тичних навичок, одержаних шляхом спеціальної 
освіти, навчання чи досвіду, які мають можливість 
здійснювати роботу в певній сфері виробництва 
[9], вид трудової діяльності, що потребує пев-
них знань та навиків, набутих шляхом навчання 
і практичного досвіду [10], сукупність подібних 
видів робіт/занять, що передбачає відповідну 
підготовку та здобуття певних кваліфікацій [11]. 
Доцільно розглянути й зміст дотичних до поняття 
«професія» категорій:

 – професійна кваліфікація – визнана кваліфіка-
ційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, 
іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена 
відповідним документом стандартизована сукуп-
ність здобутих особою компетентностей (резуль-
татів навчання), що дозволяють виконувати пев-
ний вид роботи або здійснювати професійну 
діяльність [12];

 – професійна орієнтація – комплексна науково 
обґрунтована система форм, методів і засобів, 
спрямованих на забезпечення допомоги осо-
бистості в активному свідомому професійному 
самовизначенні та трудовому становленні [13], 
комплексна науково обґрунтована система форм, 
методів та засобів впливу на особу з метою опти-
мізації її професійного самовизначення на основі 
врахування особистісних характеристик кожного 
індивідуума та потреб ринку праці. Вона спрямо-
вана на досягнення збалансованості між профе-
сійними інтересами і можливостями людини та 
потребами суспільства в конкретних видах про-
фесійної діяльності [14];

 – професійна компетентність – здатність особи 
в межах визначених за посадою повноважень 
застосовувати спеціальні знання, уміння та нави-
чки, виявляти відповідні моральні та ділові якості 
для належного виконання встановлених завдань і 
обов’язків, навчання, професійного та особистіс-
ного розвитку [15], динамічна комбінація знань, 
умінь, навичок, цінностей, інших особистих якос-
тей, що визначає здатність особи успішно здій-
снювати професійну діяльність та/або подальшу 
навчальну діяльність [16];

 – професійний розвиток – безперервний, сві-
домий, цілеспрямований процес особистісного та 
професійного зростання, що базується на інтегра-
ції знань, умінь і компетентностей [17];
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 – професійні права – права осіб на професійну 
діяльність, підтверджені документом про вищу 
освіту державного зразка [18].

У п. 3.8.8.1 Класифікації організаційно-право-
вих форм господарювання ДК 002:2004, затвер-
дженої наказом Державного комітету України 
з питань технічного регулювання та споживчої 
політики від 26 лютого 2007 р. № 40, зазнача-
ється: «Професійний творчий працівник – фізична 
особа, творча діяльність якої становить її основне 
зайняття, що завершується створенням і оприлюд-
ненням творів або їх інтерпретацією в галузі куль-
тури та мистецтва і є головним джерелом її дохо-
дів, незалежно від того, має вона чи не має будь-які 
юридично оформлені трудові відносини» [7].

Отже, професійна діяльність не лише харак-
теризується спеціальною освітою або підготов-
кою особи, що підтверджується відповідними 
документами про освіту, але й здобуттям за 
їхніми результатами професійної компетентності, 
та здійснюється з використанням відповідних 
знань, навичок чи вмінь постійно, а також ста-
новить для особи основний рід занять трудової 
діяльності та головне джерело доходів.

Підсумуємо основні ознаки незалежної про-
фесійної діяльності: за своїм змістом є трудовою 
діяльністю, яка передбачає професійну орієнта-
цію та професійний розвиток; є головним джере-
лом активного доходу для особи, котра здійснює 
таку діяльність; ініціативна; самостійна та неза-
лежна в прийнятті рішень, що стосуються такої 
діяльності; може бути пов’язана з використанням 
найманої праці обмеженої кількості осіб; не опо-
середковується трудовими відносинами особи, що 
здійснює незалежну професійну діяльність, із набу-
вачами (споживачами) результатів її професійної 
діяльності; розпочинається з моменту набуття про-
фесійної компетентності та державної реєстрації.

Висновки. Проведене дослідження дає змогу 
дійти висновку, що спільним для обох підгруп 
самозайнятих осіб є те, що вони здійснюють сис-

тематичну діяльність, яка є джерелом їх доходу, 
не є найманими працівниками (у контексті здій-
снюваної діяльності, яка дозволяє визначати їх 
як самозайнятих), отримують дохід від набувачів 
результатів здійснюваної діяльності, яка дозволяє 
визначати їх як самозайнятих, можуть як викорис-
товувати, так і не використовувати найману працю.

Водночас результати нашого дослідження 
дають змогу виділити й певні відмінності між вка-
заними групами самозайнятих осіб:

 – незалежна професійна діяльність пов’язана 
зі здобуттям особою, яка планує її здійснювати, 
спеціальної освіти або підготовки, що забезпечує 
формування в неї певного компетентнісного рівня, 
пов’язаного з наявністю специфічних знань, нави-
чок чи вмінь, тоді як підприємницька діяльність 
не потребує обов’язкової наявності в особи, яка її 
здійснює, специфічного компетентнісного рівня;

 – незалежна професійна діяльність виступає 
для особи, яка її здійснює, головним джерелом 
активних доходів, а для підприємницької діяль-
ності це не обов’язково (зокрема, особа може здій-
снювати підприємницьку діяльність і перебувати 
в не пов’язаних із такою підприємницькою діяль-
ністю трудових відносинах, за винятком випадків, 
встановлених законодавством);

 –  незалежна професійна діяльність орієнто-
вана більшою мірою на трудовий процес, який 
передбачає розвиток, не матеріалізований у резуль-
тат, тому може здійснюватись, з огляду на «собі-
вартість» її результатів, тоді як підприємницька 
діяльність спрямована на отримання прибутку;

 – особа, що здійснює незалежну професійну 
діяльність, може використовувати найману працю 
не більш як чотирьох осіб, а для підприємців не існує 
обмежень щодо кількості найманих працівників;

 – особа, що здійснює незалежну професійну 
діяльність, не має бути зареєстрована як фізична 
особа – підприємець (за винятком випадку,  
передбаченого п. 65.9 ст. 65 Податкового кодексу 
України) [1].
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після 20 лютого 2014 року : Наказ МОН України від 19.05.2016 р. № 537. URL: https://zakon.rada. gov.ua/ 
laws/show/z0793-16/ed20170331#n20.

Sazonova A.O. INDEPENDENT PROFESSIONAL ACTIVITY AND ITS RELATIONSHIP WITH 
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF INDIVIDUALS

According to paragraph 14.1.226 of the Tax Code of Ukraine, the term “self-employed persons” includes 
taxpayers who are natural persons – entrepreneurs or persons who engaged in independent professional 
activity, provided that such person is not an employee within such entrepreneurial or independent professional 
activity.

In this case, the entrepreneur is a natural person who, in order to exercise his constitutional right to 
entrepreneurial activity (independent, initiative, systematic, at his own risk activities aimed at manufacturing 
and selling products, performing works or providing services of a cost nature, having a price) relevant 
registration and other procedures provided by law, not related to the registration of a legal entity, and is liable 
for its obligations with all its property.

Entrepreneurial activity is characterized by the following main features: aimed at the manufacture and 
sale of products, performance of works or provision of services of a cost nature that have a price certainty; 
aims to make a profit; initiative; independent and autonomous in making decisions related to such activities; 
systematic; carried out at the own risk of the entrepreneur who is responsible for the results of management; 
may be related to the use of hired labor by an unlimited number of persons; is not mediated by the labor 
relations of the entrepreneur with the acquirers (consumers) of the results of his business activities; begins 
from the moment of state registration.

Independent professional activity in its content is a work activity that involves professional orientation 
and professional development; is the main source of active income for a person engaged in such activities; 
initiative; independent and autonomous in making decisions related to such activities; may be related to the 
use of hired labor by a limited number of persons; is not mediated by the labor relations of a person engaged 
in independent professional activity with the acquirers (consumers) of the results of his professional activity; 
begins from the moment of acquisition of professional competence and state registration.
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Common for persons engaged in entrepreneurial and independent professional activity is that the relevant 
persons: carry out systematic activities, which is the source of their income; are not employees (in the context 
of activities that allow them to be defined as self-employed); receive income from the recipients of the results 
of activities, which allows to define them as self-employed; may or may not use hired labor.

Instead, the differences between these groups of self-employed persons are that: independent professional 
activity is associated with the acquisition of a person who plans to carry out special education or training, 
which provides the formation of a certain level of competence associated with specific knowledge, skills or 
abilities, while entrepreneurial activity does not require a person who carries it out to have a specific level of 
competence; independent professional activity is the main source of active income for the person who carries 
it out, while it is not necessary for entrepreneurial activity; independent professional can be carried out based 
on the “cost” of its results, while entrepreneurial activity is always aimed at making a profit; with regard 
to natural persons-entrepreneurs, there are no restrictions on the number of employees they may employ, 
while for persons engaged in independent professional activity, the number of such persons may not exceed 
four; a person engaged in independent professional activity should not be registered as a natural person – 
entrepreneur (except as provided for in paragraph 65.9 of Article 65 of the Tax Code of Ukraine, when a 
natural person is registered in the supervisory authorities as a natural person-entrepreneur with a sign of 
independent professional activity).

Key words: entrepreneurial activity, entrepreneur, self-employed persons, independent professional activity, 
public services.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ  
У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
У СФЕРІ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ

Статтю присвячено дослідженню зарубіжного досвіду формування та реалізації держав-
ної політики у сфері банкрутства та можливості його використання в Україні. Наголошено, 
що державна політика у сфері банкрутства в Україні нині є не досить ефективною, зважа-
ючи на недосконалість галузевого законодавства, ослаблену увагу з боку держави до проце-
сів відновлення платоспроможності боржника, а також наявності протиправних діянь, що 
призводять до ліквідації великої кількості підприємств.

Розглядаючи банкрутство з позиції соціальних та економічних інтересів, автором наго-
лошено, що ліквідація боржників як кінцева стадія процедури банкрутства несе у собі як 
позитивний, так і негативний результат. Саме завдяки конкурентному середовищу на ринку 
залишаються сильні гравці, тоді як суб’єкти, які припустилися серйозних помилок у системі 
менеджменту або ж не врахували загроз кризової ситуації, не можуть виконати свої боргові 
зобов’язання й ліквідуються.

Показано, що в країнах з ринковою економікою простежуються два аспекти змісту їх 
законодавства про банкрутство, зокрема прокредоторський та проборжниковий. Вибір кож-
ного з напрямів процедури банкрутства органами публічної влади відповідної країни зазвичай 
базується на домінуванні макро- чи мікрорегулювання економічних відносин.

Констатується, що законодавство Франції про банкрутство за своїм змістом є про-
боржниковим, а це свідчить про те, що воно регламентує макроекономічний підхід у регу-
люванні економіки. Така позиція французького законодавства зорієнтована на збереження 
підприємства через розв’язання кризової ситуації, в якій опинився господарюючий суб’єкт, 
сприяння виконанню його боргових зобов’язань перед кредиторами і найважливіше – збере-
ження робочих місць.

Аналізуючи модель процедури банкрутства в Німеччині, показано, що вона зорієнтована 
на солідарний захист інтересів як боржника, так і кредитора. Саме останнім надано право 
прийняття рішення щодо подальшого визначення правового статусу та майна боржника. 
Кредитор має право визначитися зі своїм рішенням щодо боржника через його продаж або 
ж санацію.

Досліджуючи правове забезпечення процедури банкрутства в США, зроблено висновок, 
що основним завданням Кодексу США про банкрутство є допомога боржнику в звільненні від 
частини боргів та збереженні підприємства від ліквідації. Сама процедура банкрутства, на 
відміну від української, частіше за все починається за ініціативою лише боржника.

Наголошено, що випадки настання неплатоспроможності позичальників кредитів внаслі-
док переоцінки своїх можливостей або необізнаності не розглядаються в Польщі як підстави 
для порушення в суді справи про банкрутство. З огляду на це у законодавстві велику увагу було 
приділено владою Польщі процедурам подання заяви на порушення справи, за якими боржник 
повинен був довести сумлінність своєї поведінки та обґрунтувати виникнення неплатоспро-
можності з незалежних від нього причин.

Як підсумок автором зокрема наголошено, що в Україні формується власна модель регу-
ляторного впливу держави на систему відносин між боржником та кредитором, тому вико-
ристання позитивного зарубіжного досвіду є вкрай перспективним та результативним.

Ключові слова: процедура банкрутства, боржник, кредитор, зарубіжний досвід, дер-
жавна політика у сфері банкрутства.

Постановка проблеми. Державна політика 
у сфері банкрутства в Україні нині є не досить 
ефективною, зважаючи на недосконалість галу-
зевого законодавства, ослаблену увагу з боку 

держави до процесів відновлення платоспромож-
ності боржника, а також наявності протиправних 
діянь, що призводять до ліквідації великої кіль-
кості підприємств.
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Розглядаючи банкрутство з позиції соціальних 
та економічних інтересів, наголошено, що лік-
відація боржників як кінцева стадія процедури 
банкрутства несе у собі як позитивний, так і нега-
тивний результат. Саме завдяки конкурентному 
середовищу на ринку залишаються сильні гравці, 
тоді як суб’єкти, які припустилися серйозних 
помилок у системі менеджменту або ж не враху-
вали загроз кризової ситуації, не можуть виконати 
свої боргові зобов’язання й ліквідуються.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження позитивного досвіду зарубіжних країн 
щодо сучасних моделей державної політики 
у сфері банкрутства та можливостей його вико-
ристання в умовах українських реалій.

Виклад основного матеріалу. Формування 
в Україні ринкового середовища передбачає існу-
вання загроз і небезпек, що порушують стабіль-
ність та усталеність економічних відносин, зокрема 
діяльність суб’єктів підприємницької ініціативи. 
Саме тому детальний аналіз інституту банкрутства 
в зарубіжних країнах дозволяє наблизити націо-
нальне законодавство та систему його адміністру-
вання до найбільш оптимального задоволення 
інтересів кредиторів та боржників (банкрутів).

Саме поняття «банкрутство» трактується 
вітчизняним законодавством як визнана госпо-
дарським судом неспроможність боржника від-
новити свою платоспроможність за допомогою 
процедури санації та реструктуризації і погасити 
встановлені у порядку, визначеному цим Кодек-
сом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через 
застосування ліквідаційної процедури [1].

Виходячи зі змісту такого поняття, варто заува-
жити, що у цій редакції банкрутство розглядається 
як організаційно-правовий захід, що його застосо-
вує господарський суд у разі неможливості борж-
ником відновити свою платоспроможність і роз-
рахуватися з кредиторами.

Скільки існує поняття «банкрутство», стільки 
й маємо думок щодо його змісту, а також ролі 
у системі економічних відносин і «життя» самих 
підприємців.

Як наголошують вітчизняні вчені, банкрутство 
підприємства спричиняється настанням глибокої 
системної кризи, яка виникає під впливом поєд-
нання зовнішніх та внутрішніх кризоутворюваль-
них чинників, унаслідок чого підприємство не 
має можливості продовжувати свою господарську 
діяльність через неплатоспроможність [2, с. 614].

Саме тому банкрутство зазвичай є останнім 
антикризовим заходом, що його застосовують 
для виходу боржника із кризового стану, що при-

звів до абсолютної неможливості виконати ним 
боргові зобов’язання перед кредиторами через 
відсутність ресурсів матеріального чи фінансо-
вого характеру або ж у разі, коли кредитори уже 
добровільно не погоджуються на санацію борж-
ника. Це так би мовити банкрутство з ініціативи 
кредитора. Водночас можемо спостерігали ситу-
ацію, коли процедуру банкрутства ініціюють 
боржники, які відмовляються добровільно вико-
нати свої грошові зобов’язання та звертаються до 
суду з позовом про призначення судом процедури 
реорганізації та санації боргу.

Вітчизняний дослідник Б. Москвін з цього 
приводу наголошує, що до банкрутства можна 
ставитися по-різному. З однієї точки зору, цей про-
цес є крайнім заходом, коли всі інші антикризові 
заходи не допомогли і керівництво та власники 
підприємства більше нічого не можуть заподіяти, 
тобто криза повністю паралізувала роботу підпри-
ємства, а коштів або майна на реструктуризацію 
боргу не вистачає або кредитори добровільно не 
погоджуються на санацію боржника до відкриття 
провадження у справі про банкрутство. З іншої 
точки зору, до банкрутства вдаються підприємці, 
які не бажають добровільно платити по своїх 
зобов’язаннях і хочуть, щоб процедуру реоргані-
зації та санації боргу назначив суд [3].

Розглядаючи банкрутство з позиції соціальних 
та економічних інтересів, можна констатувати, що 
ліквідація боржників як кінцева стадія процедури 
банкрутства несе в собі як позитивний, так і нега-
тивний зміст. Саме завдяки конкурентному серед-
овищу на ринку залишаються сильні гравці, тоді 
як суб’єкти, які припустилися серйозних помилок 
у системі менеджменту або ж не врахували загроз 
кризової ситуації внутрішнього та/або зовніш-
нього походження, не можуть виконати свої бор-
гові зобов’язання, а як результат – ліквідуються. 
Такою є філософія ринку, в якому виграє сильні-
ший. Однак варто наголосити, що це так би мовити 
економічний аспект процедури банкрутства.

Водночас не варто уникати й присутності тут 
соціального аспекту. А він полягає у тому, що про-
цедура банкрутства здебільшого закінчується для 
боржника його ліквідацією, а це тягне за собою 
звільнення з роботи, зростання безробіття, про-
вокує додаткові виплати з бюджету на утримання 
безробітних, а ще й зниження рівня інвестиційної 
привабливості.

Беручи до уваги зазначене вище, бачимо, 
що позиція держави відіграє значну роль 
у розв’язанні відповідним суб’єктом, у тому 
числі й фізичною особою-боржником, проблем 
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з виконанням ними боргових зобов’язань. Навіть 
поверхневий аналіз чинного вітчизняного зако-
нодавства про банкрутство дає підстави ствер-
джувати, що позиція законодавця тяжіє більше 
до його прокредиторського змісту, оскільки 
можемо спостерігати процесуальну деталізацію 
реалізації майна відповідного боржника.

Такої ж думки дотримуються й низка експертів 
з питань процедури банкрутства, зазначаючи, що 
Кодекс України з процедур банкрутства є прокре-
диторським: уся процедура передбачає швидкісний 
підхід до реалізації майна боржника та максимальне 
задоволення фінансових вимог кредитора, вектор 
регулювання відносин неплатоспроможності спря-
мовано на пріоритетний захист інтересів кредитора. 
Це відповідає заявленим цілям щодо підвищення 
позиції України в рейтингу Doing Business. Власне, 
сама назва Кодексу задає тон на ліквідацію [4].

Разом із тим, на нашу думку, політика дер-
жави з питань банкрутства має відповідати запи-
там суспільства, стану економіки, конкурентному 
середовищу в ній, а також рівню інвестиційного 
клімату. Саме таке комплексне розуміння реалій 
підприємницького середовища, а також і майно-
вого та фінансового стану фізичних осіб має зна-
ходити своє відображення в комплексі заходів 
правового та організаційного характеру органів 
публічної адміністрації.

Цікавим видається аналіз зарубіжного досвіду 
щодо категорії «банкрутство» та механізму реа-
лізації цього інституту до суб’єктів, які мають 
складності у виконанні боргових зобов’язань 
перед кредиторами.

Доречно наголосити, що для більшості зару-
біжних країн інститут банкрутства застосовується 
в економіці для відновлення платоспроможності 
суб’єктів, а тому для оздоровлення та розвитку 
економічних відносин у країні, а як результат 
зростання рівня життя її громадян.

Як уже нами наголошувалося, загалом у кра-
нах з ринковою економікою простежуються два 
аспекти змісту їх законодавства про банкрутство, 
зокрема прокредоторський та проборжниковий. 
Вибір кожного з напрямів процедури банкрутства 
органами публічної влади відповідної країни, зви-
чайно, базується загалом на домінуванні макро- 
чи мікрорегулювання економічних відносин.

Проте, на думку вітчизняного експерта з питань 
банкрутства Н. Тищенко, всі намагаються вирі-
шити проблему таким чином, щоб кредитор не 
зазнав тотальної втрати своїх коштів, а боржник 
мав можливість зберегти обличчя й вирішити всі 
фінансові проблеми в законний спосіб [4].

Аби виробити певний алгоритм дій для вітчиз-
няного законодавця та органів виконавчої влади, 
проаналізуємо підходи публічної влади окремих 
країн регулювання економічних відносин через 
інститут банкрутства як кризовий інструмент.

Серед європейських країн, яким притаманний 
макроекономічний зміст регуляторного впливу на 
суб’єктів ринку, називають Францію, яка порів-
няно з іншими країнами має конкурентоздатну еко-
номіку, і як результат, досить високий рівень ВВП 
на душу населення (близько 40 000 дол. США) [5].

Що ж до законодавства Франції про банкрут-
ство, то за своїм змістом воно проборжникове, 
а це свідчить про те, що воно регламентує макрое-
кономічний підхід у регулюванні економіки. Така 
позиція французького законодавства зорієнтована 
на збереження підприємства через розв’язання 
кризової ситуації, в якій опинився господарюю-
чий суб’єкт, сприяння виконанню його боргових 
зобов’язань перед кредиторами і найважливіше 
із соціальної функції держави, збереження робо-
чих місць. Досить нестандартним, як для україн-
ських реалій, є обов’язок французького боржника 
у разі його фінансової неспроможності звернутися 
з письмовою заявою до суду розпочати процедуру 
банкрутства. При цьому законодавцем визначено 
досить короткий строк такої неплатоспромож-
ності – 15 днів.

Викликає природний інтерес і система орга-
нізаційних заходів у Франції щодо уникнення 
ліквідації підприємства-боржника. Як зазначає 
Л. Козак, найкращою серед реорганізаційних 
процедур у процедурі банкрутства є здача під-
приємства в оренду з правом викупу на термін не 
більше двох років, а серед ліквідаційних – продаж 
підприємства як виробничої одиниці. Соціальний 
аспект проявляється і у разі визначення пріори-
тету виплат: перевага надається видачі заробітної 
плати персоналу підприємства-боржника, а не 
виплатам іншим категоріям кредиторів [6, с. 291].

Доречно наголосити, що у Франції не створено 
нині інституційної системи адміністрування про-
цедури банкрутства, разом із тим держава зали-
шає за собою право визначати зміст такого втру-
чання у відносини боржника та кредиторів.

Як зазначає Ю. Чорна, питання банкрутства 
вирішує держава – вона бере участь у процедурі 
через органи прокуратури, наділяючи прокурора 
великим колом повноважень у сфері конкурсних 
правовідносин. Усі питання вирішуються через 
звичайний суд. Прокурор, своєю чергою, має 
право подати справу про порушення банкрутства 
до суду, а також має виключне право подати запит 
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про скасування плану реорганізації, про припи-
нення діяльності боржника та відкриття ліквіда-
ційної процедури [7, с. 58].

Неабиякий досвід у врегулюванні відносин 
банкрутства напрацьовано у Німеччині, перш за 
все у його правовому та організаційному аспек-
тах. Йдеться про Закон Німеччини «Про неспро-
можність».

Норми цього Закону дозволяють банкрутство 
за відсутності ліквідності (нездатність сплатити 
90% боргів) та з метою розв’язання надмірної 
заборгованості (обсяг зобов’язань підприєм-
ства перевищує обсяг його активів). Для початку 
справи потрібен строк у 2 роки мінусової ліквід-
ності. Але в разі неспроможності погасити свою 
заборгованість перед кредиторами в майбутньому, 
особливо за обов’язковими платежами, особа 
може подати заявку на ліквідацію [8].

Зазначимо, що згідно з указаним вище Зако-
ном, органом, на який покладено обов’язок адмі-
ністрування процедури банкрутства в Німеччині, 
є Федеральне міністерство юстиції, яке має у своїй 
структурі Департамент (Торговельне і господар-
ське право), який відповідає за стан у торговому 
праві, містить правові норми про товариства, про 
порядок і правила складання балансу, договори 
страхування, охорону промислової власності (пра-
вові норми про патенти і загальнокорисні моделі, 
дизайн, товарні знаки, захист від недобросовісної 
конкуренції), а також авторське право. Крім того, 
Департамент надає юридичні висновки щодо 
законопроєктів і проєктів постанов, розроблених 
усіма іншими міністерствами в галузі господар-
ського, фінансового та податкового права [9].

Загалом, німецька модель інституту банкрут-
ства передбачає порушення провадження про бан-
крутство наявність фінансового стану боржника 
за ознаками неплатоспроможності та неоплат-
ності, а це означає, що таке провадження можливе 
з ініціативи як боржника, так і кредитора. Однак 
наголосимо, що боржник зобов’язаний впродовж 
21 дня відновити стан своєї платоспроможності 
або ж звернутися до суду з проханням відкрити 
провадження про банкрутство.

Зазначене вище дає підстави сказати, що 
німецька влада зорієнтована на солідарний 
захист інтересів як боржника, так і кредитора. 
Саме останнім надано право прийняття рішення 
щодо подальшого визначення правового статусу 
та майна боржника. Кредитор має право визна-
читися зі своїм рішенням щодо боржника через 
його продаж або ж санацію. Зазвичай санація про-
ходить за участю в ній кредитора шляхом надання 

нових фінансових чи матеріальних ресурсів, що 
істотно підвищує платоспроможність боржника.

Що стосується практики вирішення проблем 
неплатоспроможності боржником у США, то 
можемо спостерігати досить напрацьований меха-
нізм, який був започаткований з другої половини 
XVIII століття, коли Конституційні Збори США 
уповноважили Конгрес на прийняття законодав-
ства, що покликане врегулювати відносини борж-
ників і кредиторів. Що стосується новітнього 
законодавства США про банкрутство, то таким 
є Кодекс про банкрутство (1979 р.).

Як зазначає Л. Козак, Кодекс про банкрутство 
є головним законом США у сфері банкрутства. 
Його основним завданням є допомога боржнику 
в звільненні від частини боргів та збереженні 
підприємства від ліквідації. Сама процедура бан-
крутства, на відміну від української, частіше за 
все починається за ініціативою лише боржника. 
Згідно з Кодексом до боржників можуть застосо-
вуватись такі заходи, як: реструктуризація боргів, 
погашення боргів, ліквідація; заходи, передбачені 
спеціальними нормативними актами, стосовно 
страхових і банківських корпорацій, будівельних 
і кредитних установ, які є боржниками. Метою 
Кодексу є не ліквідація, а реабілітація, віднов-
лення підприємства [6, с. 291].

Такої ж думки дотримується й Н. Тищенко, 
наголошуючи, що на відміну від України, амери-
канське банкрутне законодавство більш спрямо-
ване на захист боржника. «Кодекс про банкрут-
ство» США визначає, що банкрутом може бути 
визнано лише ту особу, яка перебуває під юрис-
дикцією США. Підставою банкрутства на момент 
подачі заяви про визнання банкрутом повинен 
бути незабезпечений борг у розмірі 250000 дола-
рів США, тобто кредит, не підкріплений базо-
вим активом. Такими є борги по банківській 
карті, медичній страховці, тобто борги і кредити 
без вимоги застави. Або ж у боржника повинен 
бути забезпечений борг – заставою в розмірі 
750000 доларів США.

Окрім Кодексу про банкрутство, продовжує 
експерт, розв’язанню проблем у відносинах борж-
ників і кредиторів сприяють норми криміналь-
ного закону. Так, в обох документах прописано, 
що боржник відповідальний за обман кредитора, 
тому може позбутися всього свого майна. А якщо 
обман буде доведений, то може понести більш 
серйозне покарання – позбавлення волі [8].

Що стосується інституційного забезпечення 
процедур банкрутства в США, то уже з 1934 р. 
таким державним органом є Комісія з бірж і цін-
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них паперів. Окрім Комісії, паралельно функціо-
нують й інші органи, які наділені повноваженнями 
регуляторного впливу, як-то державні федеральні 
конкурсні керуючі, до основних завдань яких 
належить недопущення зловживань з боку неза-
лежних конкурсних керуючих, розміром їх мате-
ріальної винагороди, а також шахрайських дій 
з боку інших учасників процедури банкрутства.

Не менш актуальним видається й участь орга-
нів судової влади у вирішенні проблем неплато-
спроможності боржників та їх відносин з креди-
торами.

Судочинство у процедурах банкрутства в США, 
звертає увагу В. Пянтковський, здійснюють феде-
ральні суди, у справах про банкрутство – спеціалізо-
вані суди, що входять до складу федеральних окруж-
них судів США. Спеціальний орган, що займається 
адміністративним управлінням справ про бан-
крутство, входить до складу міністерства юстиції 
і називається Виконавче бюро федеральних керую-
чих США. Воно виступає як наглядач за процеду-
рою банкрутства від імені генерального прокурора 
США. Його члени, федеральні керуючі керівники, 
є службовцями федерального уряду і призначаються 
генеральним прокурором [10, с. 41].

Доречним видається ознайомлення з процеду-
рою банкрутства в Польщі, в якій досить успішно 
розвивається національна економіка (ВВП на 
душу населення в 2020 р. становив 15 304 дол. 
США [11]). Зазначимо, що досвід Уряду Польщі 
у сфері банкрутства є досить цікавим з позиції 
запровадження в Україні процедури банкрутства 
фізичної особи.

Як наголошують дослідники, такому законо-
давчому процесу щодо розширення кола борж-
ників сприяли низка соціальних та економічних 
чинників, що загалом позитивно вплинуло на стан 
національної економіки.

Доречно наголосити, що польський законо-
давець зорієнтований на формування польської 
моделі розв’язання спорів між боржником та кре-
дитором з нахилом до проборжникового підходу, 
що власне підтверджується незначним обсягом 
відкритих проваджень у справах з банкрутства. 
Такому підходу польського Уряду, як зазначають 
фахівці, могли сприяти криміногенні прояви у цій 
сфері, що досить негативно впливає на інвести-
ційний клімат у країні.

Звичайно, Закон передбачає право боржника на 
ініціювання процедури банкрутства, однак таким 
правом можуть скористатися виключно сумлінні 
боржники, які реально опинилися в скрутних 
фінансових умовах.

Як наголошується у звітно-аналітичних доку-
ментах, випадки настання неплатоспроможності 
позичальників кредитів внаслідок переоцінки 
своїх можливостей або необізнаності не розгляда-
ються в Польщі як підстави для порушення у суді 
справи про банкрутство. З огляду на це у зако-
нодавстві велику увагу було приділено владою 
Польщі процедурам подання заяви на порушення 
справи, за якими боржник повинен був довести 
сумлінність своєї поведінки та обґрунтувати 
виникнення неплатоспроможності з незалежних 
від нього причин.

Під час подання заяви боржник зобов’язаний 
задекларувати свої персональні активи і фінан-
сову ситуацію (борги та доходи). Суд здійснює 
перевірку наданих відомостей. За подання неправ-
дивих відомостей боржник несе адміністративну 
і кримінальну відповідальність. Одним із засобів 
запобігання зловживанням є вимога щодо опри-
люднення інформації про клопотання боржника 
визнати його банкрутом у головній місцевій газеті 
та судових виданнях. Цим самим забезпечується 
доведення інформації до всіх кредиторів.

З огляду на те, що типовий боржник не має 
коштів, суд здійснює відповідну публікацію за 
свій рахунок. Закон про банкрутство базується на 
чотирьох основних принципах: a) списання бор-
гів має бути винятком; б) боржник зобов’язаний 
погасити борги максимально, виходячи зі своїх 
можливостей; в) процедура банкрутства має бути 
максимально дешевою; г) кредитори повинні 
брати участь у судових процедурах [12].

Висновки. Таким чином, можна підсумувати 
наше дослідження, з огляду на те, що в Україні 
формується власна модель регуляторного впливу 
на систему відносин між боржником та креди-
тором, використання позитивного зарубіжного 
досвіду є вкрай перспективним та результатив-
ним. Як уже нами зазначалося, сучасне вітчиз-
няне законодавство про банкрутство є прокреди-
торським, адже, як показує практика, має місце 
модель максимально швидкої реалізації майна 
боржника з наступним задоволенням вимог кре-
дитора. Такий підхід можна було б виправдати, 
якби умови ведення бізнесу в Україні відпові-
дали стандартам, що базуються на принципах 
законності, рівності, державного стимулювання 
та оптимального оподаткування. Однак маємо 
ситуацію, коли рівень інвестиційної активності 
є досить низьким, що визначається рівнем довіри 
інвесторів до чинної публічної влади, а тому 
публічна влада вибирає модель регулювання 
відносин між боржником та кредитором, за 
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якої доля кожного з них залежить від них самих 
та обставин випадковості. Це забезпечує можли-
вість державі уникати потреби щодо допомоги 
боржнику відновити стан платоспроможності, 

що врешті не сприяє зміцненню економічної 
безпеки країни й благополуччя її громадян, свід-
ченням чого є рівень ВВП на душу населення 
в Україні у 2020 р. (3 425 дол. США [13]).
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Sarnatsky M.A. FOREIGN EXPERIENCE APPLICATION ONTO FORMATION AND 
IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF BANKRUPTCY IN UKRAINE

The article deals with the study of foreign experience on formation and implementation of state policy in the 
field of bankruptcy and the possibility of its use in Ukraine. Herewith it is emphasized, that the state policy in 
the sphere of bankruptcy in Ukraine is currently insufficiently effective due to sectoral legislation imperfection, 
weakened state attention onto the processes of restoring the debtor’s solvency, and illegal actions leading to 
liquidation a number of enterprises.

Considering bankruptcy from the standpoint of social and economic interests, the author emphasizes that 
the liquidation of debtors as the final stage of the bankruptcy procedure, has both positive and negative results. 
Just due to the competitive environment powerful players remain on the market, while entities that have made 
serious mistakes within management system, or have not taken into account the threats of the crisis, are unable 
to meet their debt obligations are subject to liquidation. It is stated in the article that bankruptcy procedure 
includes social aspect, which is that bankruptcy procedure ends for the debtor on the liquidation, which entails 
dismissal of employees, and as a consequence, rising unemployment and reduced investment attractiveness.  
It is also shown that in cranes with market economy there are two aspects of the bankruptcy legislation content, 
in particular pro-creditor and debtor ones.

It is stated that the French legislation on bankruptcy, in its content as debtor’s one, indicates that it regulates 
the macroeconomic approach to regulating the economy. This position of the French legislation is focused on 
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the safety of the enterprise, assistance in the fulfilment of its debt obligations to creditors and, which is most 
important, job preservation.

Analyzing the model of bankruptcy proceedings in Germany, there is shown that it is focused on the joint 
protection of the interests of both the debtor and the creditor. The latter one is given the right to make a 
decision on further determination of the legal status and property of the debtor. The creditor has the right to 
determine basing on decision as for the debtor through its sale or reorganization.

Examining legal support of the bankruptcy procedure in the United States, it was concluded that the main 
task of the US Bankruptcy Code is to assist the debtor in getting rid of some debts and saving the company from 
liquidation. The bankruptcy procedure itself, on the contrary to the Ukrainian one, most often begins from the 
debtor’s initiative only.

It is emphasized that cases of insolvency of loan borrowers due to overestimation of their capabilities or 
ignorance are not considered in Poland as grounds for instituting bankruptcy proceedings in the Court. Taking 
this fact into account, the legislation of the Polish authorities paid great attention onto the procedures on 
submitting an application for instituting proceedings, according to which the debtor had to prove the integrity 
of his conduct and justify the occurrence of insolvency for reasons beyond his control.

As a result, the author emphasizes that Ukraine is developing its own model of regulatory influence of the 
state onto the system of relations between the debtor and the creditor, so the application of positive foreign 
experience is extremely promising and effective.

Key words: bankruptcy procedure, debtor, creditor, foreign experience, state policy in the field of bankruptc.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті здійснений аналіз нормативно-правових актів у сфері забезпечення інформа-
ційної безпеки України. Запропоновано їх класифікацію залежно від сфери суспільних відно-
син, що вини регулюють. Окрему увагу приділено характеристиці законів. Доведено, що нині 
в Україні вдалося досягти значних успіхів щодо нормативно-правового регулювання забезпе-
чення інформаційної безпеки. Це насамперед зумовлено тим, що забезпечення інформаційної 
безпеки стало одним із пріоритетних напрямів діяльності органів публічної адміністрації, 
адже сучасне інформаційне середовище активно впливає на стан політичної, економічної, вій-
ськової та інших складових частин національної безпеки України. Встановлені основні недо-
ліки в їх змісті, зокрема: по-перше, значна кількість банкетних норм, по-друге, нині в зако-
нодавстві відсутня дефініція «інформаційна безпека», незважаючи на те, що це поняття 
дуже часто застосовується в законодавстві. Водночас законодавець у Законі України «Про 
інформацію» лише обмежився закріпленням понять «інформація» та «захист інформації».

Аналіз актів Президента України дав змогу об’єднати їх у кілька груп: акти, що визна-
чають правовий статус суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки, та акти, що визнача-
ють зміст державної політики та стратегічні напрями реалізації державної політики щодо 
забезпечення інформаційної безпеки.

Аналіз нормативно-правового забезпечення свідчить, що сучасна інформаційна безпека 
є самостійною сферою національної безпеки, в якій необхідно забезпечити захист інфор-
маційних ресурсів, систем їх формування, поширення і використання, інформаційної інф-
раструктури, захист таємної та службової інформації, інформації про особу. З’ясовані 
системні недоліки в нормативно-правовому забезпеченні інформаційної безпеки та запропо-
новані шляхи їх вирішення.

Ключові слова: нормативно-правовий акт, закон, забезпечення, інформаційна безпека, 
Президент України, Кабінет Міністрів України.

Постановка проблеми. Створення дієвого 
механізму забезпечення прав, свобод і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб належить 
до пріоритетних напрямів діяльності держави 
та органів публічної адміністрації зокрема. Це 
питання є дуже актуальним, адже є пріоритетним 
не лише для України, а і для всього світового спів-
товариства, і перестало бути «сферою зацікавле-
ності» окремих держав світу та міжнародних або 
національних правозахисних організацій.

Варто звернути увагу на той факт, що нині 
однією із серйозних проблем діяльності орга-
нів публічної адміністрації у сфері забезпечення 
інформаційної безпеки є, перш за все, невизна-
ченість та незбалансованість окремих складо-
вих частин правового регулювання цієї сфери, 
зокрема чинного законодавства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз сучасних юридичних праць свідчить про 
те, що загалом нормативно-правове регулювання 

забезпечення інформаційної безпеки не знайшло 
повного відображення в наукових дослідженнях.

Окремі питання щодо цієї проблематики зна-
йшли своє відображення у працях таких вчених: 
О.В. Литвиненко приділив увагу змісту спеці-
альних інформаційних операцій та пропаган-
дистських кампаній; Р.А. Калюжний і О.О. Баєв 
дослідили стан, недоліки та шляхи удосконалення 
нормативно-правового забезпечення інформацій-
ної безпеки України; В.М. Фурашев охарактери-
зував законодавче забезпечення інформаційної 
безпеки України. Аналіз теоретичних поглядів 
вказаних вчених дав змогу оцінити стан про-
блеми, що досліджується, визначити коло питань, 
які взагалі не були предметом наукового пошуку. 
Разом із тим сучасне дослідження правового регу-
лювання нормативно-правового забезпечення 
інформаційної безпеки в Україні не проводилось.

Постановка завдання. Питання правового 
регулювання забезпечення інформаційної без-
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пеки можна зарахувати до одних з найскладніших 
та найважливіших, адже сучасний розвиток дер-
жавності не можливий без інтеграції в глобальне 
інформаційне суспільство, що являє собою з нау-
кової точки зору специфічну форму соціальної 
організації, в якій нові технології генерування, 
обробки і передачі інформації стали фундамен-
тальними джерелами продуктивності і влади.

Разом із тим стрімкий розвиток технологій 
у сучасному світі не тільки дозволяє людству 
вирішувати безліч проблем його прогресивної 
еволюції, але й породжує нові виклики і загрози 
у сфері інформаційного простору, оскільки інфор-
мація може як мати соціально корисний харак-
тер, так і становити загрозу безпеці особистості 
та державі загалом [1]. Про це наочно свідчить 
проведений кримінологічний аналіз окремих ста-
тистичних показників, згідно з якими за минулі 
шість років спостерігається стійке зростання на 
302,7% (з 11 в 2014 р. до 33 в 2020 р.) кількості 
зареєстрованих злочинів, передбачених ст. 163 КК 
України «Порушення таємниці листування, теле-
фонних розмов, телеграфної чи іншої кореспон-
денції, що передаються засобами зв’язку або через 
комп’ютер» [2; 3],  і на 425,8% (з 75 в 2014 р. до 
310 в 2020 р.) злочинів, передбачених ст. 182 КК 
України «Порушення недоторканності приват-
ного життя» [2; 3].

Реалізацію заходів у сфері забезпечення інфор-
маційної безпеки здійснюють відповідні органи 
публічної адміністрації, які діють на підставі 
чинного законодавства, що регулює та визна-
чає їхню компетенцію в зазначеній сфері. Чітке 
визначення компетенції цих органів та їх поса-
дових осіб у цій сфері дасть змогу, по-перше, 
з’ясувати коло суб’єктів публічного адміністру-
вання, по-друге, визначити зміст та межі їхньої 
діяльності, по-третє, розуміти перелік об’єктів, 
щодо яких реалізуються заходи із забезпечення 
інформаційної безпеки.

За таких обставин актуалізується необхідність 
проведення наукових досліджень, що спрямо-
вані на аналіз норм чинного законодавства щодо 
забезпечення інформаційної безпеки, наведення 
його класифікації та визначення шляхів його 
удосконалення.

Необхідність дослідження нормативно-право-
вих актів у сфері забезпечення інформаційної без-
пеки є очевидною, адже їх детальний аналіз, кла-
сифікація та з’ясування основних прогалин дасть 
змогу сформувати надійну основу правового регу-
лювання цієї сфери публічного адміністрування 
та визначити шляхи його удосконалення.

Мета наукової статті полягає в дослідженні 
норм чинного законодавства України, що регулює 
суспільні відносини у сфері забезпечення інфор-
маційної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зазначимо, що нині в теорії права немає єдиного 
підходу до визначення класифікації нормативно-
правових актів. Так, одна група вчених вважає, 
що нормативно-правові акти у будь-який сфері 
поділяють залежно від певних напрямів регулю-
вання [4, с. 26]. Друга група вчених вважає, що 
нормативно-правові акти доцільно класифікувати 
на такі групи: по-перше, загальносистемні пра-
вові акти (формують базовий понятійний апарат, 
принципи, цілі, завдання, основні характеристики 
механізму управління); по-друге, правові акти, 
що безпосередньо регулюють реалізацію повно-
важень уповноважених суб’єктів у певній сфері 
[5, с. 65]. Безумовно, наведені погляди створюють 
певне наукове підґрунтя для проведення наукових 
досліджень у сфері забезпечення інформаційної 
безпеки, проте ми поділяємо думку тих вчених, 
які вважають, що нормативно-правові акти у цій 
сфері варто класифікувати за їхньою юридичною 
силою, а саме: Конституція України; міжнародно-
правові акти; закони та кодекси; постанови Вер-
ховної Ради України; укази і розпорядження Пре-
зидента України; постанови Кабінету Міністрів 
України; нормативно-правові акти центральних 
та місцевих органів влади. Розглянемо деякі із 
зазначених джерел.

Після проголошення Україною незалеж-
ності розпочався новий етап розвитку і станов-
лення національного законодавства, в тому числі 
і у сфері забезпечення інформаційної безпеки.

Аналізуючи закони як джерело регулювання 
суспільних відносин у сфері, що досліджується, 
варто зазначити, що базовими нормативно-право-
вими актами є закони конститутивного напряму, 
де визначаються важливі положення щодо забез-
печення національної безпеки в інформаційній 
сфері («Про інформацію», «Про державну таєм-
ницю», «Про Національну програму інформатиза-
ції», «Про доступ до публічної інформації», «Про 
радіочастотний ресурс», «Про телекомунікації», 
«Про захист інформації в інформаційно-телеко-
мунікаційних системах», «Про захист суспільної 
моралі»; «Про захист персональних даних»). Саме 
вказані закони регулюють особливості взаємовід-
носин між суб’єктами інформаційної безпеки, 
визначати їх права, обов’язки та відповідальність 
визначають дії суб’єктів інформаційної безпеки 
на всіх рівнях (людини, суспільства, держави), 
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а також організаційні засади їхньої діяльності, 
встановлюють порядок застосування різних сил 
і засобів забезпечення інформаційної безпеки 
[6]. Однак аналіз зазначених нормативно-право-
вих актів свідчить про наявність істотних прога-
лин. Так, нині в законодавстві відсутня дефініція 
«інформаційна безпека», незважаючи на те, що 
це поняття дуже часто застосовується в законо-
давстві. Водночас законодавець у Законі України 
«Про інформацію» лише обмежився закріплен-
ням понять «інформація» та «захист інформації». 
Варто погодитися із думкою М.П. Ільницького, 
який зазначає , що законодавець у Законі України 
«Про інформацію» неповною мірою врахував всі 
можливі ризики нанесення шкоди інформаційній 
безпеці у сфері державного управління [7, с. 83]. 
Це насамперед зумовлено тим, що Закон складе-
ний переважно із простих та бланкетних норм 
права. Крім того, цілком обґрунтовано автор зазна-
чає, що незважаючи на те, що в ньому наведений 
поділ інформації на таку, що перебуває в віль-
ному доступі, та таку, що є обмежена в доступі 
(ст. 21 Закону України «Про інформацію»), недо-
сконалі конструкції правових норм фактично 
нівелюють такий загалом прогресивний розпо-
діл [7, с. 85]. Крім того, професор Р.А. Колюжний 
зазначає, що невирішеними залишаються питання 
щодо термінологічної некоректності визначеності 
таких термінів, як «таємна інформація» і «таєм-
ниця», «документ» і «документована інформа-
ція», «майно», «власність», «володіння», «автома-
тизована система», «суб’єкт суспільних відносин» 
і «учасники суспільних відносин», «система 
інформаційних відносин» [8, с. 5–12]. Така ситу-
ація лише створює складнощі у правозастосовній 
діяльності органів публічної адміністрації у сфері 
забезпечення інформаційної безпеки.

Особливе місце в системі нормативно-право-
вих актів щодо забезпечення інформаційної без-
пеки займають міжнародно-правові акти, зокрема: 
Конвенція про захист осіб у зв’язку з автомати-
зованою обробкою персональних даних [9]; Кон-
венція про кіберзлочинність [10]; Додатковий 
протокол до Конвенції про захист осіб у зв’язку 
з автоматизованою обробкою персональних даних 
щодо органів нагляду та транскордонних потоків 
даних [11]; Додатковий протокол до Конвенції про 
кіберзлочинність, який стосується криміналізації 
дій расистського та ксенофобного характеру [12].

Важливе значення у регулюванні суспільних 
відносин у цій сфері займають Укази Президента 
України, які можна згрупувати за певними сфе-
рами регулювання:

– по-перше, акти, що визначають правовий ста-
тус суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки 
(зокрема Положення про Національний координа-
ційний центр кібербезпеки, що затверджено Ука-
зом Президента України від 7 червня 2016 року 
№ 242/2016). Саме такі акти визначають загальну 
спрямованість діяльності суб’єкта, а також кон-
кретні права та обов’язки у цій сфері;

– по-друге, акти, що визначають зміст держав-
ної політики та стратегічні напрями реалізації 
державної політики щодо забезпечення інформа-
ційної безпеки. Так, у зв’язку із застосуванням 
Російською Федерацією технологій гібридної 
війни проти України, використанням найновіших 
інформаційних технологій впливу на свідомість 
громадян, що спрямовані на розпалювання наці-
ональної і релігійної ворожнечі, пропаганди агре-
сивної війни, зміни конституційного ладу насиль-
ницьким шляхом або порушення суверенітету 
і територіальної цілісності України у 2016 році 
була затверджена Стратегія кібербезпеки України, 
метою якої є створення умов для безпечного функ-
ціонування кіберпростору, його використання 
в інтересах особи, суспільства і держави [13].

8 липня 2009 року Указом Президента України 
№ 514/2009 «Про доктрину інформаційної без-
пеки України» був затверджений відповідний кон-
цептуальний план розвитку інформаційної без-
пеки в Україні. Вищенаведений документ загалом 
опосередковано підкреслив надзвичайну важли-
вість наступної норми права – ст. 17 Конституції 
України. Остання зазначає, що захист суверені-
тету і територіальної цілісності України, забез-
печення її економічної та інформаційної безпеки 
є найважливішими функціями держави, справою 
всього українського народу. Вже у 2017 році була 
затверджена нова Доктрина інформаційної без-
пеки України, що визначає національні інтереси 
України в інформаційній сфері, загрози їх реалі-
зації, напрями і пріоритети державної політики 
в інформаційній сфері [14].

Наступною групою нормативно-правових 
актів, що регулюють відносини у сфері забезпе-
чення інформаційної безпеки України, є поста-
нови Кабінету Міністрів України.

Перша група актів Кабінету Міністрів України 
визначає організаційно-правові засади діяльності 
органів публічної адміністрації у сфері забезпе-
чення інформаційної безпеки України, зокрема: 
реалізація заходів щодо реформування цієї сфери; 
повноваження органів публічної адміністрації, що 
встановлюють межі впливу останніх; їх організа-
ційна структура; зміст процедур із надання адмі-
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ністративних послуг тощо. До цієї групи треба 
зарахувати постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни «Положення про Державний комітет телеба-
чення і радіомовлення України», «Положення про 
Міністерство оборони України», «Положення про 
Міністерство юстиції України», «Положення про 
Адміністрацію Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України».

Друга група актів Кабінету Міністрів України 
визначає безпосередній зміст заходів уповноваже-
них органів публічної адміністрації щодо забез-
печення інформаційної безпеки. До них можна 
зарахувати такі: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 19 червня 2019 р. № 518 «Про затвер-
дження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів 
критичної інфраструктури»; Постанова Кабі-
нету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. 
№ 1176 «Про затвердження Порядку проведення 
огляду стану кіберзахисту критичної інформацій-
ної інфраструктури, державних інформаційних 
ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої 
встановлена законом».

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, варто 
зазначити, що нині в Україні вдалося досягти зна-
чних успіхів щодо нормативно-правового регу-
лювання забезпечення інформаційної безпеки. 
Це насамперед зумовлено тим, що забезпечення 
інформаційної безпеки стало одним із пріоритет-
них напрямів діяльності органів публічної адмі-
ністрації, адже сучасне інформаційне середовище 
активно впливає на стан політичної, економічної, 
військової та інших складових частин національ-
ної безпеки України. Аналіз нормативно-право-

вого забезпечення свідчить, що сучасна інформа-
ційна безпека є самостійною сферою національної 
безпеки, в якій необхідно забезпечити захист 
інформаційних ресурсів, систем їх формування, 
поширення і використання, інформаційної інфра-
структури, захист таємної та службової інформа-
ції, інформації про особу.

Нині правове регулювання діяльності органів 
публічної адміністрації щодо забезпечення інфор-
маційної безпеки має цілісний характер, тобто 
ця діяльність регулюється як законами, так і ука-
зами, постановами, розпорядженнями, наказами – 
понад 70 нормативними актами.

Проте, незважаючи на позитивні моменти, про-
аналізовані нормативно-правові акти мають ряд 
недоліків. По-перше, встановлено, що різні нор-
мативно-правові акти, норми яких регулюють сус-
пільні відносини, об’єктом яких є інформаційна 
безпека, приймалися в різний час без узгодження 
понятійного апарату, вони мають низку не досить 
коректних термінів або взагалі не мають чіткого 
визначення змісту; по-друге, нині існує низка нор-
мативно-правових актів, що регулюють таку діяль-
ність. Така кількість чинних нормативно-право-
вих актів призводить до труднощів у застосуванні 
поданих норм; по-третє, нечітке нормативно-пра-
вове регулювання діяльності органів публічного 
адміністрування значно знижує їх готовність до 
реалізації закріплених повноважень. Отже, з метою 
вдосконалення нормативно-правового регулю-
вання забезпечення інформаційної безпеки пропо-
нуємо провести відповідну роботу щодо система-
тизації та скасування «формально чинних» норм.
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Sytnichenko O.M. CERTAIN ASPECTS OF REGULATORY AND LEGAL REGULATION  
OF INFORMATION SECURITY

The article analyzes the legal acts in the field of information security of Ukraine. Their classification 
depending on the sphere of public relations, which regulate guilt, is offered. Particular attention is paid to 
the characteristics of the laws. It is proved that today, Ukraine has managed to achieve significant progress 
in regulatory and legal regulation of information security. This is primarily due to the fact that information 
security has become one of the priorities of public administration, because the modern information environment 
actively influences the state of political, economic, military and other components of national security of 
Ukraine. The main shortcomings in their content are identified, in particular: firstly, a significant number 
of banquet norms, and secondly, today the legislation does not have a definition of “information security”, 
despite the fact that this concept is very often used in legislation. At the same time, the legislator in the Law of 
Ukraine “On Information” only limited the consolidation of the concepts: “information” and “protection of 
information”. The analysis of the acts of the President of Ukraine made it possible to group them into several 
groups: acts that determine the legal status of information security entities and acts that determine the content 
of state policy and strategic directions of state policy on information security. Analysis of regulatory and 
legal support shows that modern information security is an independent area of national security, which must 
ensure the protection of information resources, systems of their formation, dissemination and use, information 
infrastructure, protection of classified and official information, personal information. Identified systemic 
shortcomings in the regulatory and legal provision of information security and suggested ways to solve them.

Key words: legal act, law, provision, information security, President of Ukraine, Cabinet of Ministers of 
Ukraine.



91

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

УДК 347.734
DOI https://doi.org/10.32838/TNU-2707-0581/2021.1/16

Хачатурян В.Х.
Навчально-науковий юридичний інститут
Київського міжнародного університету

Хачатурян Т.Х.
Київський міжнародний університет

ПРО ВИНИКНЕННЯ ТА ІСТОРІЮ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню та розвитку банківської діяльності з дня незалеж-
ності України. Проблема зміцнення і розвитку банківської системи повинна завжди перебу-
вати у центрі уваги держави і суспільства, позаяк від їх ефективного вирішення залежить 
не тільки стан банківського сектору, його здатність виконувати властиві йому унікальні 
функції, а також стійкість і безпека фінансової системи країни загалом. З огляду на пряму 
залежність фінансової системи держави від банківської системи, можна стверджувати, 
що в умовах світової фінансової кризи питання ефективного правового управління банків-
ською діяльністю стає особливо актуальним.

Регулювання банківської діяльності особливо специфічне, оскільки воно уявляється як про-
цес встановлення правил здійснення банківської діяльності в порядку законодавчої та іншої 
нормотворчої діяльності. Органи всіх гілок влади контролюють Національний банк України, 
останній здійснює контроль і нагляд за дотриманням банківського законодавства комерцій-
ними банками та іншими небанківськими фінансово-кредитними інститутами, застосовує 
примус у разі допущення порушень встановлених правил поведінки поряд із судовою владою. 
Цілі державної політики у правовій сфері визначають цілі системи державного управління 
в такій сфері, як забезпечення стабільності та розвитку держави. Саме через історію роз-
витку можна дійти остаточного висновку.

Отже, це дослідження присвячене вивченню правових основ банківської системи України. 
Розгляд проблем становлення і розвитку банківської системи та її правового регулювання – 
тема надзвичайно цікава й актуальна.

Проведена в Україні економічна реформа спрямована на зміцнення фундаменту правової 
держави та інститутів громадянського суспільства. Органічною складовою частиною цієї 
реформи є банківська реформа, що спрямована на створення ефективної банківської системи, 
відповідної економіці ринкового типу і адекватного банківського законодавства. Стан бан-
ківської системи – один з найважливіших показників стану всієї економіки країни. У наукових 
джерелах влучно виділяються такі етапи розвитку банківської системи України.

Ключові слова: Закон України «Про банки та банківську діяльність», Національний банк 
України, банківська система.

Постановка проблеми. Банківська діяльність 
має актуальну для сучасного суспільства тему. 
Адже банківська діяльність України виступає 
невід’ємною складовою частиною сучасної сис-
теми управління на шляху до правової держави. 
В Україні норми національного законодавства 
у цій сфері містять чимало колізій та прогалин, 
а тому безперечно потребують вдосконалення.

Робота мала на меті вивчення правового регу-
лювання банківської діяльності в Україні, дослі-
дження проблемних питань, узагальнення та фор-
мування теоретичних положень та практичних 

висновків у цій сфері. Проблема зміцнення і розви-
тку банківської системи перебуває в центрі уваги 
держави і суспільства, позаяк від їх ефективного 
вирішення залежить не тільки стан банківського 
сектору, його здатність виконувати властиві йому 
унікальні функції, а також стійкість і безпека 
фінансової системи країни загалом. З огляду на 
пряму залежність фінансової системи держави 
від банківської системи можна стверджувати, що 
в умовах світової фінансової кризи питання ефек-
тивного правового управління банківською діяль-
ністю стає особливо актуальним.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню цієї проблематики присвячено праці 
таких учених, як: В. Тичина, О. Орлюк, Я. Гру-
дзевич, В. Міщенко, П. Нікіфоров, С. Очкуренко 
та ін. Їхні наукові напрацювання є теоретико-
методологічним підґрунтям для подальших нау-
кових досліджень.

Формулювання цілей статті. Головне 
завдання – розглянути та проаналізувати історію 
правового регулювання банківської діяльності 
в Україні.

І етап (1988–1992 рр.) – початковий розвиток 
банківського сектору України. Характеризується 
прийняттям Закону України «Про банки та бан-
ківську діяльність», стихійним розвитком, постій-
ною зміною суб’єктів конкурентного середовища 
та нормативно-правового регулювання банків-
ської діяльності.

ІІ етап (1993–1994 рр.) характеризується зна-
чною недовірою до банківських установ. Головним 
стратегічним орієнтиром банків було утримання 
позиції на ринку шляхом збільшення обігу коштів, 
максимального залучення вкладів від клієнтів.

ІІІ етап (1995–2001 рр.) – поступовий розвиток 
банківської системи та поява банків з іноземним 
капіталом. Прийняття нової редакції Закону Укра-
їни «Про банки та банківську діяльність». Впро-
вадження нових технологій та послуг.

ІV етап (2001–2007 рр.) – бурхливий розви-
ток банківського сектору. Активізація процесів 
глобалізації фінансового сектору України. Стиму-
лювання консолідації та укрупнення вітчизняного 
банківського капіталу.

V етап (кінець 2007 р. – початок 2009 р.) – 
стрімке зниження обсягів розвитку банківських 
установ України. Поширення кризових явищ 
та збільшення рівня недовіри до банківської сис-
теми. Збільшення мінімального розміру статут-
ного капіталу до 10 млн євро.

VI етап (з початку 2009 р. – до сьогодення) – під-
вищення вимог до діяльності вітчизняних банків. 
Дотримання банківськими установами стабіліза-
ційних економічних нормативів КМУ. Передба-
чено створення санаційного банку [1, с. 24].

Кожен з цих етапів детермінував особливості 
розвитку правового регулювання банківської 
діяльності, оскільки наведені періоди характери-
зувалися якісною та кількісною характеристикою 
змін ролі банківської діяльності в економічній сис-
темі держави. Крім цього, на кожному етапі при-
ймалися відповідні закони та підзаконні акти, що 
містили норми адміністративного права, покли-
кані врегулювати банківську діяльність. Зазна-

чимо, що наявні й інші погляди на періодизацію 
розвитку банківської системи України, проте не 
будемо детально їх аналізувати. Зазначимо лише, 
що становлення та розвиток банківської системи 
в кожен конкретний період характеризувалися 
своїми особливостями, які викликали необхід-
ність в адміністративно-правовому регулюванні 
досліджуваної сфери.

Так, 20.03.1991 р. було прийнято Закон УРСР 
«Про банки і банківську діяльність» [4], введе-
ний в дію Постановою Верховної Ради УРСР 
«Про порядок введення в дію Закону України 
«Про банки і банківську діяльність». Цим Зако-
ном встановлено правовий статус та початкові 
повноваження центрального банку – Національ-
ного банку України, до яких входило регулювання 
банківської системи, ліцензійно-дозвільні функції 
та низка інших адміністративно-владних повнова-
жень. Відповідні норми започаткували існування 
банківської системи як чітко визначеного інсти-
туту та адміністративно-правового регулювання 
банківської діяльності.

Важливим документом, який містить норми 
адміністративно-правового регулювання банків-
ської діяльності, є «Положення про порядок фор-
мування і розмір страхових фондів комерційних 
банків», затверджене постановою Правління НБУ 
№ 167 від 30 червня 1995 року [9], що введене 
з метою підвищення надійності та стабільності 
банківської системи України, захисту кредиторів 
та вкладників комерційних банків. В його основу 
було закладено основні принципи нагляду, які були 
сформульовані Базельською угодою щодо банків-
ського регулювання. 31 січня 1996 року Прав-
лінням НБУ було видано постанову № 20, згідно 
з якою формування резервів стало обов’язковим 
для банків, а порушення цього правила мало 
наслідком притягнення до відповідальності [5].

Також було удосконалено у 1998 році адміні-
стративно-правове регулювання видачі банків-
ських ліцензій шляхом прийняття нового «Поло-
ження про порядок видачі банкам ліцензії на 
здійснення банківських операцій», затвердженого 
постановою НБУ від 06.05.98 № 181 [8]. Крім 
цього, у «Положенні про планування виїзних 
інспекцій» та «Положенні про порядок визначення 
та застосування комплексної рейтингової оцінки 
комерційних банків за системою CAMEL», що 
були затверджені постановою Правління НБУ від 
25.06.98 № 246, були врегульовані питання щодо 
проведення інспекційних перевірок [6]. Таким 
чином, можна зробити висновок про формування 
цілісної системи адміністративно-правового регу-
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лювання банківської діяльності, яка охоплює весь 
спектр правовідносин у сфері здійснення такої 
діяльності. Ключовим та переломним фактором 
щодо адміністративно-правового регулювання 
банківської діяльності було прийняття Закону 
України «Про Національний банк України» від 
20.05.1999 року [7]. Саме з цією подією багато 
вчених обґрунтовано пов’язують якісно новий 
період розвитку банківської системи. Це стосу-
ється, на нашу думку, і системи адміністративно-
правового регулювання банківської діяльності. 
З цього моменту відбувається оновлення підза-
конних адміністративно-правових актів, що регу-
люють досліджувану діяльність. Варто відзначити 
перехід до якісно нової, більш сучасної та гнучкої 
системи адміністративно-правового регулювання 
банківської діяльності.

Також ключовим у сфері адміністративно-пра-
вового регулювання було прийняття нової редак-
ції Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність». О.П. Орлюк твердить, що за допомогою 
вказаного Закону вдалося вирішити низку про-
блем щодо приведення вітчизняного банківського 
законодавства у відповідність до європейських 
стандартів [3, с. 32].

Не менш важливим для банківської системи 
було прийняття у вересні 2001 року Закону Укра-
їни «Про фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб» [12], який піднімав рівень довіри до бан-
ківської системи та згодом набув окремих функ-
цій щодо здійснення регулювання банківської 
діяльності. Цей Закон мав неабиякий позитив-
ний вплив на розвиток банківської діяльності. 
Також помітну роль у регулюванні банківської 
діяльності відіграв Закон України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансо-
вих послуг» [13]. Останній встановлював загальні 
положення щодо надання фінансових послуг, осо-
бливим видом яких є банківські послуги. Проте 
станом натепер суто банківська діяльність не під-
падає під правове регулювання вказаного Закону.

Висновки. Основною тенденцією цього пері-
оду є якісне удосконалення вже наявної норма-
тивно-правової бази, оптимізація системи адмі-
ністративно-правового регулювання банківської 

діяльності та запозичення позитивного досвіду. 
Здебільшого відповідна нормотворчість була 
спрямована на забезпечення зростання та розви-
тку банківської системи, її питомої ваги у еконо-
мічній системі держави.

До цієї тенденції цільової спрямованості 
адміністративно-правового регулювання внесла 
корективи глобальна фінансова криза 2008 року. 
З цим моментом науковці пов’язують початок 
нового періоду у здійсненні банківської діяльності 
[2, с. 85]. Погоджуємось з тим, що цільова спрямо-
ваність адміністративно-правового регулювання 
банківської діяльності зазнала змін і основним 
завданням відповідного державного регулювання 
стало не розширення банківської системи, а її ста-
білізація. Це відобразилося в якісних змінах зако-
нодавства з цього приводу. Наприклад, втратив 
чинність Закон України «Про Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб» у зв’язку з набуттям чин-
ності новим Законом України «Про систему гаран-
тування вкладів фізичних осіб» [10], яким чітко 
визначені повноваження Фонду та порядок здій-
снення ним регулювання банківської діяльності. 
Таким чином, можна зазначити, що система нор-
мативно-правового регулювання почала змінюва-
тися задля того, щоб забезпечити стабільність бан-
ківської системи та надання банківських послуг.

Визначено банківський нагляд в Україні як 
систему контролю та активних впорядкованих 
дій НБУ, спрямованих на забезпечення дотри-
мання банками та іншими особами, стосовно яких 
НБУ здійснює наглядову діяльність, законодав-
ства України і встановлених нормативів з метою 
забезпечення стабільності банківської системи 
та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку.

Розвинуто тезу про те, що необхідність регу-
лювання діяльності банків є важливим не тільки 
на національному рівні, але також і на міжнарод-
ному рівні. На національному рівні необхідність 
регулювання полягає в особливій економічній 
та соціальній природі банків, їх ролі в розвитку 
економіки країни. Регулювання банківської діяль-
ності на міжнародному рівні пов’язане із глобалі-
заційними процесами фінансових ринків, особли-
вими учасниками яких є банки.
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Khachaturian V.Kh., Khachaturian T.Kh. THE ORIGIN AND HISTORY OF LEGAL REGULATION 
OF BANKING IN UKRAINE

The article is devoted to the research and development of banking since the Independence Day of Ukraine. 
The problem of strengthening and developing the banking system should always be the focus of the state and 
society, as their effective solution depends not only on the state of the banking sector, its ability to perform its 
unique functions, but also the stability and security of the financial system. Given the direct dependence of the 
financial system of the state on the banking system, it can be argued that in the global financial crisis, the issue 
of effective legal management of banking becomes especially relevant.

Regulation of banking is particularly specific, as it is presented as a process of establishing rules for 
banking activities in the order of legislative and other rule-making activities. Authorities of all branches 
of government control the National Bank of Ukraine, the latter monitors and supervises compliance with 
banking legislation by commercial banks and other non-bank financial institutions, applies coercion in case of 
violations of established rules of conduct along with the judiciary. The goals of public policy in the legal sphere 
define the goals of the system of public administration in this area as ensuring the stability and development of 
the state. It is through the history of development that we can come to the final conclusion.

Thus, this study is devoted to the study of the legal framework of the banking system of Ukraine. Consideration 
of the problems of formation and development of the banking system and its legal regulation is an extremely 
interesting and relevant topic.

The economic reform carried out in Ukraine is aimed at strengthening the foundation of the rule of law and 
civil society institutions. An organic component of this reform is banking reform, aimed at creating an efficient 
banking system, appropriate to the market economy, and adequate banking legislation. The state of the banking 
system is one of the most important indicators of the state of the entire economy of the country. The following 
stages of development of the banking system of Ukraine are accurately distinguished in scientific sources.

Key words: Law of Ukraine “On Banks and Banking”, National Bank of Ukraine, banking system.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ШКОДА ЗДОРОВ’Ю ОСОБИ»  
У ПРОЄКТІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

У статті зазначено, що Указом Президента України було утворено Комісію з питань 
правової реформи, результатом роботи якої були розроблені проєкти Кримінальних кодексів 
України від 15 вересня, 19 жовтня 2020 р. та 2 січня 2021 р.

Проаналізовано поняття «шкода здоров’ю особи», що міститься у проєкті Криміналь-
ного кодексу України. Зазначено, що це визначення, його ознаки й види (розмір) мають дис-
кусійний характер та потребують узгодження або заміни.

Запропоновано таке медичне визначення поняття «шкода здоров’я»: порушення анато-
мічної цілості тканин, органів або їх функцій, що виникають від дії одного чи кількох факто-
рів зовнішнього середовища, зокрема фізичних (механічних, термічних, барометричних, про-
менистих тощо), хімічних. У цьому визначенні враховано положення не лише кримінального 
права, але й медичної науки, бо саме судово-медичний експерт буде встановлювати ступінь 
тяжкості спричиненої шкоди.

Акцентовано увагу на розмірах (видах) шкоди здоров’ю особи, що впливають на кваліфіка-
цію з урахуванням відповідних ознак (строки та розмір, каліцтво статевого органу, стійкий 
розлад психіки, повна втрата професійної працездатності, непоправне спотворення обличчя 
чи тіла, інші наслідки, наявність яких становить небезпеку для життя особи).

Слід зазначити, що потребує узагальнення термінологія, що міститься в проєкті Кримі-
нального кодексу України, з положеннями медичної науки для подальшого розвитку правової 
системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності 
прав і свобод людини й громадянина з урахуванням міжнародних зобов’язань України.

Ключові слова: проєкт, Кримінальний кодекс України, шкода здоров’ю особи, тілесні 
ушкодження.

Постановка проблеми. Указом Президента 
України від 7 серпня 2019 р. № 584/2019 було 
утворено Комісію з питань правової реформи, 
основоположними завданнями якої є сприяння 
подальшому розвитку правової системи України 
на основі конституційних принципів верховенства 
права, пріоритетності прав і свобод людини й гро-
мадянина з урахуванням міжнародних зобов’язань 
України. Результатом роботи цієї Комісії було 
винесення на громадське обговорення проєктів 
Кримінальних кодексів України від 15 вересня, 
19 жовтня 2020 р. та 2 січня 2021 р. Однак запро-
поновані положення деяких статей мають диску-
сійний, а іноді й неузгоджений характер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загалом питання, пов’язане з проблемою визна-

чення поняття «шкода здоров’ю особи» та його 
видами, було предметом розгляду низки вчених. 
Варто назвати таких науковців, які займалися 
розробленням цього питання, як О.Ф. Бантишев, 
І.Г. Вермель, П.П. Грицаєнко, А.Х. Завальнюк 
В.М. Лінов, І.І. Митрофанов. За наявності значної 
кількості теоретичних публікацій деякі питання 
не були предметом окремих досліджень, тому їх 
висвітлення потребує спеціального дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження проблемних питань термінології, що міс-
титься в Проєкті Кримінального кодексу України, 
та пропозиція можливих змін Проєкту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до п. 49 ст. 1.3.1 «Значення основних 
термінів Проєкту Кримінального кодексу Укра-



Том 32 (71) № 1 202196

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

їни» (далі – Проєкт) (станом на 2 січня 2021 р.) 
[1], шкода здоров’ю – це викликане протиправ-
ним діянням іншої особи порушення анатомічної 
цілості або функціональної придатності тканини 
чи органу тіла іншої особи (потерпілої особи), яке 
обмежує працездатність та іншу життєдіяльність 
порівняно з тією, яка мала місце до посягання.

Суспільно небезпечні наслідки, що описані 
законодавцем у диспозиціях статей кримінальних 
правопорушень проти здоров’я особи, полягають 
у тому, що в них передбачено наслідки у вигляді 
шкоди здоров’ю особи. Термін «шкода здоров’ю» 
є одним із суперечливих понять, що належить не 
лише до кримінального права, але й до інших наук, 
зокрема судової медицини, трудового права, цивіль-
ного права; не менш проблемним також є встанов-
лення її видів. Під час дослідження цього питання 
ми не виявили єдиної думки, якої б дотримувалась 
більшість науковців. «Ознака «шкода здоров’ю», 
якою оперується законодавець, неоднозначна 
у своєму розумінні. З юридичної точки зору, вона 
викликає властиво злочинну шкоду об’єкту кримі-
нально-правової охорони (втрата здоров’я як блага, 
умова соціальної активності суб’єкта, у зв’язку 
з яким існують суспільні відносини з його охо-
рони). З медичної точки зору, вона характеризує 
наслідок злочинного діяння у вигляді патологіч-
них змін в організмі людини» [2]. Шкода здоров’ю 
особи характеризується якісними (характер) і кіль-
кісними (ступінь) показниками. «Характер визна-
чається формою патології, заподіяної організму 
людину (тілесне ушкодження, захворювання). Сту-
пінь шкоди здоров’ю – це характеристика медико-
юридична. В основу її оцінки покладено такі два 
критерії, як небезпека шкоди для здоров’я; резуль-
тат і наслідок шкоди [2], тому «шкода, яка завда-
ється охоронюваним суспільним відносинам, відо-
бражається в складі злочину шляхом закріплення 
в ньому ознак, які характеризують суспільно небез-
печні наслідки злочинного діяння» [3]. М.І. Вєтров 
зазначає, що шкода здоров’ю людини за медичного 
погляду є порушенням анатомічної цілості органів 
і тканин чи їх фізіологічних функцій, або захворю-
ванням, або патологічними станами, що виника-
ють унаслідок впливу різних факторів зовнішнього 
середовища, а саме механічних, функціональ-
них, фізичних, хімічних, біологічних, психічних 
[4, с. 47]. У визначенні автор використовує термін 
«патологічний стан», що не має тлумачення в тео-
рії кримінального права України. Правила судово-
медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень (далі – Правила) також не надають 
роз’яснень цього терміна. Однак він широко вико-

ристовується в медицині для встановлення патоло-
гічного стану організму людини, що не пов’язаний 
з діями, які спричиняють тілесні ушкодження.

В теорії, крім терміна «шкода», використову-
ють термін «розлад»: це зміна здоров’я людини, 
обумовлена травмою, захворюванням або патоло-
гічним станом, що об’єктивно виявляється озна-
ками порушення функцій організму порівняно 
з тими, які мали місце до здійснення протиправ-
ного діяння [2], або він виявляється в «погіршенні 
стану здоров’я, зниженні його на більш низький 
якісний рівень» [5].

Нині Правила (п. 4.1) визначають, що судово-
медичний експерт встановлює ступінь тяжкості 
тілесних ушкоджень (тяжкі, середньої тяжкості 
та легкі). Однак термін «тілесні ушкодження» 
є суто юридичним поняттям, у медицині він не 
застосовується. В такому разі судово-медичний 
експерт виходить за межі покладених на нього 
обов’язків. Крім того, класифікація ушкоджень 
у медичній практиці ґрунтується на певній мор-
фології ушкоджень (наприклад, порушення 
поверхневого шару епідермісу шкіри має назву 
садна чи подряпини залежно від форми та площі). 
В цьому разі такі наслідки, тобто поверхневі 
ушкодження епідермального шару шкіри, зазви-
чай не супроводжуються спричиненням шкоди 
здоров’ю, якщо не приєднуються інші чинники 
зовнішнього чи внутрішнього середовища. Шкода 
здоров’ю є більш всеохоплюючим терміном, ніж 
тілесне ушкодження. Ушкодження можуть вини-
кати посмертно, але в такому разі вони не спри-
чиняють шкоду здоров’ю людини, це пояснюється 
тим, що чинне законодавство України охороняє 
здоров’я лише живої людини в межах ІІ розділу 
Особливої частини КК України. Психічна хво-
роба також не може належати до ознак тілесних 
ушкоджень, бо ця ознака проявляється у зниженні 
розумової здатності людини, тому доречно визна-
чити цю ознаку як одну з ознак шкоди здоров’ю.

Отже, беззаперечно, законодавство про кримі-
нальну відповідальність за спричинення шкоди 
здоров’ю особи має відповідати положенням судо-
вої медицини, бо саме судово-медичний експерт 
буде встановлювати ступінь тяжкості спричиненої 
шкоди. Зазначене формулювання у Проєкті не може 
бути визначено у Правилах, оскільки воно містить 
термінологію «протизаконне», яка є виключно 
юридичною та не належить до сфери знань судово-
медичних експертів. Запропоновані зміни щодо 
заміни поняття «тілесне ушкодження» на поняття 
«шкода здоров’ю» у Проєкті КК України є дореч-
ними. Однак аналіз інших статей доводить, що 
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намагання авторів Проєкту уніфікувати терміноло-
гію не завжди приводить до бажаного результату. 
Так, згадується термінологія чинного КК України 
«47) холодна зброя – предмет, спеціально виготов-
лений для спричинення тілесних ушкоджень і при-
значений для нападу чи активного захисту в руко-
пашному бою (шабля, рапіра, кинджал, кортик, 
фінка, армійський чи мисливський ніж, нунчаки, 
стилет, кастет тощо)» (ст. 1.3.1 Проєкту).

Крім того, визначення «шкода здоров’ю», що 
міститься у Проєкті, має термінологію, яка потребує 
корегувань та роз’яснень. Логічно здійснити заміну 
понять «обмежує» на «понижує» або «знижує», бо 
тлумачні словники зазначають, що обмежувати – 
це «(установлювати певні межі чого-небудь), зву-
жувати, локалізувати, лімітувати» [6]; «правило, 
настанова, що обмежує чиї-небудь права, дії тощо» 
[7]. Словосполучення «інша життєдіяльність» має 
занадто великий простір для тлумачення, що при-
веде до дискусій та зловживань. Крім того, хто буде 
визначати цю ознаку? Поняття «орган тіла потер-
пілого» зазначено в однині, що звужує зміст тер-
міна, оскільки в організмі людини присутні і парні 
органи. Дані анкетування судово-медичних експер-
тів засвідчують, що втрату одного з парних орга-
нів (очне яблуко, нирка тощо) можна вважати як 
одну з ознак тяжкого тілесного ушкодження (72%).

Пропонуємо таке медичне визначення «шкода 
здоров’ю»: порушення анатомічної цілості тка-
нин, органів або їх функцій, що виникають від дії 
одного чи кількох факторів зовнішнього серед-
овища, зокрема фізичних (механічних, термічних, 
барометричних, променистих тощо), хімічних .

В Загальній частині Проєкту у ст. 1.3.4 («Роз-
міри шкоди здоров’ю») розміщені такі види (роз-
міри) та ознаки шкоди здоров’ю.

1) істотна шкода здоров’ю – шкода здоров’ю, 
що характеризується розладом здоров’я трива-
лістю до 21 дня або стійкою втратою загальної 
працездатності у розмірі до 10 відсотків;

2) значна шкода здоров’ю – шкода здоров’ю, 
якій не властиві ознаки тяжкої шкоди здоров’ю, 
але яка характеризується розладом здоров’я три-
валістю 21 день і більше або стійкою втратою 
загальної працездатності у розмірі включно від 
10 до 33 відсотків;

3) тяжка шкода здоров’ю – шкода здоров’ю, 
яка характеризується втратою будь-якого органу 
чи його функції, каліцтвом статевого органу, 
стійким розладом психіки, розладом здоров’я, 
поєднаним зі стійкою втратою загальної працез-
датності, понад 33 відсотків або повною втратою 
професійної працездатності, перериванням вагіт-

ності, непоправним спотворенням обличчя чи тіла 
або іншими наслідками, наявність яких становить 
небезпеку для життя особи.

Однак до такого розподілу та заявлених ознак 
також є низка зауважень та пропозицій. По-перше, 
запропоновані назви розмірів шкоди здоров’ю 
«істотна» та «значна». Відповідно, до положень 
тлумачного словника, «істотний – той, який ста-
новить суть або стосується суті чого-небудь; 
дуже важливий, значний, вагомий» [7]. Отже, ці 
назви розмірів шкоди здоров’ю є синонімічними, 
тому потребують заміни, пропонуємо залишити 
поняття «шкода тяжка», «шкода середньої тяжко-
сті» та «легка шкода».

По-друге, у визначенні істотної та значної 
шкоди здоров’ю є певні невідповідності у строках: 
для істотної – це «тривалістю до 21 дня» та «роз-
мірі до 10 відсотків»; для «значної» – «тривалістю 
21 день», «від 10 до 33 відсотків». З роз’яснення 
Мін’юсту щодо вживання прийменників можна 
зробити висновок, що кінцева дата входить до 
строку і під час вживання прийменника «по», 
і під час вживання прийменника «до», тобто якщо 
зазначається календарна дата після прийменника 
«до» або «по», то ця дата входить до зазначеного 
строку. Наприклад, працівник просить в заяві 
надати відпустку з 10 серпня 2020 р. до 21 серпня 
2020 р. У цьому разі останнім днем його від-
пустки буде 21 серпня 2020 р. [8]. Відповідно 
до зазначених роз’яснень Мін’юсту та запропо-
нованих у Проєкті строків відбувається їх наша-
рування, тобто відсутні межі, що їх відокремлю-
ють. Істотна шкода «характеризується розладом 
здоров’я тривалістю до 21 дня», тобто 21 день 
включно, а значна «характеризується розладом 
здоров’я тривалістю 21 день і більше», отже, про-
понуємо використати термінологію «понад», що 
дасть змогу уникати непорозумінь у визначенні 
відповідних строків. Це також стосується заяв-
лених строків стійкої втрати загальної працездат-
ності. Для простоти сприйняття та лаконічності 
закону пропонуємо термінологію «якій не влас-
тиві ознаки тяжкої шкоди здоров’ю» замінити на 
«яка не має ознак тяжкої шкоди здоров’ю».

По-третє, у визначенні тяжкої шкоди здоров’ю 
також є певні неточності. Щодо втрати органу 
(парних органів) та його функцій нами було опи-
сано вище та запропоноване власне бачення.

Ще однією ознакою тяжкої шкоди здоров’ю 
є каліцтво статевого органу. Статевий орган 
людини – це невід’ємна частина тіла людини, тому 
виокремлення цієї ознаки дублює іншу новелу Про-
єкту «непоправне спотворення обличчя чи тіла».
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Наступна дискусійна ознака тяжкої шкоди 
здоров’ю – це стійкий розлад психіки. Законодав-
ство України не дає визначення цієї термінології. 
Однак у Законі України «Про психіатричну допо-
могу» [9] зазначено, що психічні розлади – це роз-
лади психічної діяльності, визнані такими згідно 
з чинною в Україні Міжнародною статистичною 
класифікацією хвороб, травм і причин смерті 
(п. 1 ч. 1 ст. 1). Цивільний кодекс України (далі – ЦК 
України) в ч. 1 ст. 39 («Визнання фізичної особи 
недієздатною») фіксує, що фізична особа може 
бути визнана судом недієздатною, якщо вона вна-
слідок хронічного, стійкого психічного розладу не 
здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) 
керувати ними [10]. Частина 2 ст. 19 КК України 
зазначає, що не підлягає кримінальній відпові-
дальності особа, яка під час вчинення суспільно 
небезпечного діяння, передбаченого цим Кодек-
сом, перебувала в стані неосудності, тобто не 
могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або 
керувати ними внаслідок хронічного психічного 
захворювання, тимчасового розладу психічної 
діяльності, недоумства або іншого хворобливого 
стану психіки. Отже, ЦК та КК України містять 
різні терміни, які мають однаковий зміст.

Тлумачні словники визначають термін «стій-
кий» як такий, для якого характерні стабільність, 
постійність, сталий. Наприклад, у деяких хво-
рих на епілепсію розвиваються стійкі хворобливі 
зміни, такі як кволість, уповільнена мова, упо-
вільнені рухи [7]. Отже, аналіз чинного законо-
давства доводить, що терміни «психічні розлади», 
«стійкі психічні розлади», «хронічні психічні 
розлади» означають психічні розлади, які істотно 
впливають на здатність особи усвідомлювати зна-
чення своїх дій та (або) керувати ними. Крім того, 
судова психіатрія та МКХ-10 не містить терміно-
логії «стійкий розлад психіки», тому конкретиза-
ція «стійкий» у цьому разі є недоречною.

Повна втрата професійної працездатності – одна 
із запропонованих ознак тяжкої шкоди здоров’я. 
«Професійна працездатність – це здатність даного 
працівника до роботи за своєю професією (фахом)» 
[11, с. 201]. Пониження професійної (фахової) пра-
цездатності визначається в цивільно-правових від-
носинах та буде в кожної особи різною, оскільки 
ці особи володіють різною професією (фахом).

У своїх публікаціях автор [12] вже не раз зазна-
чав, що ця ознака виходить за межі компетенції 
судово-медичних експертів, такі функції покла-
даються на медико-соціальну експертну комісію 
(МСЕК), які не мають права визначати ступінь 
тяжкості тілесних ушкоджень та залучення до комі-

сії фахівців за професією потерпілого. Так, напри-
клад, у разі втрати фаланги пальця піаністом, що 
унеможливлює його подальшу роботу за фахом, не 
встановлюється інвалідність, особа в подальшому 
може здійснювати повсякденну діяльність, що 
здатна забезпечити своє існування, існування інших 
членів суспільства та всього суспільства загалом 
шляхом навчання, спілкування, орієнтації, пере-
сування, самообслуговування, контролю за своєю 
поведінкою, участі у трудовій діяльності, догляду 
за собою. Проблемою в цьому разі може бути  
й те, що потерпіла особа може мати дві і більше 
професій, документів про спеціальну освіту.

Непоправне спотворення обличчя чи тіла – це 
дискусійна ознака, яка виявляється в тому, що 
непоправне спотворення тіла буде викликати 
безліч проблем на практиці. Насамперед мож-
ливий випадок, коли особі внаслідок протиправ-
них дій зламали кінцівку. Відповідно до спри-
чинених наслідків це можна кваліфікувати як 
значну шкоду здоров’я, однак кінцівка за певних 
обставин неправильно зрослася, що призвело до 
її деформації. В такому разі можна вважати, що 
наявне непоправне спотворення тіла і виникає 
необхідність зміни кваліфікації.

Термін «інші наслідки, наявність яких ста-
новить небезпеку для життя особи» викликає 
такі дискусії. Така ознака тяжкого тілесного 
ушкодження (тяжкої шкоди здоров’ю) визна-
чена у зв’язку з тим, що деякі тілесні ушко-
дження можуть не залишати наслідків, «слідів», 
у тому числі видимих, однак у момент спричи-
нення є небезпечними для життя. Під час порів-
няння ознак тяжкого тілесного ушкодження, що 
містяться в КК України, Проекті та Правилах, 
ми виявили певні неточності. Так, однією з ознак 
тяжкого тілесного ушкодження, що зазначено 
у Правилах (п. 2.1.1.а) та Проєкті (п. в ч. 1 ст. 1.3.4) 
є небезпека для життя. Це трактування не відпо-
відає ст. 121 КК України, оскільки небезпека для 
життя має бути саме в момент заподіяння, про 
що в подальшому в п. 2.1.2 Правил зазначається, 
що небезпечними для життя є ушкодження, які 
в момент заподіяння (завдання) чи в клінічному 
перебігу через різні проміжки часу спричиня-
ють загрозливі для життя явища (п. 2.1.3.о) і без 
надання медичної допомоги за звичайним своїм 
перебігом закінчуються чи можуть закінчитися 
смертю. У Правилах в п. 2.1.3 міститься вичерп-
ний перелік можливих ушкоджень, що є небезпеч-
ними для життя в момент спричинення. «Зі змісту 
деяких пунктів видно, що певні ушкодження тіла 
лише тоді становлять небезпеку для життя, коли 
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Katerynchuk K.V. PROBLEMS OF DEFINING THE CONCEPT OF “HARM TO THE HEALTH  
OF A PERSON” IN THE DRAFT CRIMINAL CODE OF UKRAINE

The article states, that by the Decree of the President of Ukraine the Commission on Legal Reform was 
established, as a result of which the Draft Criminal Codes of Ukraine of September 15, October 19, 2020 and 
January 2, 2021 were developed.

The concept of “harm to the health of a person” contained in the Draft Criminal Code of Ukraine is 
analyzed. It is noted that this definition, its features and types (size) are controversial and need to be agreed 
or replaced.

The medical definition of “harm to health” is offered. This is a violation of the anatomical integrity of 
tissues, organs or their functions arising from the action of one or more environmental factors physical 
(mechanical, thermal, barometric, radiant, etc.), chemical, etc. This definition takes into account not only 
the principles of criminal law, but also medical science, because it is the forensic expert who determines the 
severity of the damage.

Emphasis is placed on the size (types) of harm to person’s health that affect the qualification, taking into 
account the relevant features, timing and size, genital mutilation, mental disorder, complete loss of ability to work, 
irreparable disfigurement of the face or body, other consequences, the presence of which is life-threatening.

It should be noted that the terminology contained in the Draft Criminal Code of Ukraine with provisions of 
medical science for further development of the legal system of Ukraine based on the constitutional principles 
of the rule of law, priority of human and civil rights and freedoms, taking into account Ukraine’s international 
obligations.

Key words: draft, Criminal Code of Ukraine, damage to personal health, bodily injuries.

вони супроводжуються шоком тяжкого ступеня 
або явищами, що загрожують життю, тобто небез-
печні для життя саме тяжкі наслідки травми, тому 
їх і треба вважати однією з визначальних ознак 
небезпечного для життя ушкодження» [11, с. 471]. 
Отже, однією з ознак тяжкої шкоди здоров’ю 
має бути небезпека для життя в момент спричи-
нення, що в результаті протиправних дій особи 
можуть не спричинити будь-якої шкоди здоров’ю 

особи. Наприклад, якщо зіштовхнути особу під 
час руху потягу, особа може не отримати певних 
ушкоджень, але факт небезпеки для життя особи 
в момент заподіяння присутній. Отже, одна з ознак 
тяжкої шкоди здоров’ю має бути конкретизованою, 
а саме небезпека для життя в момент спричинення.

Висновки. Таким чином, зазначаємо, що потре-
бує узагальнення термінологія, що міститься в Про-
єкті КК України, з положеннями медичної науки.
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ЗУПИНЕННЯ ПЕРЕБІГУ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Стаття присвячена дослідженню проблематиці зупинення перебігу строків досудового 
розслідування. Зазначено, що з часу винесення постанови про зупинення до винесення поста-
нови про його відновлення строк досудового розслідування зупиняє свій перебіг на час при-
йняття такого рішення. Правильність обчислення строків за умови зупинення досудового 
розслідування є необхідним для обчислення загального стоку досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні.

Наголошено на тому, що кримінальне процесуальне законодавство регламентує саме зупи-
нення кримінального провадження, розрізняючи поняття «розшук підозрюваного» та «зупи-
нення досудового розслідування», які не є тотожними. За умови зупинення досудового роз-
слідування строк досудового розслідування зупиняє свій перебіг на час прийняття такого 
рішення. Проте коли приймається рішення про розшук підозрюваного (без зупинення досу-
дового розслідування) слідчі дії проводяться у загальному порядку, отже, строк досудового 
розслідування продовжується.

Звернено увагу на те, що повідомлення про підозру є обов’язковою умовою прийняття 
рішення про зупинення досудового розслідування. Одночасно в разі зупинення досудового роз-
слідування у кримінальних провадженнях щодо декількох підозрюваних строк досудового роз-
слідування повинен обчислюватися окремо щодо кожного з підозрюваних.

Також досліджено наслідки оскарження постанови про зупинення. Проаналізовано судову 
практику обчислення строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, у якому 
приймалось рішення про зупинення. Встановлено, що в разі задоволення судом клопотання 
про скасування постанови про зупинення, ймовірніше, у такому провадженні закінчяться 
строки, отже, кримінальне провадження підлягатиме закриттю на підставі ст. 284 КПК 
України. Однак навіть за умови скасування постанови про зупинення досудового розсліду-
вання у провадженні вже є підозрюваний. При цьому, як відомо, вже на момент повідомлення 
особі про підозру більшість слідчих дій проведено та зібрано докази вчинення такою особою 
кримінального правопорушення.

Запропоновано в разі скасування постанови про зупинення у провадженнях, строк досудо-
вого розслідування у яких уже закінчився, приймати рішення про продовження строку досудо-
вого розслідування або ж у передбаченому КПК України порядку звертатися до суду з клопо-
танням про поновлення строку звернення та продовження строку досудового розслідування.

Ключові слова: строки, досудове розслідування, обчислення строків, зупинення досудового 
розслідування, підозрюваний.

Постановка проблеми. Відповідно до 
ч. 3 ст. 219 КПК України, строк із дня винесення 
постанови про зупинення кримінального прова-
дження до винесення постанови про відновлення 
кримінального провадження, строк ознайомлення 
з матеріалами досудового розслідування сто-
ронами кримінального провадження в порядку, 
передбаченому ст. 290 цього Кодексу, не включа-

ється у строки, передбачені цією статтею. Однак 
правильність обчислення строків за умови зупи-
нення досудового розслідування є необхідним для 
обчислення загального строку досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання зупинення досудового розслідування роз-
глядалися в роботах Ю.М. Грошевого, О.В. Каплі-

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;  
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ



101

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

ної, В.М. Бикова, Ю.А. Гришина, В.Д. Ломовського, 
І.А. Малютіна, Є.В. Расчотнова та інших науков-
ців, які займались окремими аспектами цього 
інституту кримінального процесуального права. 
З урахуванням положення КПК України щодо регу-
лювання строків досудового розслідування деякі 
положення інституту зупинення досудового розслі-
дування отримали інше законодавче закріплення 
і сьогодні, на жаль, є недостатньо вивченими.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
строків досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні, у якому приймалось рішення 
про зупинення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прийняття рішення про зупинення досудового 
розслідування є одним із видів переривання 
строку. Порядок зупинення досудового розсліду-
вання регулює глава 23 КПК України.

Досудове розслідування зупиняється вмоти-
вованою постановою прокурора або слідчого за 
погодженням з прокурором, відомості про що 
вносяться до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань. Копія постанови надсилається стороні 
захисту, потерпілому, представнику юридичної 
особи, щодо якої здійснюється провадження, 
які мають право її оскаржити слідчому судді 
(ч. 4 ст. 280 КПК України).

Слід звернути увагу на те, що ця норма регла-
ментує саме зупинення кримінального прова-
дження, розрізняючи поняття «розшук підозрюва-
ного» та «зупинення досудового розслідування», 
які не є тотожними.

До зупинення досудового розслідування слід-
чий зобов’язаний виконати всі слідчі (розшукові) 
та інші процесуальні дії, проведення яких необ-
хідне та можливе, а також усі дії для здійснення 
розшуку підозрюваного (ч. 2 ст. 280 КПК України).

В разі зупинення досудового розслідування на 
підставі ст. 280 КПК України проведення слідчих 
(розшукових) дій не допускається, крім тих, які 
спрямовані на встановлення місцезнаходження 
підозрюваного (ч. 5 ст. 280 КПК України). За такої 
умови строк досудового розслідування зупиняє 
свій перебіг на час прийняття такого рішення. 
Проте інакше, коли приймається рішення про роз-
шук підозрюваного (без зупинення досудового 
розслідування), слідчі дії проводяться у загаль-
ному порядку, отже, строк досудового розсліду-
вання продовжується.

Щодо відновлення досудового розслідування, 
то ст. 282 КПК України визначає, що зупинене 
досудове розслідування відновлюється поста-
новою слідчого, прокурора, якщо підстави для 

його зупинення перестали існувати (підозрюва-
ний видужав, його місцезнаходження встанов-
лено, завершено проведення процесуальних дій 
у межах міжнародного співробітництва), а також 
у разі потреби проведення слідчих (розшукових) 
чи інших процесуальних дій. Копія постанови про 
відновлення досудового розслідування надсила-
ється стороні захисту, потерпілому, представнику 
юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-
дження. Зупинене досудове розслідування також 
відновлюється у разі скасування слідчим суддею 
постанови про зупинення досудового розсліду-
вання. Відомості про відновлення досудового 
розслідування вносяться слідчим, прокурором до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ми поділяємо думку Д.М. Аніщенко про те, 
що інститут зупинення досудового розслідування 
кримінального провадження – це сукупність 
однорідних кримінально-процесуальних норм, 
що регламентують перерву строків досудового 
розслідування і провадження слідчих (розшуко-
вих) дій, крім тих, які спрямовані на встановлення 
місцезнаходження підозрюваного [2, с. 96].

Ключовим є посилання законодавця на повідо-
млення особі про підозру (ч. 1 ст. 280 КПК Укра-
їни), тобто лише після такої слідчої дії можливе 
зупинення досудового розслідування та, як наслі-
док, зупинення перебігу строку досудового роз-
слідування.

Як зазначає Н.В. Бублик, повідомлення про під-
озру є обов’язковою умовою прийняття рішення 
про зупинення досудового розслідування [3, с. 273].

Щодо цього Є.В. Расчотнов у своєму дис-
ертаційному дослідженні обґрунтовано дійшов 
висновку, що, відповідно до тлумачення тер-
міна «умови», вбачається, що, за КПК України, 
умови зупинення досудового розслідування слід 
розуміти як виконання слідчим або прокурором 
низки певних процесуальних дій для законного 
прийняття рішення про таке зупинення. Ці умови 
слід поділяти на загальні й окремі. Головною 
загальною умовою є повідомлення особі про під-
озру або складення стосовно неї цього повідо-
млення. Вручати повідомлення слід виключно 
безпосередньо в руки підозрюваному, оскільки 
вручення його у спосіб для вручення повідо-
млень порушує права не лише підозрюваного, 
але й іншої, сторонньої, особи, якій це повідо-
млення вручають [9, с. 189].

Окремої уваги заслуговує зупинення досу-
дового розслідування у кримінальних про-
вадженнях щодо декількох підозрюваних. 
Частиною 3 ст. 280 КПК України регламентовано, 
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що у якщо у кримінальному провадженні є два або 
декілька підозрюваних, а підстави для зупинення 
стосуються не всіх, то прокурор має право виді-
лити досудове розслідування і зупинити його сто-
совно окремих підозрюваних, тобто, наприклад, 
за наявності у провадженні двох підозрюваних, 
один з яких переховується, провадження щодо 
такої особи виділяється в окреме провадження. 
У такому разі строк досудового розслідування 
у кожному з таких проваджень обчислювати-
меться окремо та з урахуванням правил, передба-
чених ст. 217 КПК України.

Окремі науковці основними наслідками зупи-
нення досудового слідства виокремлюють недо-
пустимість проведення в кримінальній справі 
якихось слідчих дій; не зарахування в строк досу-
дового слідства часу, що сплив після прийняття 
рішення про зупинення [4, с. 188].

Наведена точка зору була сформована ще до 
вступу в дію КПК України 2012 року, отже, її 
законодавче підґрунтя дещо змінилось. Так, від-
повідно до ч. 2 ст. 280 КПК України, після зупи-
нення досудового розслідування проведення 
слідчих (розшукових) дій не допускається, крім 
тих, які спрямовані на встановлення місцезна-
ходження підозрюваного. Таким чином, аналізу-
ючи цю норму, бачимо, що процес розслідування 
повністю не зупиняється, а щодо встановлення 
місцезнаходження підозрюваного слідчі дії про-
довжуються та мають бути ще активнішими, ніж 
до винесення постанови про зупинення.

Таким чином, правових наслідків, окрім пере-
рви у провадженні досудового розслідування, 
отже, перебігу процесуальних строків, зупинення 
провадження за кримінальним правопорушенням 
не породжує. Аналогічної позиції дотримується 
І.А. Малютін [5, с. 5].

Отже, переривання перебігу строку досудо-
вого розслідування у зв’язку з винесенням у про-
вадженні постанови про зупинення досудового 
розслідування можливе лише після повідомлення 
особі про підозру, тому за такої умови загаль-
ний строк розслідування складатиме 2 місяці 
з моменту підозри і до завершення досудового 
розслідування, а час, протягом якого було зупи-
нене розслідування, не враховується до загаль-
ного строку досудового розслідування.

Одночасно для правильності обчислення стро-
ків досудового розслідування слід не забувати 
норму ч. 2 ст. 281 КПК України, якою встанов-
лено, що про оголошення розшуку виноситься 
окрема постанова, якщо досудове розслідування 
не зупиняється, або зазначається в постанові про 

зупинення досудового розслідування, якщо таке 
рішення приймається, відомості про що вносяться 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК України, 
законодавець передбачив, що на досудовому про-
вадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії 
чи бездіяльність слідчого або прокурора, у тому 
числі рішення слідчого, прокурора про зупинення 
досудового розслідування, потерпілим, його пред-
ставником чи законним представником, підозрю-
ваним, його захисником чи законним представ-
ником, представником юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження. Ця норма працює 
сукупно з абз. 2 ч. 3 ст. 219 КПК України, згідно 
з чим строк із дня винесення постанови про зупи-
нення кримінального провадження до дня її ска-
сування слідчим суддею включається у строки, 
передбачені цією статтею.

Такі скарги слід подавати до слідчого судді міс-
цевого суду, у межах юрисдикції якого перебуває 
орган досудового розслідування, протягом 10 днів 
з часу прийняття рішення, вчинення дії або без-
діяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора 
оформлюється постановою, строк подання скарги 
починається з дня отримання особою її копії. 
Скарга має бути розглянута слідчим суддею не піз-
ніше 72 годин з моменту надходження, за винят-
ком скарг на рішення про закриття криміналь-
ного провадження, які розглядаються у 5-денний 
строк. Розгляд скарг цієї категорії здійснюється за 
обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її 
захисника, представника, слідчого чи прокурора, 
рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується, 
відсутність слідчого і прокурора не є перешкодою 
для розгляду скарги.

Рішення слідчого про зупинення досудового 
розслідування може бути оскаржене тільки під час 
досудового провадження, що вбачається зі змісту 
ст. 303 ч. 1 п. 2 КПК України, і таке рішення не 
може бути предметом окремого розгляду під час 
судового провадження, незалежно від того, коли 
сторона захисту дізналася про існування поста-
нови про зупинення досудового розслідування.

Аналогічну позицію викладено Чернігів-
ським апеляційним судом по справі від 24 січня 
2020 року № 734/47/19 [6].

Найбільш правильно розглядати строки роз-
слідування у провадженнях, у яких досудове роз-
слідування зупинялось, у розрізі практики скасу-
вання судами таких постанов органу досудового 
розслідування, адже, як уже відомо, в разі скасу-
вання постанови про зупинення строк розрахо-
вується з моменту винесення такої постани про 
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зупинення, отже, до моменту скасування зупи-
нення, ймовірніше, вже минуть 2 місяці та про-
вадження підлягатиме закриттю.

Як приклад можна розглянути ухвалу Вищого 
антикорупційного суду від 15 липня 2020 року 
у справі № 991/4704/20, якою скасовано поста-
нову про зупинення досудового розслідування. 
Скаржник зазначив, що під час ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження від 
14 березня 2018 року № 42018000000000584 він 
ознайомився з постановою про зупинення досудо-
вого розслідування від 26 липня 2019 року. Моти-
вами для прийняття постанови про зупинення 
досудового розслідування слідчий зазначив, що 
повідомлення про підозру ОСОБА_1 направ-
лено запитом про міжнародну правову допомогу 
компетентним органам Латвійської Республіки 
для вручення ОСОБА_1, виконання якого досі 
триває. Також триває виконання інших запитів 
про міжнародну правову допомогу. Розглянувши 
матеріали справи, заслухавши доводи у судовому 
засіданні, слідча суддя дійшла висновків, що, 
дійсно, станом на момент прийняття постанови 
орган досудового розслідування звертався до 
інших країн із запитами про міжнародну правову 
допомогу. Проте як доказ надсилання цих запи-
тів було надано звернення Генеральної проку-
ратури України до компетентних органів інших 
країн; ці запити датовані 2014 роком. Водночас 
детектив не надає підтвердження того, що у кри-
мінальному провадженні є будь-який розвиток 
обставин щодо виконання цих запитів: чи був 
зворотній зв’язок компетентних органів щодо 
цих запитів, чи надсилалися запити повторно. 
З урахуванням того, що з моменту надсилання 
запитів про надання міжнародної правової 
допомоги минуло вже майже 6 років (та майже 
5 років станом на момент прийняття оскаржува-
ної постанови), слідча суддя не бачить підстав 
вважати, що постанова про зупинення досудо-
вого розслідування від 26 липня 2019 року може 
обґрунтовувати зупинення кримінального прова-
дження тим, що існують невиконані запити про 
надання міжнародної правової допомоги. У будь-
якому разі така тривалість досудового розсліду-
вання видається невиправданою [7].

Отже, незважаючи на невиконані запити на 
міжнародно-правову допомогу у провадженні, 
слідчою суддею скасовано постанову про зупи-
нення, і, як ми розуміємо, з моменту зупинення 
до моменту скасування вже минуло 11 місяців 
та 19 днів, отже, всі можливі строки розслідування, 
передбачені ст. 219 КПК України, вжи пройшли.

Таким чином, за відсутності строків розслі-
дування кримінальне провадження підлягатиме 
закриттю на підставі ст. 284 КПК України.

Шляхом прийняття рішення про закриття слі-
дував слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Хар-
ківській області у кримінальному провадженні 
№ 42019221090000292, у якому суд скасував поста-
нову про зупинення досудового розслідування. 
Так, слідчий суддя, розглядаючи скаргу сторони 
захисту, встановив, що підставою для зупинення 
досудового розслідування кримінального прова-
дження є оголошення ОСОБА_1 в розшук та те, що 
його місцезнаходження невідомо. Водночас у судо-
вому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 прожи-
ває за адресою: АДРЕСА_1, систематично отримує 
пошту, в тому числі від слідчого, за цією адресою, 
що підтверджується матеріалами справи; пра-
цює заступником директора із загальних питань 
Фізико-технічного інституту низьких темпера-
тур ім. Б.І. Вєркіна НАУ, за місцем своєї роботи 
також отримує повістки від слідчого, що підтвер-
джено слідчим у судовому засіданні. Крім того, 
сам факт подачі ОСОБА_1 власноруч підписа-
ного клопотання через канцелярію суду з прохан-
ням скаргу захисника задовольнити, спростовує 
доводи постанови слідчого, що останній пере-
ховується від слідства, а його місцезнаходження 
невідоме. Прокурором та слідчим доказів, які б 
спростовували доводи скарги та підтверджували 
обставини, які є підставою для зупинення кримі-
нального провадження, слідчому судді не надано [8].

На момент скасування постанови слідчого 
про зупинення у провадженні з моменту повідо-
млення особі про підозру вже минуло 3 місяці 
та 24 дні, отже, строк досудового розслідування 
вже скінчився. Як наслідок, слідчим 22 вересня 
2020 року прийнято рішення про закриття кри-
мінального провадження у зв’язку із закінченням 
строків досудового розслідування.

Однак навіть за умови скасування поста-
нови про зупинення досудового розслідування 
у провадженні вже є підозрюваний. При цьому, 
як відомо, вже на момент повідомлення особі 
про підозру більшість слідчих дій проведено 
та зібрано докази вчинення такою особою кри-
мінального правопорушення. Якщо уявити, що 
у такому провадженні у якийсь момент скасо-
вано постанову про зупинення досудового роз-
слідування, строк розслідування скінчився, 
а провадження закрито у зв’язку із закінченням 
строку, тобто ми маємо ситуацію, за якої винна 
особа уникла кримінальної відповідальності за 
вчинене нею правопорушення, отже, порушено 
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завдання кримінального провадження, передба-
чене ст. 2 КПК України.

Висновки. Водночас сьогодні чинний КПК 
України передбачає можливість зупинення досу-
дового розслідування лише після повідомлення 
особі про підозру та відсутня альтернатива, яка 
була передбачена в пункті 3 частини першої 
статті 206 КПК України 1960 року, а саме мож-
ливість зупинення досудового розслідування, 
коли не встановлено особу, яка вчинила право-
порушення. Внаслідок браку цієї норми слідчі, 
які здійснюють досудове розслідування, пере-
вантажені, тому що, не маючи можливості зупи-
нити розслідування, в умовах стрімкого збіль-
шення кількості кримінальних проваджень вони 

постійно проводять процесуальні дії, спрямовані 
на встановлення особи, яка вчинила злочин.

З цієї ситуації ми вбачаємо, окрім прийняття 
рішення на підставі ст. 284 КПК України про 
закриття кримінального провадження, йти шля-
хом винесення постанови про продовження 
строку досудового розслідування або ж у передба-
ченому КПК України порядку звернення до суду 
з клопотанням про поновлення строку звернення 
та продовження строку досудового розслідування. 
Отже, в разі продовження строку розслідування 
буде збережено всі докази у провадженні, які 
будуть допустимими та, як наслідок, у подаль-
шому можна буде скерувати обвинувальний акт 
щодо винної особи до суду.
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Hovorun Ye.O. SUSPENSION OF TIME LIMITS OF PRE-TRIAL INVESTIGATION
The article is devoted to the specification of time limits of pre-trial investigation. It is confirmed that since 

the moment of a suspension order till a renewal order, limits of the pretrial investigation do not proceed. The 
correctness of the calculation of time limits, provided that the pre-trial investigation is suspended, is necessary 
for the calculation of the total flow of the pre-trial investigation in criminal proceedings.

It is emphasized that the criminal procedural legislation regulates the suspension of criminal proceedings, 
distinguishing between the concepts of “search for a suspect” and “suspension of pre-trial investigation”, 
which in turn are not identical. If the pre-trial investigation is suspended, the term of the pre-trial investigation 
shall be suspended for the time of making such a decision. But, in the cases, when prosecution announces the 
search for the suspect (without suspension of pre-trial investigation) investigative actions are taking place in 
general rules, time limits of pre-trial investigation keep going.

In the article the author pays attention to the fact that notification of suspicion is prerequisite for suspension 
of pre-trial investigation. Simultaneously, in case when two or several suspects participate in criminal 
proceedings, time limits of pre-trial investigation must be calculated separately for each suspect.

Also the author analyzes court practice in cases of appealing suspension order by participants in Criminal 
Proceedings. It is noted that, if Court satisfies a complaint and repeals suspension order, time limit from the 
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moment of suspension till its cancellation must be included in time limit of pre-trial investigation. And when 
time limit of pre-trial investigation has ended prosecution must close criminal proceeding in accordance with 
Article 284 CPC (Criminal procedure code) of Ukraine. Proposed, if such cases are taking place prosecution 
should initiate extending of time limits for pre-trial investigation.

Key words: time limits, pre-trial investigation, calculation of time limits of pre-trial investigation, suspension 
of time limits of pre-trial investigation, suspect.
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ЩОДО КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

У статті досліджується питання критеріїв визначення допустимості доказів у кри-
мінальному провадженні. Наголошується, що одним із важливих питань у сфері доказів 
та доказування у кримінальному провадженні є проблема визначення допустимості доказів. 
Ця ознака фактичних даних має вагоме значення для прийняття законних та справедливих 
рішень у кримінальному процесі. У зв’язку з цим дослідження питання щодо критеріїв визна-
чення допустимості доказів у кримінальному провадженні не може не бути актуальним. 
Аналізуються норми кримінального процесуального закону, теоретичні уявлення щодо кри-
теріїв визначення допустимості доказів у кримінальному провадженні. Виокремлюються два 
критерії визначення допустимості доказів у кримінальному провадженні: законність (норма-
тивність) та правомірність. Перший визначається законністю порядку одержання доказу, 
другий пов’язується із встановленням наявності або відсутності істотного порушення прав 
і свобод людини під час отримання доказу. Розглядається питання досконалості критеріїв 
визначення допустимості доказів у кримінальному провадженні. Підсумовується, що унормо-
вані кримінальним процесуальним законом критерії визначення допустимості доказів у кри-
мінальному провадженні є недосконалими. Критерій законності (нормативності) є досить 
формальним та невизначеним щодо оцінки істотності або неістотності порушення поло-
жень кримінальних процесуальним норм під час отримання доказів. Критерій правомірності 
є більш досконалим, проте останній не включає оцінку таких важливих змістовних характе-
ристик доказу, як якість та значимість (цінність) для кримінального провадження. Робиться 
висновок, що в кримінальному процесуальному законі має регламентуватися змістовний під-
хід до вирішення питання про допустимість доказів, що використовується у практиці Євро-
пейського суду з прав людини. Змістовний підхід до вирішення питання про допустимість 
доказів у кримінальному процесі має врегульовуватися шляхом законодавчого доповнення 
критерію правомірності такими змістовними характеристиками, як якість та важливість 
(цінність) доказу для кримінального провадження.

Ключові слова: докази, критерії допустимості, законність, правомірність, кримінальне 
провадження, кримінальний процесуальний закон, істотні порушення, права і свободи.

Постановка проблеми. Виконання завдань 
та досягнення мети кримінального провадження 
є неможливими без здійснення доказової діяль-
ності. Лише на підставі доказової інформації 
суб’єкти кримінального процесу уповноважені 
приймати процесуальні рішення стосовно кримі-
нально-правового конфлікту та забезпечення прав 
і свобод людини. Тому тематика доказів та дока-
зування є актуальною для проведення наукових 
досліджень у царині кримінального процесу.

Одним із важливих питань у сфері доказів 
та доказування в кримінальному провадженні 
є проблема визначення допустимості доказів. 
Ця ознака фактичних даних має вагоме зна-
чення для прийняття законних та справедливих 
рішень у кримінальному процесі. У зв’язку з цим 

дослідження критеріїв визначення допустимості 
доказів у кримінальному провадженні не може  
не бути актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Деякі аспекти допустимості доказів у кримі-
нальному провадженні досліджували такі вчені, 
як Ю.П. Аленін, В.В. Вапнярчук, І.В. Гло-
вюк, В.П. Гмирко, І.Ю. Кайло, О.В. Капліна, 
Л.М. Лобойко, А.В. Панова, М.А. Погорецький, 
М.М. Стоянов, І. Л. Чупрікова, О.Г. Шило та інші. 
Разом із тим нині залишається невирішеним 
питання критеріїв визначення допустимості дока-
зів у кримінальному судочинстві.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження критеріїв визначення допустимості дока-
зів у кримінальному провадженні. Для досяг-



107

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

нення цієї мети потрібно вирішити такі завдання: 
проаналізувати положення кримінального про-
цесуального закону та теоретичні уявлення щодо 
критеріїв визначення допустимості доказів у кри-
мінальному провадженні; розглянути питання 
досконалості таких критеріїв.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз кримінального процесуального зако-
нодавства України дає змогу виокремити такі 
два критерії допустимості доказів у криміналь-
ному провадженні: законність (нормативність) 
та правомірність. Перший визначається законністю 
порядку одержання доказу (ст. 86 Кримінального 
процесуального кодексу України (далі – КПК)), 
другий пов’язується із встановленням наявності 
або відсутності істотного порушення прав і свобод 
людини під час отримання доказу (ст. 87 КПК).

На підставі вивчення юридичної літератури 
та положень кримінальних процесуальних норм 
в одній із попередніх публікацій ми підкрес-
лювали, що основним критерієм допустимості 
доказів є законність порядку їх отримання. Разом 
із тим з огляду на зміну підходу до визначення 
змісту предмета правового регулювання в кри-
мінальному процесі має змінюватися й основний 
критерій допустимості доказів. Таким критерієм 
має стати правомірність (а не законність) про-
цесуального порядку отримання доказів. Тоді 
як другорядним критерієм допустимості можна 
передбачити законність процесуального порядку 
отримання доказів [1, с. 178].

Попри нинішню поширеність критерію право-
мірності отримання доказу як у науці криміналь-
ного процесу, так і в практиці кримінального про-
вадження, критерій законності одержання доказу 
залишається важливим для визначення його допус-
тимості. Органи кримінального судочинства у прак-
тичній процесуальній діяльності керуються, насам-
перед, нормами КПК. Під час здійснення слідчих 
(розшукових) дій та реалізації заходів забезпечення 
кримінального провадження слідчий, прокурор, 
слідчий суддя та суддя застосовують приписи кри-
мінального процесуального законодавства.

Доказова кримінальна процесуальна діяль-
ність, як і будь-яка людська практична діяльність, 
є не досконалою. Суб’єкти кримінального прова-
дження можуть припускатися помилок стосовно 
тлумачення кримінальних процесуальних припи-
сів, порушувати нормативні вимоги криміналь-
ного процесуального закону під час отримання 
доказів. Причому незалежно від характеру таких 
дефектів та порушень законодавчих положень 
докази за чинним унормуванням критерію закон-

ності в усіх випадках мають визнаватися недопус-
тимими. Це випливає з того, що чинна редакція 
ст. 86 КПК не регламентує жодних винятків із пра-
вила щодо законного порядку одержання доказу. 
Зміст цієї норми не містить ніяких вказівок на 
можливість використання доказу, що одержаний 
з якимось незначним або несуттєвим порушенням 
законного порядку.

Вказана категорична правова регламентація 
нормативного критерію (законність) допустимості 
доказів не сприяє захисту українського суспіль-
ства та держави від кримінальних правопорушень, 
створює невиправдані формальні перешкоди при-
тягнення винної особи до кримінальної відпові-
дальності за скоєне кримінальне правопорушення. 
Оскільки навіть незначне порушення процесуаль-
них положень щодо отримання доказу має при-
зводити до його недопустимості, а отже, неможли-
вості використання у ході доказування винуватості 
у вчиненні кримінального правопорушення.

Безальтернативне застосування формального 
критерію законності для визначення допустимості 
доказів у кримінальному провадженні унеможлив-
лює використання їх змісту для цілей досудового 
розслідування та судового провадження. У такий 
спосіб може ігноруватися вагомість та важливість 
доказу для встановлення обставин вчиненого кри-
мінального правопорушення.

Тому закономірними виглядають позиції вче-
них-процесуалістів щодо корегування норма-
тивного критерію допустимості доказів шляхом 
регулювання його через «істотне порушення 
кримінального процесуального законодавства»  
[2, с. 431; 3, с. 7]. Тобто недопустимість доказу за 
цим підходом має визначатися не внаслідок будь-
якого порушення кримінальних процесуальних 
норм у частині правової регламентації його отри-
мання, а лише якщо таке порушення є істотним.

Введення оціночного словосполучення «істотне 
порушення» дає змогу більш змістовно визначати 
допустимість або недопустимість доказу у кримі-
нальному провадженні. З урахуванням того, яким 
є порушення процесуальних норм (істотним або 
неістотним), органи кримінального судочинства 
визначають, чи може бути доказ «допущеним» для 
підтвердження або спростування обставин вчине-
ного кримінального правопорушення.

Водночас застосування зазначеного оціноч-
ного словосполучення може мати негативні 
наслідки для доказової діяльності в криміналь-
ному провадженні, тому що «істотність пору-
шення» законодавчих норм органи криміналь-
ного судочинства можуть визначати формально 
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та суб’єктивно, без урахування змісту доказу 
та його значення обставин скоєного криміналь-
ного правопорушення. У зв’язку з цим виникає 
необхідність визначити, якими є істотні пору-
шення норм КПК під час отримання доказів.

У кримінальному процесуальному законі міс-
титься ст. 412, у змісті якої істотні порушення 
вимог КПК пов’язуються з перешкоджанням 
прийняття законного та обґрунтованого судового 
рішення. Також у цій статті наводяться конкретні 
порушення положень кримінального процесуаль-
ного закону, за наявності яких рішення суду має 
бути скасоване [4]. Визнаючи доцільність вказаної 
норми у КПК для реалізації провадження в апеля-
ційній інстанції, вважаємо, що вона не може вико-
ристовуватися для перевірки законності порядку 
одержання доказів, насамперед, у кримінальному 
досудовому провадження, у процесі досудового 
розслідування. Бо наведене нормативне поло-
ження стосується судового провадження в першій 
інстанції, та унормовані випадки порушення про-
цесуальних приписів також прямо не пов’язані 
з процедурою одержання доказів.

У процесуальній літературі наявні окремі 
трактування «істотних порушень» процесуаль-
ного законодавства. Так, наприклад, А.В. Панова 
до істотних порушень порядку, встановленого 
законодавством, котрі безумовно призводять до 
визнання недопустимості доказів, зараховує такі: 
проведення С(Р)Д за межами строків досудового 
розслідування; невідкриття матеріалів у порядку 
ст. 290 КПК; отримання фактичних даних шля-
хом провокування (підбурювання) особи на вчи-
нення злочину тощо [5, с. 10]. Далі авторка уза-
гальнює, що такими, що мають характеризуватися 
як істотні, пропонується визнавати порушення 
закону, які: 1) пов’язані з порушенням конститу-
ційних прав і свобод людини; 2) тягнуть сумніви 
у достовірності отриманих фактичних даних; 
3) позначаються на правовій оцінці вчинених 
процесуальних дій [5, с. 11]. Така позиція вченої 
стосовно визначення істотних порушень проце-
суального законодавства, внаслідок яких докази 
мають визнаватися недопустимими, не є доскона-
лою, оскільки зазначені вище авторкою випадки 
істотного порушення процесуальних приписів, 
по-перше, не можуть бути вичерпними (і сама 
вчена це визнає, коли цей перелік залишає відкри-
тим), по-друге, ці випадки стосуються порушення 
прав людини, відповідно, права на правову визна-
ченість, права на розумний строк розслідування, 
права на захист, права на справедливий судовий 
розгляд. При такому підході критерій законності 

(нормативності) підміняється критерієм право-
мірності отримання доказів. Це не можна визнати 
задовільним для практичного застосування у кри-
мінальному провадженні.

Узагальнення А.В. Панової щодо визначення 
істотних порушень процесуальних законодавчих 
приписів також не є безспірними. Тому що пору-
шення кримінального процесуального закону, що 
стосуються порушень прав і свобод, мають охо-
плюватися критерієм правомірності щодо допус-
тимості доказів. Стосовно сумнівів у достовір-
ності фактичних відомостей, то це взагалі інша 
вимога до доказів – достовірність, її не можна 
змішувати із допустимістю. Щодо позначення на 
юридичній оцінці проведених процесуальних дій, 
то така оцінка знову ж є суб’єктивною, та може 
здійснюватися неналежним чином. Отже, зі змісту 
позиції авторки нам важко віднайти чітку різницю 
між істотними порушеннями кримінального про-
цесуального закону (законність, нормативність) 
та істотними порушеннями прав і свобод людини 
(правомірність) як критеріїв допустимості доказів 
у кримінальному процесі.

Досліджуючи допустимість доказів у кримі-
нальному процесі України, І.Ю. Кайло зазначає, 
що зіставлення положень ч. 1 ст. 86 і ч. 2 ст. 87 КПК 
дає змогу висловити тезу про поділ усіх пору-
шень процесуальної форми (з позиції їх впливу 
на допустимість доказів) на імперативно-істотні 
(передбачені ч. 2 ст. 87 КПК) і диспозитивно-
істотні (порушення, при визначенні питання 
щодо істотності або неістотності яких суддя 
керується власним розсудом) [3, с. 10]. Ми 
можемо підтримати вченого щодо зазначеної 
тези, якщо йдеться лише про ст. 87 КПК, керую-
чись якою правозастосовники, окрім нормативно 
передбачених випадків істотних порушень прав 
і свобод, можуть ще на власний розсуд визнавати 
істотними або неістотними інші процесуальні 
порушення прав і свобод. Тобто конкретний пра-
возастосовний розсуд органів кримінального 
судочинства стосовно істотності або неістот-
ності порушень прав і свобод зумовлює визнання 
доказу допустимим або недопустимим.

Якщо автор, визначаючи вказаний поділ, нама-
гався охопити як положення ст. 87 КПК, так і при-
писи ст. 86 КПК, то ми не можемо формально 
погодитись із ним, бо зміст останньої статті не 
унормовує можливості використання розсуду 
для суб’єктів кримінального процесу щодо вста-
новлення істотності або неістотності порушення 
кримінальних процесуальних норм під час отри-
мання доказів.
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Разом із тим у практиці кримінального про-
вадження існують випадки, коли судді визнача-
ють істотність порушення не лише прав і свобод 
людини, а й істотність порушення саме вимог 
кримінального процесуального законодавства. 
Так, зі змісту постанови Верховного Суду від 
21 січня 2020 року у справі № 381/2316/17 (про-
вадження № 51-2344км19) видається, що суд 
першої інстанції дійшов обґрунтованого висно-
вку, що протокол огляду місця події, в якому 
відображено вилучення у ОСОБА_1 порош-
коподібної речовини білого кольору, здобуто 
з істотним порушенням вимог кримінального 
процесуального закону, встановлених нормами 
ст. 208 і ст. 214 КПК, у зв’язку з чим такий доказ 
належить визнати недопустимим [6, с. 29].

В іншій постанові Верховного Суду від 
25 вересня 2018 року у справі № 210/4412/15-к 
(провадження № 51-80км17) зазначається, що до 
змісту поняття «істотне порушення» можна зара-
хувати порушення вимог ч. 7 ст. 223 КПК про 
обов’язкове запрошення понятих під час прове-
дення визначених законом слідчих дій [6, с. 14].

Таким чином, судові органи можуть визнавати 
допустимість або недопустимість доказів шляхом 
власної оцінки щодо істотності чи не істотності 
порушення нормативних положень кримінального 
процесуального закону. Знову ж треба зауважити, 
що ризик такої суб’єктивної оцінки ступеня пору-
шення процесуальних приписів полягає в тому, 
що вона може здійснюватися без урахуванням 
змістовного наповнення доказового матеріалу, 
важливості певних доказових фактів для притяг-
нення винної особи до кримінальної відповідаль-
ності за вчинене кримінальне правопорушення.

Протилежний підхід щодо допустимості дока-
зів із точки зору дотримання законодавчих при-
писів використовує Європейський суд із прав 
людини. Так, суддя Європейського суду з прав 
людини Г. Юдківська, посилаючись на рішення 
Європейського суду з прав людини у справі Perry 
v. the United Kingdom, підкреслює, що викорис-
тання в суді доказів, отриманих без належної 
правової бази або незаконним шляхом, не завжди 
буде становити порушення стандартів справедли-
вої процедури, встановлених ст. 6 Конвенції, якщо 
належні процедурні гарантії мають місце та при-
рода і джерело доказового матеріалу не спотво-
рені, наприклад, примусом або провокацією які 
б робили посилання на нього під час визначення 
обвинувачення несправедливим [7, с. 9].

Г. Юдківська наголошує, що в процесі вирі-
шення питання про сумісність із ст. 6 Конвен-

ції використання доказів, отриманих незакон-
ним шляхом, Суд буде розглядати три головні 
питання – існування процедурних гарантій, якість 
самого доказу та його важливість для обвинуваль-
ного вироку [7, с. 13].

Отже, можна узагальнити, що судді Європей-
ського суду з прав людини при визначенні питання 
допустимості доказів у кримінальному прова-
дженні використовують не формальний, а зміс-
товний підхід. Останній ґрунтується на оцінці 
змістовної характеристики – процедурні гарантії, 
якість доказової інформації, її значення для кін-
цевого рішення у кримінальному провадженні. 
Тоді як формальні характеристики, зокрема, від-
повідність процедури отримання доказів кримі-
нальному процесуальному закону, на думку Євро-
пейського суду з прав людини, не є визначальним 
для вирішення питання про допустимість доказів 
у кримінальному судочинстві.

Розглядаючи ці два підходи до вирішення 
питання про допустимість доказів через наве-
дені вище критерії допустимості доказів, можна 
зазначити, що формальному підходу відповідає 
критерій законності, нормативності (істотність 
або неістотність порушення кримінального про-
цесуального закону), а змістовному відповідає 
критерій правомірності в частині визначення 
істотності або неістотності порушення прав і сво-
бод людини в кримінальному провадженні. Разом 
із тим регламентований у процесуальному законі 
критерій правомірності не охоплює таких важли-
вих характеристик доказів, як якість та значимість 
(цінність) для кримінального провадження.

З урахуванням того, що наявний формальний 
підхід до вирішення питання про допустимість 
доказів через формальну оцінку істотності пору-
шення кримінального процесуального закону 
(законність, нормативність) залишається невизна-
ченим та складним, вважаємо, що унормовуватися 
та застосуватися у практиці кримінального про-
вадження змістовний підхід. Цей підхід є більш 
сутнісним для притягнення винної особи до кри-
мінальної відповідальності та забезпечення прав 
і свобод людини під час здійснення криміналь-
ного процесу. У зв’язку з цим необхідно врегулю-
вати змістовний підхід до вирішення питання про 
допустимість доказів у кримінальному судочин-
стві шляхом законодавчого доповнення критерію 
правомірності такими змістовними характерис-
тиками, як якість та важливість (цінність) доказу 
для кримінального провадження.

Висновки. У результаті проведеного дослі-
дження можна зробити такі висновки:
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1) унормовані кримінальним процесуальним 
законом критерії визначення допустимості доказів 
у кримінальному провадженні є недосконалими. 
Критерій законності (нормативності) є досить фор-
мальним та не визначеним щодо оцінки істотності 
або неістотності порушення положень криміналь-
них процесуальним норм під час отримання дока-
зів. Критерій правомірності є більш досконалим, 
проте останній не включає оцінку таких важливих 
змістовних характеристик доказу, як якість та зна-
чимість (цінність) для кримінального провадження;

2) у кримінальному процесуальному законі має 
регламентуватися змістовний підхід до вирішення 

питання про допустимість доказів, що викорис-
товується у практиці Європейського суду з прав 
людини. Змістовний підхід до вирішення питання 
про допустимість доказів у кримінальному про-
цесі має врегульовуватися шляхом законодавчого 
доповнення критерію правомірності такими зміс-
товними характеристиками, як якість та важливість 
(цінність) доказу для кримінального провадження.

Подальшими перспективами дослідження 
в цьому напрямі можуть бути дослідження інших 
критеріїв допустимості доказів у кримінальному 
провадженн, визначення критеріїв належності 
доказів у кримінальному судочинстві.
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Loskutov T.О. ON THE CRITERIA FOR DETERMINING THE ADMISSIBILITY  
OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS

The article examines the question of the criteria for determining the admissibility of evidence in criminal 
proceedings. It is emphasized that one of the important issues in the field of evidence and proof in criminal 
proceedings is the problem of determining the admissibility of evidence. This feature of factual data is 
important for lawful and fair decisions in criminal proceedings. In this regard, the study of the criteria for 
determining the admissibility of evidence in criminal proceedings cannot be irrelevant. The norms of the 
criminal procedural law, theoretical ideas on the criteria for determining the admissibility of evidence in 
criminal proceedings are analyzed. There are two criteria for determining the admissibility of evidence in 
criminal proceedings: legality (normative) and legality. The first is determined by the legality of the procedure 
for obtaining evidence, the second is related to the establishment of the presence or absence of a significant 
violation of human rights and freedoms during the receipt of evidence. The question of the perfection of the 
criteria for determining the admissibility of evidence in criminal proceedings is considered. It is concluded that 
the criteria for determining the admissibility of evidence in criminal proceedings, regulated by the Criminal 
Procedure Code, are imperfect. The criterion of legality (normative) is quite formal and not defined in relation 
to the assessment of the materiality or insignificance of the violation of the provisions of criminal procedure 
during the receipt of evidence. The criterion of legality is more perfect, but the latter does not include the 
assessment of such important substantive characteristics of the evidence as quality and significance (value) for 
criminal proceedings. It is concluded that the Criminal Procedure Code should regulate a substantive approach 
to resolving the issue of admissibility of evidence used in the case law of the European Court of Human Rights. 
A meaningful approach to resolving the issue of admissibility of evidence in criminal proceedings should be 
regulated by legislative supplementation of the criterion of legality with such substantive characteristics as 
quality and importance (value) of evidence for criminal proceedings.

Key words: evidence, admissibility criteria, legality, legality, criminal proceedings, criminal procedure 
law, substantial violations, rights and freedoms.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗБИРАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
ЯК ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Статтю присвячено дослідженню окремих проблемних питань правового регулювання 
документів як процесуальних джерел доказів за національним кримінальним процесуальним 
законодавством, правових і організаційних засад понятійного апарату та правозастосування 
процесуальних механізмів збирання, перевірки та оцінки документів як джерел доказів у кри-
мінальному провадженні. Досліджено наукові погляди окремих вчених та представників нау-
кових шкіл на визначення терміна «документ», на підставі яких автором запропоновано сут-
ність розмежування поняття «документи як джерела доказів» від поняття «документи як 
речові докази», при цьому обґрунтовано вимоги, що має містити документ, щоб його можна 
було використовувати як джерело доказів у кримінальному провадженні; запропоновано 
авторське визначення поняття документа як процесуального джерела доказів. За резуль-
татами проведеного дослідження наукових позицій вчених та представників наукових шкіл 
і узагальнення правозастосовної практики надано авторську позицію щодо виявлених недо-
ліків правового регулювання порядку збирання, перевірки та оцінки електронних документів 
як джерел доказів у частині їх належності до матеріальних носіїв інформації і надано автор-
ську позицію щодо удосконалення розглянутого напряму. Досліджуючи проблемні питання 
правового регулювання та правозастосовної практики використання способів збирання доку-
ментів як джерел доказів у кримінальному провадженні, зокрема, їх витребування під час 
здійснення досудового розслідування слідчим, дізнавачем та прокурором від органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, службових 
та фізичних осіб, автор обґрунтовує відсутність процесуального механізму такого витребу-
вання документів стороною обвинувачення. На підставі результатів дослідження автором 
запропоновано низку пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення окремих питань теорії 
кримінального процесу, правозастосовної діяльності та чинного кримінального процесуаль-
ного законодавства.

Ключові слова: джерело доказів, доказування, обставини, документ, положення, законо-
давство, збирання доказів, витребування, кримінальне провадження, належність, допусти-
мість, досудове розслідування, суд.

Постановка проблеми. Актуальність теми 
дослідження обґрунтовується наявністю прогалин 
у кримінальному процесуальному законодавстві 
з визначення і використання понятійного апарату 
щодо окремих видів документів як процесуальних 
джерел доказів і шляхів їх збирання, належного 
фіксування, перевірки та оцінки в кримінальному 
провадженні. У сучасному стані інтенсивного роз-
витку інноваційних комп’ютерних систем та теле-
комунікаційних мереж особливого значення набу-
ває також напрям використання електронних 
документів як процесуальних джерел доказів. 
Зокрема, одним із проблемних питань у цьому 
напрямі є використання електронного документа 

в частині його належності до конкретного мате-
ріального носія інформації. Однак законодавчі 
положення та правозастосовна діяльність, які 
пов’язані з електронними доказами в криміналь-
ному проваджені, не відповідають сучасності, 
що вимагає проведення окремих наукових дослі-
джень і відповідних доповнень у кримінальне 
процесуальне законодавство.

Окремі засоби отримання документів нечітко 
врегульовані законодавством, що знижує ефек-
тивність проведення досудового розслідування 
та ставить під загрозу виконання завдань кримі-
нального провадження, передбачених ст. 2 КПК 
України [1]. Так, є випадки, коли під час здій-
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снення досудового розслідування в процесі 
витребування слідчим, дізнавачем та прокурором 
від органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та орга-
нізацій, службових та фізичних осіб необхідних 
документів його керівник або посадова особа від-
мовляє в наданні запитуваних документів, поси-
лаючись на відсутність підстав або повноважень 
на їх витребування. У таких випадках передба-
чена процесуальна процедура звернення до слід-
чого судді із клопотанням про тимчасовий доступ 
до речей і документів та отримання відповідної 
ухвали суду, на що правоохоронцям потрібен зна-
чний проміжок часу, необхідний на проведення 
першочергових слідчих (розшукових) дій та ін. 
У зв’язку з викладеним питання удосконалення 
процесуального порядку витребування докумен-
тів як джерел доказів потребують подальшого 
розроблення пропозицій з удосконалення норма-
тивного їх регламентування з урахуванням чин-
них положень кримінального процесуального 
законодавства України з вказаних питань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Увага науки кримінального процесу завжди була 
сконцентрована на питаннях удосконалення кри-
мінального процесуального законодавства у сфері 
доказування. Вивченню та розробці вказаного 
напряму були присвячені праці Р.С. Бєлкіна, 
Л.В. Вороніної, В.А. Галкова, Ю.М. Грошевого, 
В.А. Камишина, О.В. Капліної, А.М. Копьєвої, 
Н.О. Кузнєцової, О.А. Леві, Ю.Н. Прокофьєва, 
М.С. Строговича, С.А. Шейфера, О.Г. Шило, 
М.Є. Шумили, О.О. Юхна та інших вчених. 
Питанням про розмежування понять «документи–
самостійні джерела доказів» і «документи–речові 
докази» займалися В.Д. Арсеньєв, М.М. Видря, 
В.Я. Дорохов, А.А. Єйсман, В.К. Лисиченко, 
Ю.К. Орлов, Р.Д. Рахунов, В.П. Резепов, 
Н.А. Селіванов, М.С. Строгович, В.Я. Чеканов, 
М.А. Чельцов та інші. Крім цього, питання щодо 
витребування документів від органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, під-
приємств, установ та організацій, службових 
осіб, інших юридичних і фізичних осіб під час 
здійснення досудового розслідування окремо 
досліджували: С.В. Андрусенко, О.С. Божко, 
О.О. Бондаренко, Г.І. Глобенко, І.В. Гловюк, 
С.О. Ковальчук, М.А. Погорецький, В.В. Рома-
нюк, М.С. Руденко, І. В. Сліпченко, Т.Г. Фоміна, 
Р.П. Чича, М.Є. Шумило та інші. Однак правозас-
тосовна діяльність чинного КПК України зумо-
вила необхідність у подальших наукових дослі-
дженнях інституту доказування, зокрема й питань 

визначення дефініції документів як джерел дока-
зів, що загалом має суттєве значення для забезпе-
чення швидкого, повного та неупередженого роз-
слідування і судового розгляду.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження проблемних питань щодо понятійного 
апарату та правозастосування порядку збирання, 
фіксації, перевірки та оцінки документів як дже-
рел доказів у кримінальному провадженні. Осно-
вними завданнями дослідження є подальший 
розвиток та вдосконалення теоретичних питань 
кримінального процесу та напрацювання пропо-
зицій і рекомендацій щодо вдосконалення чин-
ного кримінального процесуального законодав-
ства з дослідженого напряму.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прийняття чинного Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (далі – КПК України) стало 
безперечним свідченням продовження позитив-
ного розвитку та удосконалення національного 
кримінального процесуального законодавства 
в напрямі наближення до загальновизнаних між-
народно-правових стандартів у галузі криміналь-
ної юстиції, захисту прав і свобод людини [2, с. 81]. 
Важливе місце в кримінальному процесі займає 
такий його інститут, як доказування. Погоджує-
мось із думкою Т.М. Мирошниченко, що науковий 
інтерес дослідників у сфері кримінального проце-
суального доказування є не випадковим. Законо-
давче закріплення положенням ст. 2 КПК України 
такого завдання кримінального провадження як 
захисту особи, суспільства та держави від кримі-
нальних правопорушень, у тому числі й від необ-
ґрунтованого обвинувачення, недопущення обме-
ження її прав і свобод, свідчать про формування 
нової концепції кримінального провадження як 
процесу охоронного типу, що потребує перео-
смислення результатів наукових розробок у сфері 
регулювання доказової діяльності [3, с. 182].

Відповідно до положень ч. 1 ст. 84 КПК Укра-
їни доказами в кримінальному провадженні 
є фактичні дані, отримані в порядку, передбаче-
ному КПК України, на підставі яких слідчий, 
дізнавач, прокурор, слідчий суддя і суд встанов-
люють наявність або відсутність фактів та обста-
вин, що мають значення для кримінального про-
вадження і підлягають доказуванню. Одночасно 
доказами можуть бути не будь-які фактичні дані, 
а лише ті, які є належними, допустимими, досто-
вірними та достатніми. Ч. 2 ст. 84 КПК Укра-
їни закріплено такі види процесуальних джерел 
доказів: показання, речові докази, документи 
та висновки експертів. Зокрема, джерело доказів 
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є передбачене КПК України джерело інформації, 
яке має доказове значення та використовується 
слідчим, прокурором і судом у процесі доказу-
вання [4, с. 26–31]. Однак комп’ютерні (цифрові) 
технології, які активно розвиваються, свідчать 
про те, що деякі матеріальні або нематеріальні 
об’єкти – це джерела інформації, які нині не під-
падають під визначення положень чинного КПК 
України, а можуть стати доказами лише через дея-
кий час, а обсяг, якість та різноманіття інформації, 
що отримується в процесі кримінального прова-
дження за результатами дослідження інновацій-
них джерел доказів, може з часом змінитись або 
збільшитись залежно від розвитку комп’ютерних 
(цифрових) технологій та вдосконалення спосо-
бів, методів і засобів їх дослідження.

Одним із видів процесуальних джерел дока-
зів закон визначає документ. Термін «документ» 
походить від латинського слова documentum 
та має значення «взірець», «посвідчення», «доказ». 
А з точки зору етимологічного значення поняття 
«документ» філологами розглядається як: 1) діло-
вий папір, що посвідчує певний юридичний факт, 
підтверджує право на що-небудь, слугує доказом 
будь-чого; 2) письмове свідоцтво, що офіційно 
підтверджує особу; 3) письмовий твір, грамота, 
рахунок і т. ін. як свідчення про щось історичне, 
важливе; 4) спеціальне значення – форматова-
ний паперовий носій даних, що його заповнюють 
автоматично або вручну [5, с. 314]. Юридичне 
тлумачення досліджуваного поняття ширше, тому 
що на першому плані стоять ознаки, що харак-
теризують саме його призначення, тобто розумі-
ють матеріально фіксоване, відображене повідо-
млення людини про юридично значимі факти. 
Відповідно до статті Закону України «Про інфор-
мацію», документ – це матеріальний носій, що міс-
тить інформацію, основними функціями якого є її 
збереження та передавання в часі та просторі [6].

За визначенням В. Дем’янчука, немає під-
став для використання іншого, відмінного від 
зазначеного в Законі України «Про інформацію» 
поняття «документ» для визначення відповід-
ного самостійного джерела доказів з урахуванням 
того, що в них мають бути викладені або засвід-
чені обставини, які мають значення для розслі-
дування та вирішення кримінальної справи [7], 
що ми підтримуємо. Відповідно до положень 
ч. 2 ст. 84 та ч. 1 ст. 99 КПК України під доку-
ментом як одним із процесуальних джерел дока-
зів розуміється спеціально створений із метою 
збереження інформації матеріальний об’єкт, який 
містить зафіксовані за допомогою письмових зна-

ків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть 
бути використані як доказ факту чи обставин, 
що встановлюються під час кримінального про-
вадження. Крім того, згідно з ч. 1 ст. 98 КПК 
України документи можуть бути речовими дока-
зами, якщо вони були знаряддям вчинення кримі-
нального правопорушення, зберегли на собі його 
сліди або містять інші відомості, які можуть біти 
використані як доказ факту чи обставин, що вста-
новлюються під час кримінального провадження, 
якщо документи були об’єктом кримінально про-
типравних дій, набуті кримінально протиправним 
шляхом або отримані юридичною особою внаслі-
док вчинення кримінального правопорушення.

Розмежовуючи поняття «документів як джерел 
доказів» і «документів як речових доказів», необ-
хідно виокремити та зазначити окремі їх критерії. 
Зокрема, документ як речовий доказ є не замінним 
через те, що зміни, що сталися з ним, пов’язані 
з подією кримінального правопорушення, 
оскільки сліди, що відобразились в документі, 
є унікальними та існують в однині; важливим є не 
лише зміст документа, але й зовнішній вигляд, 
місце, час його виявлення тощо; доказове значення 
також має матеріальна основа, на якій він зафіксо-
ваний, зокрема дотримання правил виготовлення 
і засвідчення, встановлена форма, індивідуальні 
ознаки його автора; документ як джерело дока-
зів є замінним, тому що він спеціально створений 
та може бути скопійований або продубльований 
із подальшим процесуальним оформленням, що 
не зменшує його доказового значення; важливим 
є зміст документа, форма має допоміжне зна-
чення; крім матеріальної основи, на якій він зафік-
сований, із дотриманням правил виготовлення 
і засвідчення, встановленої форми та індивіду-
альних характеристик і повноважень його автора.

За визначенням О.М. Бандурки, Є.М. Блажів-
ського, Є.П. Бурдоля та інших, джерелом доказу 
документа є його автор. Правове положення дже-
рела доказів у цьому випадку визначається ком-
петенцією автора документа, яка обмежується 
межами його функцій. Документи можуть мати 
офіційний характер, якщо вони виходять від дер-
жавних органів, організацій, авторами документів 
можуть бути і громадяни, коли ними надаються 
угоди, розписки та інші акти, пов’язані з реалі-
зацією прав і обов’язків [8, с. 295]. У криміналь-
ному провадженні документи як джерела доказів 
використовуються тільки за умови дотримання 
вимог кримінального процесуального закону 
та їх належності і допустимості. Належність 
документа як самостійного доказу, згідно зі 
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ст. 85 КПК України, полягає в тому, що він міс-
тить докази, які прямо чи непрямо підтверджують 
існування чи відсутність обставин, які підляга-
ють доказуванню в кримінальному провадженні, 
та інших обставин, що мають значення для кри-
мінального провадження, а також достовірність 
чи недостовірність, можливість чи неможливість 
використання інших доказів. Тобто належність 
документа як ознака доказу – це його здатність 
встановлювати наявність чи відсутність обставин, 
які є предметом доказування та мають значення 
для прийняття єдиного правильного рішення 
кримінального провадження. Норма щодо допус-
тимості доказів, теж визначена процесуальним 
законодавством та охоплює два принципових 
положення: отримання документа як джерела 
доказів у порядку, встановленому ст. 86 КПК 
України, та заборона на використання недопус-
тимого доказу під час прийняття процесуального 
рішення, посилання судом у процесі ухвалення 
судового рішення. Тобто допустимість документа 
як джерела доказів означає законність його отри-
мання належним суб’єктом кримінального про-
вадження, а саме: слідчим, дізнавачем, прокуро-
ром, а використовується слідчим суддею, судом, 
суддею, стороною, потерпілим, представником 
юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-
дження; документ має бути отриманий у належ-
ному процесуальному порядку, з джерела та у спо-
сіб, передбачений законодавством. Недопустимий 
документ, як джерело доказів, відповідно до 
ч. 2 ст. 86 та ч. 1 ст. 87 КПК України, не може 
бути використаний для прийняття процесуаль-
них рішень, на нього не може посилатися суд під 
час ухвалення судового рішення, якщо документ 
отриманий внаслідок істотного порушення прав 
та свобод людини, гарантованих Конституцією 
та законами України, міжнародними договорами, 
згоду на обов’язковість яких надано Верховною 
Радою України, а також будь-які інші документи, 
в яких міститься інформація, здобута внаслідок 
істотного порушення прав, свобод та законних 
інтересів людини.

За результатами дослідження процесуальних 
положень щодо належності та допустимості дока-
зів можна дійти висновку, що джерелом доказів 
є лише той документ, який відповідає таким вимо-
гам: містить відомості про фактичні обставини, що 
мають значення для кримінального провадження; 
є дані про те, яким чином документ потрапив до 
матеріалів кримінального провадження; дотри-
мані вимоги щодо необхідних реквізитів в офі-
ційному документі. Якщо долучений до матері-

алів провадження або наданий суду особою, яка 
бере участь у кримінальному провадженні, для 
ознайомлення документ викликає сумнів у його 
достовірності, то згідно з ч. 3 ст. 358 КПК України 
усі учасники судового провадження мають право 
просити суд вилучити його з числа доказів і вирі-
шувати справу на підставі інших доказів або при-
значити відповідну експертизу цього документа. 
Не всі документи можуть бути визнані як докази 
та бути залученими до матеріалів кримінального 
провадження, навіть якщо вони все ж таки вико-
ристовуються стороною обвинувачення в судо-
вому провадженні, це не значить, що вони будуть 
оцінені судом як належні та допустимі докази. 
Документ як джерело доказів кримінального про-
вадження має відповідати вимогам достовірності 
та достатності, зокрема, достовірність документу 
полягає у правильному та адекватному відобра-
женні обставин об’єктивної реальності, а достат-
ність документа як джерела доказів означає наяв-
ність такої сукупності доказів, що встановлюють 
всі передбачені законом обставини кримінального 
правопорушення на такому рівні, який є необхід-
ним для прийняття єдиного правильного рішення. 
Водночас положеннями ч.ч. 3, 6 ст. 99 КПК Укра-
їни законодавець зобов’язує сторони криміналь-
ного провадження (потерпілого та представника 
юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-
дження) надавати суду оригінал документа, тобто 
сам документ та/або відображення електронного 
документа, надає вказаним особам право нада-
вати витяги, компіляції, узагальнення докумен-
тів, які незручно повністю досліджувати в суді, 
та зобов’язує надати документи в повному обсязі 
на вимогу суду. Водночас дублікати документів 
(документ, виготовлений у такий самий спосіб, як 
і його оригінал), копії інформації з автоматизова-
них, телекомунікаційних та інформаційно-телеко-
мунікаційних систем, виготовлені тільки слідчим, 
дізнавачем, прокурором із залученням спеціа-
ліста, згідно з ч. 4 ст. 99 КПК України, визна-
ються судом як оригінал документа. Водночас, 
відповідно до ч. 5 ст. 99 КПК України для підтвер-
дження змісту документа можуть бути визнані 
допустимими й інші відомості, якщо: 1) оригінал 
документа втрачений або знищений, крім випад-
ків, якщо він втрачений або знищений із вини 
потерпілого або сторони, яка його надає; 2) ори-
гінал документа не може бути отриманий за допо-
могою доступних правових процедур; 3) оригінал 
документа знаходиться у володінні однієї зі сторін 
кримінального провадження, а вона не надає його 
на запит іншої сторони. Своєю чергою до доку-
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ментів як джерел доказів, згідно з ч. 2 ст. 99 КПК 
України, за умови наявності в них відомостей, 
передбачених ч. 1 цієї ж статті, можуть належати: 
1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеоза-
пису та інші носії інформації, зокрема електронні 
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України 
у справі за конституційним поданням СБУ щодо 
офіційного тлумачення положення ч. 3 ст. 62 Кон-
ституції України від 20.10.2011 р. № 12-рп/2011, 
такий вид документів створюється державними 
органами та посадовими особами, уповнова-
женими на здійснення оперативно-розшукової 
діяльності); 2) матеріали, отримані внаслідок 
здійснення під час кримінального провадження 
заходів, передбачених чинними міжнародними 
договорами (згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України); порядок прийняття 
до розгляду, виконання або відмова в задоволенні 
запитів, зберігання, передання та вручення доку-
ментів тощо, які регламентуються положеннями 
ст. 549, ч. 5 ст. 548, ч. 1 ст. 555, ч. 3 ст. 560, ст. 564, 
ч. 4-6 ст. 588 КПК України; 3) складені в порядку, 
передбаченому КПК України, протоколи процесу-
альних дій та додатки до них, а також носії інфор-
мації, на яких за допомогою технічних засобів 
зафіксовано процесуальні дії; 4) висновки ревізій 
та акти перевірок. За способом фіксації відомос-
тей документи можуть бути: письмові, графічні, 
фотодокументи, кінодокументи, відеозаписи, зву-
козаписи [9, с. 184–190].

Таким чином, варто зазначити, що в кримі-
нальному провадженні найбільш поширені доку-
менти як джерела доказів мають письмову форму. 
Це найпоширеніший спосіб фіксації інформації 
та відомостей, що викладаються та сприймаються 
без технічних пристроїв як службовою особою 
і учасниками кримінального провадження, так 
і іншою особою. Однак документи можуть містити 
відомості, зафіксовані не тільки в письмовому, 
а й в іншому вигляді. Так, в процесі дослідження 
встановлено, що у правозастосовній діяльності 
широко використовується електронна форма доку-
ментів, яка застосовується під час здійснення різ-
них злочинів із використанням комп’ютерів, сис-
тем і мереж та ін. Окремі правові положення щодо 
електронних джерел доказової інформації нині 
закріплені в кримінальному процесі. Зокрема, 
використання електронних документів як про-
цесуальних джерел доказів передбачено чинним 
законодавством, однак рівень правового регулю-
вання та ступінь наукової розробленості проблем, 
пов’язаних із виявленням, фіксацією, перевіркою 
і оцінкою електронних доказів у кримінальному 

процесі, не відповідає вимогам практики. Поділя-
ємо наукову позицію А.В. Коваленка, але, на нашу 
думку, потребує перегляду положення, яке закрі-
плене в ч. 1 ст. 99 КПК України щодо належності 
електронного документа до відповідного конкрет-
ного матеріального носія інформації. За такого 
підходу, документом у процесуальному значенні 
має вважатися не окремий електронний файл, який 
містить відомості, що мають значення для кримі-
нального провадження, а фізичний носій елек-
тронної інформації, який містить згаданий файл. 
До того ж ,сучасні матеріальні носії електронної 
інформації здатні містити безліч файлів різного 
формату, об’єму та розміру одночасно і лише деякі 
з них можуть стосуватися відповідного кримі-
нального провадження. Через згадане положення 
також виникають прикладні труднощі в разі необ-
хідності вилучити інформацію з віддалених носіїв 
інформації, доступ до яких потребує технічних 
навиків та матеріально-технічного забезпечення, 
що нині є недоліком у розробці відповідних мето-
дик розслідування з цього напряму. Названі про-
блемні питання є лише одиничними прикладами 
перешкод, з якими стикаються правоохоронці під 
час роботи з електронними документами (інфор-
мацією, слідами, відображеннями та ін.) у кримі-
нальному провадженні [10], що ми підтримуємо, 
але до вказаного вважаємо за доцільне додати, що 
беззаперечно, надалі, з огляду на науково-техніч-
ний прогрес, будуть з’являтися не лише нові дже-
рела електронної доказової інформації, а й абсо-
лютно нові категорії доказів, які необхідно буде 
досліджувати, класифікувати, систематизувати, 
законодавчо закріплювати та запроваджувати 
в законодавчу і правозастосовну діяльність.

Доказування в кримінальному провадженні, 
відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, полягає 
у збиранні, належній фіксації, перевірці та оцінці 
доказів із метою встановлення обставин, що 
мають значення для конкретного криміналь-
ного провадження. Згідно зі ст. 93 КПК Укра-
їни збирання документів як джерел доказів під 
час кримінального провадження здійснюється 
шляхом: проведення слідчих (розшукових) дій 
та негласних слідчих (розшукових) дій; витребу-
вання та отримання від органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, службових та фізичних 
осіб речей, документів, відомостей, висновків 
експертів, висновків ревізій та актів перевірок; 
подання за власною ініціативою учасниками про-
вадження, а також будь-якими іншими фізичними 
та юридичними особами; одержання на території 
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іноземної держави в результаті здійснення між-
народного співробітництва під час кримінального 
провадження; проведення інших процесуальних 
дій, передбачених КПК України.

Витребування та отримання від органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, службових 
та фізичних осіб речей, документів, відомостей, 
висновків експертів, висновків ревізій та актів 
перевірок є двома самостійними способами зби-
рання процесуальних доказів, відмінність яких 
полягає в повноваженнях таких суб’єктів щодо 
здійснення зазначених заходів, зокрема саме в їх 
ініціативі та наполегливості. Слід зазначити, що 
витребування здійснюється за ініціативою слід-
чого, дізнавача, прокурора та суду, а отримання 
можливе й за ініціативою інших суб’єктів шляхом 
добровільного надсилання, надання або вручення 
відповідних матеріалів. Своєю чергою прийняти 
надані матеріали, які можуть бути доказами, є пра-
вом слідчого, дізнавача, прокурора та суду. Крім 
цього, вчені висловлюють різні наукові позиції 
з приводу тлумачення поняття «витребування». 
Поряд із теоретичними існує низка проблемних 
питань, пов’язаних із «процесуальним поряд-
ком витребування» від органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, службових та фізичних 
осіб речей, документів, відомостей, висновків 
експертів, висновків ревізій та актів перевірок 
у зв’язку з відсутністю його законодавчого закрі-
плення. Водночас варто звернути увагу на дисба-
ланс повноважень між сторонами обвинувачення 
та захисту під час реалізації зазначеного способу 
збирання доказів. Так, за дослідженням націо-
нального законодавства встановлено, що захисник 
як адвокат із метою витребування та отримання 
речей, документів, відомостей та інформації, що 
мають значення для кримінального провадження 
(згідно зі ст. 24 Закону України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність» [11]), направляє 
адвокатський запит до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, їх посадо-
вих та службових осіб, керівників підприємств, 
установ, організацій, громадських об’єднань, які 
зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів із дня 
отримання запиту надати адвокату відповідну 
інформацію, копії документів, тощо. Крім того, 
відмова в наданні інформації на такий запит, несво-
єчасне або неповне надання інформації, надання 
недостовірної інформації тягнуть за собою відпо-
відальність, встановлену законом. Аналогічного 
процесуального регулювання механізму витребу-

вання слідчим, дізнавачем або прокурором немає. 
Тому під час здійснення досудового розсліду-
вання в результаті витребування від органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, службових 
та фізичних осіб необхідних документів мають 
місце факти, коли керівник або посадова особа 
відмовляє в наданні запитуваних документів, 
посилаючись на відсутність підстав або повнова-
жень на витребування документів без дотримання 
процедури звернення до слідчого судді із клопо-
танням про тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів та отримання відповідної ухвали суду.

Загалом витребування документів як спосіб 
збирання доказів стороною обвинувачення має 
універсальний характер і, на відміну від слідчих 
дій, позбавлене примусу та може застосовува-
тись на всіх стадіях кримінального провадження. 
Однак низький рівень правосвідомості та право-
вої культури окремих фізичних і посадових осіб, 
які допускають ігнорування звернень і запитів 
та відсутність законодавчих положень про поря-
док, підстави, форму та зміст вимоги слідчих орга-
нів досудового розслідування, дізнання та проку-
ратури щодо витребування документів, порядку, 
строків та відповідальності за невиконання вка-
заних запитів органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями, службовими осо-
бами та іншими фізичними особами, є причиною 
виникнення недоліків у порядку реалізації нада-
них повноважень та гарантій їх виконання. Є певні 
наукові позиції щодо визначення поняття «витре-
бування». Так, В.В. Вапнярчук вважає, що цей тер-
мін узагальнює різноманітниі форми вимагання 
та відповідає сутності досліджуваного способу 
збирання доказів, оскільки доказова інформація 
суб’єктом доказування формується (збирається) 
саме в результаті її витребування, а не висунення 
вимог щодо вчинення певних дій [12, с. 104–107]. 
Згідно з науковою позицією О.В. Капліної, витре-
бування – це звернення з вимогою про добро-
вільне надання речей, документів, відомостей, 
які мають значення для кримінального прова-
дження [13]. Низка інших вчених (О.М. Бандурка, 
Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль, А.В. Портнов, 
В.П. Пшонка та В.Я. Тацій) зазначають, що витре-
бування – це комплекс процесуальних дій, який 
полягає у пред’явленні вимог сторонами кримі-
нального провадження до посадових осіб і грома-
дян про надання письмових документів чи пред-
метів; виконання вимог адресатами; прийняття 
об’єктів та фіксація цієї дії [14, с. 280–281].
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Процесуальний механізм оформлення і фікса-
ції витребування та отримання від органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, службових 
та фізичних осіб речей, документів, відомостей, 
висновків експертів, висновків ревізій та актів 
перевірок має значення для кримінального про-
вадження та визнання їх належними доказами. 
Так, у процесі їх отримання згідно зі ст.ст. 103–
105 та 108 КПК України формою фіксації кримі-
нального провадження стороною обвинувачення 
під час досудового розслідування є протокол (про 
отримання речей, документів), а судового роз-
гляду – журнал судового засідання. Відповідно до 
ст. 110 КПК України всі рішення органів досудо-
вого розслідування, дізнання та прокурора є про-
цесуальними рішеннями, які приймаються у формі 
постанови. Зазначена постанова виноситься 
у випадках, передбачених КПК України, а також 
коли слідчий, дізнавач, прокурор визнає це необ-
хідним. Крім того, положеннями КПК України 
передбачено, що органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, підприємства, уста-
нови та організації, службові особи, інші фізичні 
особи зобов’язані виконувати законні вимоги 
та процесуальні рішення слідчого (ч. 5 ст. 40 КПК 
України) та дізнавача (ч. 4 ст. 40-1 КПК Укра-
їни). Тому, враховуючи законодавчо закріплені 
вимоги та обов’язковість виконання процесу-
альних рішень із цих питань, ми вважаємо, що 
витребування від органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов та організацій, службових та фізичних осіб 
речей, документів, відомостей, висновків експер-
тів, висновків ревізій та актів перевірок має бути 
оформлено у формі постанови, яка, згідно з поло-
женнями ч. 7 ст. 110 КПК України є обов’язковою 
для виконання фізичними та юридичними осо-
бами, з метою дотримання прав, свобод чи інтер-
есів, яких вона стосується. Таким чином, беручи 
участь у дискусії з порушеного питання, ми про-
понуємо авторське визначення «витребування»: 
ним є письмовий запит учасників кримінального 
провадження та суду з вимогою про надання 
речей, документів, відомостей та інформації, що 
мають значення для кримінального провадження.

Висновки. Дослідження правових і організа-
ційних засад щодо проблемних питань понятій-
ного апарату та правозастосування порядку зби-
рання, перевірки та оцінки документів як джерел 
доказів у кримінальному провадженні дає під-
стави стверджувати, що документом як одним із 
процесуальних джерел доказів є спеціально ство-

рений із метою збереження інформації матеріаль-
ний об’єкт, який містить зафіксовані за допомо-
гою письмових знаків, звуків, зображення тощо 
відомості, який може бути використаний як доказ 
факту чи обставин, що встановлюються під час 
кримінального провадження та мають значення 
для нього, який відповідає вимогам належності, 
допустимості, достовірності та достатності. Елек-
тронним документом у процесуальному значенні 
ми пропонуємо вважати не окремий електронний 
файл, що містить відомості, що мають значення 
для кримінального провадження, а й фізичний 
носій електронної інформації, який містить такий 
файл. З метою усунення недоліків та неузгодже-
ностей порядку витребування слідчим, дізнавачем 
та прокурором від органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов та організацій, службових та фізичних осіб 
необхідних документів як джерел доказів про-
понуємо вдосконалити національне кримінальне 
процесуального законодавство з дослідженого 
напряму, а саме доповнити частину 2 ст. 93 КПК 
України текстом такої редакції: «Сторона обвину-
вачення здійснює витребування від органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, службових 
та фізичних осіб речей, документів, відомостей, 
висновків експертів, висновків ревізій та актів 
перевірок шляхом надсилання постанови, яка має 
відповідати вимогам, передбаченим ст. 110 КПК 
України. Органи державної влади, органи міс-
цевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій, службові та фізичні особи, яким 
надіслано постанову слідчого, дізнавача, проку-
рора про витребування речей, документів, відо-
мостей, висновків експертів, висновків ревізій 
та актів перевірок, зобов’язані не пізніше п’яти 
робочих днів із дня отримання постанови надати 
слідчому, дізнавачу, прокурору витребувані речі, 
відомості, інформацію, документи та копії доку-
ментів, крім відомостей з обмеженим доступом 
і документів, в яких міститься інформація з обме-
женим доступом. Строк розгляду постанови про 
витребування речей, документів, відомостей, 
висновків експертів, висновків ревізій та актів 
перевірок може бути продовжено до десяти робо-
чих днів, якщо витребування стосується надання 
значного обсягу інформації або потребує збору 
та перевірки інформації серед значної кількості 
даних, про що слідчого, дізнавача, прокурора пись-
мово повідомляють не пізніше п’яти робочих днів 
із дня отримання відповідної постанови, з обґрун-
туванням причин такого продовження. У процесі 
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отримання речей, документів, відомостей, висно-
вків експертів, висновків ревізій та актів перевірок 
слідчий, дізнавач, прокурор складає відповідний 
протокол. Невиконання постанови про витребу-
вання речей, документів, відомостей, висновків 
експертів, висновків ревізій та актів перевірок 

є підставою для звернення сторони обвинувачення 
з клопотанням про застосування інших захо-
дів забезпечення кримінального провадження».

Водночас порушені проблемні питання не 
є остаточними та підлягають окремому дослі-
дженню або науковому вивченню.
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Sezonov V.S., Piddybna A.V. PROBLEMATIC ISSUES OF COLLECTION AND USE  
OF DOCUMENTS AS SOURCES OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS

The article is devoted to the study of some problematic issues of legal regulation of documents as procedural 
sources of evidence under national criminal procedure law, legal and organizational principles of the conceptual 
apparatus and law enforcement of procedural mechanisms for collecting, verifying and evaluating documents 
as sources of evidence in criminal proceedings. The scientific views of some scientists and representatives 
of scientific schools on the definition of the term “document” are studied, on the basis of which the author 
proposes the essence of distinguishing the concept of “documents as sources of evidence” from the concept of 
“documents as physical evidence”, іt as a source of evidence in criminal proceedings; the author's definition 
of the concept of a document as a procedural source of evidence is proposed. According to the results of the 
study of scientific positions of scientists and representatives of scientific schools and generalization of law 
enforcement practice, the author’s position on the identified shortcomings of legal regulation of collection, 
verification and evaluation of electronic documents as sources of evidence in terms of their belonging to material 
media and provided the author’s position on improving. Examining the problematic issues of legal regulation 
and law enforcement practice of using methods of collecting documents as sources of evidence in criminal 
proceedings, in particular, their demand during the pre-trial investigation by investigators, investigators 
and prosecutors from public authorities, local governments, enterprises, institutions and organizations, 
officials and individuals, the author substantiated the absence of a procedural mechanism for such demand of 
documents by the prosecution. Based on the results of the study, the author proposed a number of proposals 
and recommendations for improving certain issues of the theory of criminal procedure, law enforcement and 
current criminal procedure legislation.

Key words: source of evidence, proof, circumstances, document, regulations, legislation, collection of 
evidence, demand, criminal proceedings, belonging, admissibility, pre-trial investigation, court.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ  
ПІДКУПУ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Стаття присвячена висвітленню особливостей планування розслідування підкупу медич-
них працівників.

Визначено, що планування розслідування підкупу медичних працівників є мисленнєвою 
діяльністю слідчого, що полягає у визначенні завдань досудового слідства цієї категорії зло-
чинів, шляхів, способів і послідовності їх вирішення відповідно до вимог кримінального про-
цесуального закону, матеріальним виразом якої є складання плану розслідування.

Констатовано, що планування розслідування підкупу медичних працівників залежить від 
низки чинників: а) криміналістичних знань слідчим механізму з’ясування обставин вчинення 
такого роду кримінальних правопорушень; б) уміння слідчого правильно вибирати напрям роз-
слідування, ґрунтуючись на доказах, наявних у його розпорядженні; в) оптимального вибору 
слідчим процесуальних дій, з урахуванням слідчої ситуації, що склалася на відповідному етапі 
розслідування; г) поінформованості слідчого про елементи події кримінального правопору-
шення, її учасників, можливі способи протидії досудовому розслідуванню з їх боку; д) наяв-
ності, стану та можливостей науково-технічних засобів для ефективного використання 
у процесі розслідування.

Зазначено, що планування розслідування підкупу медичних працівників ускладнюється: 
1) нерозробленістю методики розслідування цих кримінальних правопорушень; 2) допуще-
ними помилками у збиранні та перевірці доказів на початковому етапі розслідування підкупу 
медичних працівників; 3) хибністю, нечіткістю, спрощенням у визначенні завдань розсліду-
вання, його напряму, виборі та послідовності заходів, що мають бути реалізовані, їх виконав-
ців та строків здійснення; 4) невмінням налагодити ефективну взаємодію з оперативними 
підрозділами, комунікативний контакт з іншими учасниками кримінального провадження; 
5) ігноруванням вимоги щодо складання плану розслідування підкупу медичних працівників або 
його складання без дотримання принципів планування; 6) відсутністю досвіду з планування 
розслідування кримінальних правопорушень.

Обґрунтовано, що до елементів планування розслідування підкупу медичних працівників 
належать: а) визначення та аналіз слідчої ситуації; б) вибір напряму розслідування та вирі-
шення тактичних завдань; в) окреслення процесуальних дій, виконавців та строків їх здій-
снення, науково-технічних засобів, що використовуватимуться в процесі проведення таких 
дій; г) вжиття заходів щодо усунення протидії досудовому розслідуванню; ґ) складання плану 
розслідування; д) контроль за виконанням та своєчасне коригування такого плану. Виконання 
зазначених етапів здійснюється не шляхом одномоментного акту, а завдяки тривалому процесу.

Ключові слова: підкуп, неправомірна вигода, медичні працівники, планування розсліду-
вання, план розслідування.

Постановка проблеми. Нині аксіоматичними 
вважаються твердження про те, що правильне 
та докладне планування проведення досудового 
розслідування є важливою частиною організації 
роботи дізнавача, детектива Національного анти-
корупційного бюро України, слідчого. Помилки, 
прогалини та інші недоліки в діяльності зазначе-
них суб’єктів кримінального провадження зумов-
лені безплановістю розслідування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика планування досудового розсліду-

вання ґрунтовно висвітлена у роботах Р.С. Бєлкіна, 
Ю.В. Гавриліна, В.Д. Зеленського, В.А. Журавля, 
І.І. Когутича, В.О. Коновалової, Я.Ю. Курьяно-
вої, О.М. Ларіна, І.П. Можаєвої, О.В. Плєханова, 
В.Ю. Шепітька та інших дослідників.

Водночас у наукових працях цих учених не 
розкрито особливостей планування розсліду-
вання підкупу медичних працівників. У зв’язку 
з цим підлягають з’ясуванню чинники, які впли-
вають на планування розслідування криміналь-
них правопорушень, передбачених ст. ст. 354, 
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3683 та 3684 КК України, обставини, що усклад-
нюють таку діяльність. Потребують вивчення 
й елементи планування розслідування підкупу 
медичних працівників. Зазначене зумовлює акту-
альність теми цієї статті, її теоретичне та прак-
тичне значення.

Постановка завдання. Метою статті є висвіт-
лення особливостей планування розслідування 
підкупу медичних працівників.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Свого часу О.М. Ларін справедливо стверджував, 
що якість і строки розслідування прямо залежать 
від організації та планування слідчим своєї роботи 
[1, с. 57]. Також варто погодитися з думкою, що 
основною причиною неналежного планування 
розслідування кримінальних правопорушень 
є низьке володіння технікою планування, психо-
логічна неприйнятність цього виду діяльності, 
уявна економія робочого часу, помилкове сприй-
няття режиму цейтноту і терміновості виконання 
конкретних слідчих дій [2, с. 304].

Основні аспекти вчення про організацію 
та планування розслідування кримінальних пра-
вопорушень детально досліджені в криміналіс-
тичній літературі.

В.О. Коновалова розглядає планування розслі-
дування злочинів як розумову діяльність слідчого, 
що полягає в побудові системи процесуально 
і науково обґрунтованих слідчих завдань, якими 
визначаються порядок, строки й послідовність 
виконання процесуальних та інших дій і заходів 
із метою забезпечення високої оптимальності 
й організації розкриття, розслідування злочинів 
і запобігання їм [3, с. 63].

У подібний спосіб визначає планування роз-
слідування і В.А. Журавель – сукупність склад-
них розумових операцій, що спрямовані на фор-
мулювання завдань розслідування та визначення 
найбільш раціональних й ефективних шляхів їх 
розв’язання, котрі забезпечують всебічне і повне 
доказування у кримінальній справі [4, с. 266].

Схожою є позиція й І.І. Когутича, який вва-
жає, що планування – це розумова практична 
діяльність, спрямована на визначення способів 
розкриття злочинів, окреслення обставин, що під-
лягають з’ясуванню, а також установлення найдо-
цільніших строків проведення необхідних слід-
чих (розшукових) дій та оперативно-розшукових 
заходів [5, с. 321].

Мисленнєвий процес, що лежить в основі пла-
нування, включає в себе логічні операції, відчуття, 
сприйняття, різні психологічні акти, завдяки яким 
здійснюється творчий пошук варіантів найкращої 

побудови діяльності у сфері кримінального судо-
чинства, шляхів і способів відшукання доказів 
та встановлення істини у справі загалом. Зміст пла-
нування розслідування становить матеріальне відо-
браження тактичного задуму щодо вирішення ситу-
ації, яка склалася під час розслідування [6, с. 143].

Планування полягає в розумовому процесі 
вибору засобів розслідування, розподілу їх у про-
сторі та часі. Це інтелектуальна діяльність слід-
чого, спрямована на побудову розумової моделі 
всього розслідування. Матеріальним виразом цієї 
моделі стає письмовий план розслідування кримі-
нальної справи. Цільове призначення планування 
як інтелектуального процесу полягає в упорядку-
ванні розслідування – виявленні його структур-
них елементів і складанні їх системи (поєднання, 
зв’язку, місця, часу тощо). Тому планування – 
ніщо інше, як елемент організації розслідування, 
ланка, що зв’язує інші її елементи [7, с. 735].

Доречно звернути увагу на те, що у вищена-
веденому розумінні планування розслідування 
зроблений акцент і на зовнішнє вираження цього 
процесу – складання плану розслідування.

Загалом нині практично усі дослідники роз-
глядають планування розслідування крізь призму 
мисленої діяльності особи, яка проводить досу-
дове розслідування. Проте найчастіше в дефініціях 
цього поняття увага зосереджена на таких озна-
ках: 1) є елементом (засобом, методом) організації 
роботи особи, уповноваженої на проведення досу-
дового розслідування; 2) становить складну мис-
лену діяльність; 3) сприяє проведенню досудового 
розслідування; 4) спрямоване на найоптимальніше 
досягнення мети досудового розслідування; 5) його 
метою є забезпечення ефективності досудового 
розслідування; 6) є різновидом програмування; 
7) має власну структуру; 8) знаходить зовнішній 
вираз у письмовій чи графічній формах (плані).

Планування, як процес, здійснюється з початку 
кримінального провадження, тобто з моменту 
отримання відомостей про подію, що може містити 
ознаки кримінального правопорушення, і початку 
здійснення дій із перевірки цих відомостей. Але 
планування проводиться після визначення мети 
або майже паралельно з цим. Суть планування 
полягає у вивченні, аналізі доказів, іншої інфор-
мації з метою визначення шляхів, засобів і мето-
дів розслідування, поєднання (послідовності) 
проведення слідчих та інших процесуальних дій. 
Основою цього процесу є професійні знання слід-
чого, насамперед, знання методики розслідування 
окремих видів кримінальних правопорушень, зна-
ння слідчої практики. На базі професійних знань, 



Том 32 (71) № 1 2021122

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

їх аналізу та застосування в конкретному випадку 
окремого розслідування і здійснюється вибір 
необхідних дій, встановлюється послідовність їх 
провадження. Планування детеміноване цілевиз-
наченням, пов’язане з ним, зокрема й за часом 
здійснення. За допомогою планування визнача-
ються основні елементи структури розслідування: 
слідчі й інші процесуальні дії, суб’єкти і учасники 
їх проведення, час і місце здійснення таких дій. 
Планування з’єднує в єдине ціле всі елементи 
структури розслідування, а також інфраструк-
турні складові частини розслідування, зокрема ті, 
що забезпечують технічні заходи [7, с. 735].

Планування сприяє комплексному підходу до 
розслідування кримінальних правопорушень. 
Правильне планування дає можливість безпо-
милково визначити конкретні завдання розсліду-
вання і оптимальний варіант діяльності слідчого, 
успішно здійснювати розкриття і розслідування 
кримінальних правопорушень. Планування 
створює умови для найдоречнішої та цілеспря-
мованої організації ходу і процесу досудового 
розслідування. Грамотне планування розсліду-
вання у складних кримінальних провадженнях 
на основі повного відпрацювання слідчих версій 
є однією з найважливіших умов для встановлення 
об’єктивної істини [8, с. 70].

Планування необхідно розглядати як 
обов’язковий захід, спрямований на оптимізацію 
зусиль, що докладає суб’єкт розслідування і дає 
змогу оперативно передбачити необхідний обсяг 
роботи і строки його виконання з усіх доручених 
завдань, кримінальних справ та матеріалів пере-
вірок. Доцільно здійснювати планування як усієї 
роботи загалом, так і окремо в кожному кримі-
нальному провадженні та матеріалі процесуаль-
ної перевірки, заносячи заходи щодо конкретних 
завдань до загального плану роботи. Окреслю-
ючи основні напрями розслідування, слідчому 
доцільно занотовувати необхідні дії, керуючись 
встановленими строками, а також міркуваннями 
повноти, доречності, можливості їх виконання 
у визначений строк, після чого погодити запла-
новані заходи з керівником органу досудового 
розслідування, оформивши план відповідно до 
вимог діловодства. Після цього варто занести 
заплановані заходи до загального календарного 
плану. Складаючи календарний план, рекомен-
дується передбачати виконання організаційних 
(встановлення домовленостей, нагадувань, здій-
снення викликів) і процесуальних (продовження 
строків досудового розслідування, дії захо-
дів забезпечення кримінального провадження, 

прийняття підсумкового рішення) заходів,  
які не включаються до плану роботи в конкрет-
ному провадженні [2, с. 308].

Не зайвим буде зазначити, що вимога плану-
вання передбачена нормативно. Так, у пп. 1, 2 роз-
ділу ІІ Інструкції з організації діяльності слідчих 
підрозділів Національної поліції, затвердженої 
наказом МВС України від 6 липня 2017 р. № 570, 
встановлено, що діяльність слідчих підрозділів 
здійснюється на основі планування, поєднання 
єдиноначальності у вирішенні питань службової 
діяльності та колегіальності в процесі їх обгово-
рення, персональної відповідальності кожного 
працівника за стан справ на дорученій ділянці 
роботи. Заходи щодо організації слідчої роботи 
формуються в планах роботи як слідчого під-
розділу, так і відповідного органу (підрозділу) 
поліції. Вони мають відповідати оперативній 
обстановці, що складається, прогнозу її розвитку, 
вимогам законодавства стосовно завдань і функ-
цій слідчих підрозділів, бути цілеспрямованими, 
чітко сформульованими, максимально конкре-
тизованими і реальними для виконання, а також 
забезпеченими фінансовими, матеріально-техніч-
ними і кадровими ресурсами. У процесі форму-
вання планів заходів обов’язково визначаються 
строки їх виконання і відповідальні виконавці [9].

Ефективність планування забезпечується 
дотриманням його принципів. Ними є вироблені 
криміналістикою та практично апробовані керівні 
ідеї щодо здійснення такої мисленнєвої діяль-
ності, як планування.

Питання щодо кількості та змісту принципів 
планування розслідування кримінальних пра-
вопорушень залишається дискусійним. Утім не 
викликає заперечення зарахування до принципів 
планування законності, обґрунтованості, повноти, 
гіпотетичності, відповідності форми і змісту, 
реальності, оптимальності та економічності, інди-
відуальності, конкретності, системності, своєчас-
ності, динамічності, всебічності та об’єктивності. 
Такі принципи є взаємопов’язаними та відобра-
жають різні аспекти планування.

З методичною метою процес планування 
можна розділити на низку етапів.

В.Д. Зеленський до таких етапів зараховує: 
а) аналіз слідчої ситуації і цілей розслідування; 
б) вибір засобів для досягнення цілей розсліду-
вання; в) визначення оптимального поєднання 
слідчих та інших дій, послідовності, місця і часу 
їх проведення; г) визначення сил розслідування, 
конкретизація виконавців; ґ) коригування плану 
[7, с. 736].
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Варто зазначити, що не всі криміналісти ведуть 
мову про етапи планування розслідування. Пере-
важно вони оперують терміном елементи плану-
вання розслідування.

У подібний спосіб розглядав структуру пла-
нування розслідування О.М. Ларін. Учений 
включав до неї такі елементи: 1) визначення 
основних напрямів збирання доказів із метою 
швидкого і повного розкриття злочину, викриття 
винного, виявлення обставин, що впливають на 
ступінь і характер відповідальності підозрю-
ваного; 2) вибір відповідних засобів і джерел 
збирання доказів; 3) окреслення кола слідчих 
дій; 4) визначення змісту і тактики проведення 
кожної з вибраних слідчих дій; 5) вибір організа-
ційних і технічних заходів, що сприяють успіху 
в проведенні означених слідчих дій та розсліду-
вання загалом; 6) визначення строків і послідов-
ності слідчих дій. При цьому вчений підкреслю-
вав, що планування ґрунтується на всебічному 
врахуванні фактичних даних, які під час розслі-
дування невпинно доповнюються, уточнюються, 
переосмислюються. Тому процес планування 
з моменту початку провадження до його завер-
шення безперервний [1, с. 58].

На думку інших дослідників, невід’ємними 
елементами планування розслідування є: 1) збір 
вихідної інформації шляхом проведення невід-
кладних слідчих дій, оперативно-розшукових 
та інших непроцесуальних заходів; 2) системати-
зація та оцінка вихідної інформації, визначення 
невстановлених обставин; 3) висунення версій 
щодо невстановлених обставин на підставі ана-
лізу вихідної інформації та криміналістичних 
знань; 4) визначення обставин, що підлягають 
доказуванню, з метою перевірки висунутих вер-
сій як наслідків, що закономірно випливають із 
них; 5) вибір способів і конкретних правових 
засобів встановлення цих обставин, зокрема 
перелік необхідних слідчих дій та організацій-
них заходів, а також їх виконавців; 6) складання 
письмового плану (на паперовому або електро-
нному носії), його погодження та затвердження; 
7) доведення змісту плану, а також іншої необ-
хідної інформації до виконавців; 8) контроль 
виконання строків і змісту виконання плану; 9) 
цілеспрямоване коригування плану під час його 
виконання [6, с. 144].

Дискусійним видається включення побудови 
слідчих версій до структури планування розсліду-
вання. Побудова слідчих версій становить само-
стійний процес, який пов’язаний не з плануван-
ням, а з визначенням завдань розслідування.

Зміст планування розслідування диференцію-
ється залежно від етапу розслідування, рівня (пла-
нування слідчої дії, епізоду, кримінального про-
вадження загалом, кількох справ, що знаходяться 
у провадженні слідчого), строків (календарні 
плани на відповідний період часу), технологій, що 
використовують [6, с. 144].

На підставі вищевикладеного планування 
розслідування підкупу медичних працівників 
є мисленнєвою діяльністю слідчого, що полягає 
у визначенні завдань досудового слідства цієї 
категорії злочинів, шляхів, способів і послідов-
ності їх вирішення відповідно до вимог кримі-
нального процесуального закону, матеріальним 
виразом якої є складання плану розслідування.

Планування розслідування такої категорії кри-
мінальних правопорушень є одним із найважливі-
ших елементів оптимізації кримінальної процесу-
альної діяльності слідчого.

Планування розслідування підкупу медич-
них працівників залежить від низки чинників: 
а) криміналістичних знань слідчим механізму 
з’ясування обставин вчинення такого роду кримі-
нальних правопорушень; б) уміння слідчого пра-
вильно вибирати напрям розслідування, ґрунтую-
чись на доказах, наявних у його розпорядженні; 
в) оптимального вибору слідчим процесуальних 
дій, з урахуванням слідчої ситуації, що склалася 
на відповідному етапі розслідування; г) поінфор-
мованості слідчого про елементи події кримі-
нального правопорушення, її учасників, можливі 
способи протидії досудовому розслідуванню з їх 
боку; ґ) наявності, стану та можливостей науково-
технічних засобів для ефективного використання 
у процесі розслідування.

Плануючи розслідування підкупу медичних 
працівників, слідчому доречно звернути увагу на 
наявність суперечностей у відомостях, якими він 
володіє, окреслити завдання, що підлягають пер-
шочерговому вирішенню, визначити засоби, сили 
і строк виконання поставлених завдань, підібрати 
виконавців.

Планування розслідування підкупу медичних 
працівників ускладнюється: 1) нерозробленістю 
методики розслідування цих кримінальних право-
порушень; 2) допущеними помилками у збиранні 
та перевірці доказів на початковому етапі розсліду-
вання підкупу медичних працівників; 3) хибністю, 
нечіткістю, спрощенням у визначенні завдань роз-
слідування, його напряму, виборі та послідовності 
заходів, що мають бути реалізовані, їх виконавців 
та строків здійснення; 4)  невмінням налагодити 
ефективну взаємодію з оперативними підрозді-
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лами, комунікативний контакт з іншими учасни-
ками кримінального провадження; 5) ігноруван-
ням вимоги щодо складання плану розслідування  
підкупу медичних працівників або його складання 
без дотримання принципів планування; 6) відсут-
ністю досвіду з планування розслідування кримі-
нальних правопорушень.

До елементів планування розслідування під-
купу медичних працівників належать: а) визна-
чення та аналіз слідчої ситуації; б) вибір напряму 
розслідування та вирішення тактичних завдань; 
в) окреслення процесуальних дій, виконавців 
та строків їх здійснення, науково-технічних засо-
бів, що використовуватимуться в процесі прове-
дення таких дій; г) вжиття заходів щодо усунення 
протидії досудовому розслідуванню; ґ) складання 
плану розслідування; д) контроль за виконанням 
та своєчасне коригування такого плану. Виконання 
зазначених етапів здійснюється не шляхом одно-
моментного акту, а завдяки тривалому процесу.

Планування розслідування підкупу медичних 
працівників розпочинається з аналізу відомостей 
про факти вчинення кримінально-протиправних 
дій. Такі відомості мають бути занесені до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань. На початко-
вому етапі розслідування планують заходи, прове-
дення яких дає змогу встановити наявність події 
кримінального правопорушення та його вчинення 
конкретною особою. Водночас у слідчого ще 
немає достатньо доказів про обставини підкупу 
медичного працівника, з огляду на що сконстру-
йовані ним версії ґрунтуються на типових припу-
щеннях про характер розслідуваного діяння.

Планування розслідування у кримінальних 
правопорушеннях зазначеної категорії прояв-
ляється й у з’ясуванні обставин, що підлягають 
доказуванню та мають значення для криміналь-
ного провадження.

Відповідно до п. 4 розділу ІІ Інструкції з орга-
нізації діяльності слідчих підрозділів Національ-
ної поліції України слідчий планує свою роботу 
так, щоб забезпечити своєчасність виконання 
необхідних слідчих (розшукових) дій та неглас-
них слідчих (розшукових) дій у всіх криміналь-
них провадженнях, в яких він проводить досудове 
розслідування. З цією метою він складає загаль-
ний календарний план-графік роботи в усіх кри-
мінальних провадженнях, а також плани розсліду-
вання в кожному кримінальному провадженні [9].

Планування розслідування підкупу медичних 
працівників дисциплінує слідчого, сприяє про-
веденню цілеспрямованого і досудового слідства, 
упорядковує цей процес.

Форма плану і ступінь його деталізації зале-
жать від складності кримінального провадження 
та можуть бути різними.

План розслідування підкупу медичних праців-
ників має містити, щонайменше, такі рубрики: 
а) номер слідчої версії; б) суть слідчої версії (таку 
рубрику можна розбити на частини за окремими 
епізодами); в) процесуальні дії, спрямовані на 
перевірку слідчої версії; г) строки проведення 
процесуальних дій; ґ) відомості про виконавців; 
д) відмітка про виконання.

Після складання план розслідування належить 
погодити з керівником органу досудового розслі-
дування.

Будучи робочим документом слідчого у кримі-
нальному провадженні, план розслідування медич-
них працівників не є статичним. До нього мають 
заноситися корективи і доповнення залежно від 
розвитку або зміни слідчої ситуації, одержання 
нових відомостей, що мають значення для кримі-
нального провадження.

Контроль за виконанням складеного плану роз-
слідування слідчий проводить в умовах реалізації 
визначених ним процесуальних дій. Здійснюючи 
контроль, слідчий осмислює одержану інформа-
цію, робить помітки про виконання запланованих 
дій, за необхідності вносить до плану відповідні 
корективи.

Висновки. Планування розслідування підкупу 
медичних працівників є мисленнєвою діяльністю 
слідчого, що полягає у визначенні завдань досу-
дового слідства цієї категорії злочинів, шляхів, 
способів і послідовності їх вирішення відповідно 
до вимог кримінального процесуального закону, 
матеріальним виразом якої є складання плану 
розслідування. Планування розслідування такої 
категорії кримінальних правопорушень є одним із 
найважливіших елементів оптимізації криміналь-
ної процесуальної діяльності слідчого.

До елементів планування розслідування під-
купу медичних працівників належать: а) визна-
чення та аналіз слідчої ситуації; б) вибір напряму 
розслідування та вирішення тактичних завдань; 
в) окреслення процесуальних дій, виконавців 
та строків їх здійснення, науково-технічних 
засобів, що використовуватимуться в процесі 
проведення таких дій; г) вжиття заходів щодо 
усунення протидії досудовому розслідуванню; 
ґ) складання плану розслідування; д) контроль 
за виконанням та своєчасне коригування такого 
плану. Виконання зазначених етапів здійсню-
ється не шляхом одномоментного акту, а завдяки 
тривалому процесу.
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Yurkiv R.R. THE PECULIARITIES OF PLANNING THE INVESTIGATION  
OF MEDICAL WORKERS BRIBERY

The article is devoted to the peculiarities of planning the investigation of medical workers bribery.
It is determined that planning the investigation of medical workers bribery is a mental activity of the 

investigator, which is to determine the tasks of pre-trial investigation of this category of crimes, ways, methods 
and sequence of their solution in accordance with the requirements of criminal procedure law.

It is stated that the planning of the investigation of medical workers bribery depends on a number of 
factors: a) forensic knowledge of the investigator mechanism to clarify the circumstances of such criminal 
offenses; b) the ability of the investigator to correctly choose the direction of the investigation, based on the 
evidence available to him; c) the optimal choice of procedural actions by the investigator, taking into account 
the investigative situation that has developed at the relevant stage of the investigation; d) awareness of the 
investigator about the elements of the criminal offense, its participants, possible ways to counter the pre-trial 
investigation on their part; e) the availability, condition and capabilities of scientific and technical means for 
effective use in the investigation process.

It is noted that the planning of the investigation of medical workers bribery is complicated by: 1) the lack of 
methods for investigating these criminal offenses; 2) mistakes in the collection and verification of evidence at 
the initial stage of the investigation of medical workers bribery; 3) erroneousness, vagueness, simplification in 
defining the tasks of the investigation, its direction, selection and sequence of measures to be implemented, their 
executors and deadlines; 4) inability to establish effective interaction with operational units, communicative 
contact with other participants in criminal proceedings; 5) ignoring the requirement to draw up a plan for the 
investigation of medical workers bribery or its drawing up without compliance with the principles of planning; 
6) lack of experience in planning the investigation of criminal offenses.

It is substantiated that the elements of planning the investigation of medical workers bribery include: a) 
definition and analysis of the investigative situation; b) choosing the direction of investigation and solving 
tactical tasks; c) delineation of procedural actions, executors and terms of their implementation, scientific and 
technical means that will be used in carrying out such actions; d) taking measures to eliminate opposition to 
the pre-trial investigation; e) drawing up an investigation plan; f) control over the implementation and timely 
adjustment of such a plan. These stages are performed not by a one-time act, but by a long process.

Key words: bribery, illicit gain, medical workers, investigation planning, investigation plan.
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СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ:  
ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ СУЧАСНОГО ЕТАПУ

Стаття присвячена дослідженню процесу реформування судової системи України в кон-
тексті сучасних принципів правосуддя, змін у законодавстві та суспільстві. Практично всі 
українські президенти, прийшовши до влади, анонсували масштабні судові реформи, та вже 
16 жовтня 2019 року з ініціативи новообраного Президента України ухвалено Закон, яким при-
пинено повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів, запроваджено нові органи: Кон-
курсну комісію – для відбору нових членів ВККС, Комісію з питань доброчесності та етики – 
для оцінювання доброчесності членів ВККС, Вищої Ради правосуддя і суддів Верховного Суду. 
Однак вищезазначені запровадження не були втілені. Проаналізовано перші кроки у сфері 
реалізації Указу Президента України «Про Стратегію реформування судоустрою, судо-
чинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки», зазначено, з якими суттє-
вими проблемами в 2020–2020 рр. стикається судова система України. Розглянуті принципи 
подальшого реформування судової системи України, а саме: продовження початих проєктів, 
які мають перспективу стати успішними, з роботою над помилками, конкурсний відбір на 
суддівські посади в судах усіх рівнів із залученням до участі в конкурсах адвокатів та науков-
ців, оцінювання суддів, запровадження електронного судочинства, інституційне підвищення 
якості юридичної освіти з відмовою від підготовки правників у мілітаризованих відомчих 
закладах освіти), підтримка агентів змін, створення нових інституцій замість підтримки 
старих, участь громадськості та міжнародних експертів для забезпечення довіри до про-
цесу реформи та її результатів, сервісна орієнтованість судів. Досліджено зміни, що мають 
бути проєктно орієнтованими, синхронізованими із заздалегідь визначеним чітким планом 
дій і відповідальними органами та особами за реалізацію кожного проєкту. Ці змини мають 
включати нові органи суддівського врядування, нові судові інституції, моніторинг доброчес-
ності суддів і прокурорів як механізм забезпечення підзвітності, електронний суд і дебюро-
кратизацію судового процесу, механізм поновлення провадження для засуджених за злочини, 
яких вони не вчиняли. Тільки після того, як буде проаналізовано недоліки, проблеми, з якими 
зіткнулася наша держава під час реформування системи судоустрою, можна буде визначи-
тися, чи варто починати нову реформу, чи буде достатньо провести роботу над помилками. 
Зазначається важливість об’єднання дієвих рішень, усталеної правової упорядкованості, 
реалізації принципу верховенства права, атмосфери нормального, сприятливого, правового 
життя суспільства.

Ключові слова: верховенство права, судочинство, судоустрій, правосуддя, судова гілка 
влади, судова реформа.

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Постановка проблеми. Для захисту прав, 
свобод та законних інтересів людини і громадя-
нина, прав та законних інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави шляхом своєчасного, ефектив-
ного і справедливого вирішення правових спо-
рів на засадах верховенства права існує судова 
система України. Ст. 8 Загальної Декларації прав 

людини 1948 року передбачено, що кожна людина 
має право на ефективне поновлення в правах 
компетентними національними судами у випад-
ках порушення її основних прав, наданих їй кон-
ституцією або законом [1]. Право на ефективний 
засіб захисту закріплено також у ст. 2 Міжна-
родного пакту про громадянські та політичні 
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права [2] і в ст. 13 Конвенції про захист прав 
людини та основних свобод [3]. Європейський 
курс України ґрунтується на принципах дієвості 
демократичних інституцій, верховенства права 
та укріпленні інституцій усіх рівнів державного 
управління загалом та судових органів зокрема. 
Зміцнення судової влади, підвищення її ефектив-
ності, гарантування її незалежності та неуперед-
женості – це ті стандарти внутрішньої політики, 
які мають бути забезпечені Україною відповідно 
до взятих на себе міжнародних зобов’язань.

Однак жодна з гілок влади чи державних інсти-
туцій в Україні не зазнає такого реформаторського 
шквалу, як судова система. Практично всі україн-
ські президенти, прийшовши до влади, анонсу-
вали масштабні судові реформи.

Постановка завдання. Метою статті є розгляд 
процесу реформування судової системи України 
в контексті сучасних принципів правосуддя, змін 
у законодавстві та суспільстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Шостий Президент України Володимир Зелен-
ський, як і його попередник, також визнав прі-
оритетність судової реформи. Нова політична 
влада задекларувала, що судова реформа є одним 
із головних завдань для боротьби з корупцією 
та забезпечення економічного зростання України 
[4]. 16 жовтня 2019 року з його ініціативи ухва-
лено Закон, яким припинено повноваження Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів (далі – ВККС) [5]. 
Також запроваджено нові органи: Конкурсну 
комісію – для відбору нових членів ВККС, Комі-
сію з питань доброчесності та етики – для оці-
нювання доброчесності членів ВККС, Вищої 
Ради правосуддя (далі ВРП) і суддів Верховного 
Суду. Ці органи наполовину мали складатися 
з міжнародних експертів. Однак уповноваження 
ВРП на лідерство у формуванні цих органів при-
звело до провалу: вона не затвердила склад Комі-
сії з питань доброчесності та етики, відхиливши 
запропоновані міжнародниками кандидатури, 
Конкурсна комісія не була сформована через ніве-
лювання ролі міжнародних експертів підзаконним 
актом ВРП, а міжнародні організації відмовилися 
номінувати міжнародних експертів через нечітке 
врегулювання процедур у законодавстві [6]. Цим 
же законом запропоновано вдвічі скоротити склад 
нового Верховного Суду (сформованого протя-
гом 2016–2019 рр.). Рада Європи й Венеційська 
комісія закон розкритикували, посилаючись на 
необхідність спочатку суттєво зменшити наванта-
ження на суд, а також на незавершеність реформи 
судів нижчого рівня [7]. Згодом Конституційний 

Суд України визнав неконституційними поло-
ження про скорочення складу Верховного Суду 
і ВККС, створення Комісії з питань доброчесності 
та етики та деякі зміни в системі суддівської дис-
ципліни [8]. Реагуючи на це, Президент України 
у червні 2020 року вніс законопроєкт про вилу-
чення неконституційних положень [9]. Водночас 
знову значну роль у формуванні і діяльності нової 
ВККС відведено ВРП. Окрім того, Президент 
повністю відмовився від запровадження меха-
нізму оцінювання доброчесності членів ВРП.

Варто пригадати, що Указом Президента Укра-
їни «Про Стратегію реформування судоустрою, 
судочинства та суміжних правових інститутів на 
2015–2020 роки» [10] було ухвалено багато важ-
ливих кроків, спрямованих на узгодження функці-
онування судової влади з європейськими стандар-
тами. Основними здобутками стали:

– перезавантаження судів;
– нові важелі боротьби з проявами корупції 

у судах;
– оцінювання суддів за критеріями компетент-

ності, доброчесності й етики;
– удосконалення процесуального законодав-

ства у напрямку гарантування права на справед-
ливий суд та доступу до правосуддя.

Перші ініціативи  у сфері судової реформи 
частково рухалися в правильному напрямі, але 
запланований результат не був досягнутий. Така 
реформа не має нічого спільного з вирішенням 
проблем українського суспільства, відсутні стра-
тегічне планування та уявлення про майбутню 
модель судової системи. Як наслідок, відбува-
ється лише гра в «реформу» [11], що створює 
ще більше проблем і поглиблює кризу влади. 
Наступні ж кроки привели до блокування судової 
системи, що вже призвело до суттєвих проблем:

– недофінансування судової системи. 
У бюджеті на 2021 рік передбачене фінансування 
судової системи лише 38% від потреб [12]. Нині 
низка судів залишилась без засобів телефонного 
зв’язку, є проблеми поштових відправлень (у лис-
топаді 2020 р. низку судів повідомили, що при-
пиняють надсилати поштову кореспонденцію для 
учасників справ), судовим установам зменшили 
суму виплат на комунальні послуги та ремонт 
приміщень судів. Працівники апаратів судів зали-
шилися з мінімальними зарплатами;

– зупинено кваліфікаційне оцінювання суд-
дів та кандидатів на посаду судді, яке проводило 
ВККС;

– кадровий дефіцит у судах, що згубно впливає 
на строки розгляду справ.



Том 32 (71) № 1 2021128

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

Узяті у червні-липні 2020 року Україною 
зобов’язання перед Міжнародним валютним 
фондом [13] та Європейським Союзом [14] під-
твердили важливість та пріоритетність судової 
реформи, насамперед, у частині необхідності 
посилення доброчесності органів суддівського 
врядування зокрема і судової влади загалом. Однак 
поки що на заваді виконанню цих завдань стоять:

– відсутність політичного лідера та стратегії 
подальшої реформи;

– непідготовленість, некоординованість 
та нерезультативність законодавчих кроків;

– відсутність політичної волі на викорінення 
корупційних практик;

– не узгоджена із суспільними інтересами 
кадрова політика в цій сфері.

А результатом глухоти до аргументів профе-
сійної спільноти стало конституційне подання 
Пленуму ВС проти «судової реформи» прези-
дента [15].

Нині інформаційним простором знову 
ширяться повідомлення про чергові плани з «удо-
сконалення» судової системи. Міністр юстиції 
України зазначив, що «на даний момент глобально 
відпрацьованої судової реформи немає» [16], але 
вона «продовжиться в рамках окремих кроків». 
Такими кроками, за словами урядовця, мають 
стати впровадження механізмів перевірки добро-
чесності членів Вищої ради правосуддя та удоско-
налення дисциплінарної процедури.

Отже, перш ніж розпочинати роботу над черго-
вою судовою реформою, варто завершити попере-
дні етапи реформування [17], реалізувати основні 
завдання, закладені в Конституції Україні, Стратегії 
реформування судоустрою, судочинства та суміж-
них правових інститутів на 2015–2020 роки [18], 
в Законі України «Про судоустрій і статус суд-
дів», необхідно прагнення всіх учасників процесу 
в отриманні та посиленні синергетичного ефекту. 
Необхідно пам’ятати, що використання кількох 
комбінованих взаємоузгоджених стратегій виявля-
ється кориснішим, аніж ізольоване впровадження 
якоїсь однієї з них.

Принципами подальшого реформування мають 
стати:

– продовження початих проєктів, які мають 
перспективу стати успішними, з роботою над 
помилками (зокрема, перезавантаження ВККС 
і ВРП, незалежне попереднє оцінювання кандида-
тів до цих органів; конкурсний відбір на суддів-
ські посади в судах усіх рівнів із залученням до 
участі в конкурсах адвокатів та науковців; оціню-
вання суддів; запровадження електронного судо-

чинства, інституційне підвищення якості юридич-
ної освіти з відмовою від підготовки правників 
у мілітаризованих відомчих закладах освіти);

– підтримка агентів змін; створення нових 
інституцій замість підтримки старих;

– участь громадськості та міжнародних експер-
тів для забезпечення довіри до процесу реформи 
та її результатів;

– сервісна орієнтованість судів.
Зміни мають бути проектно орієнтованими, 

синхронізованими із заздалегідь визначеним 
чітким планом дій і відповідальними органами 
та особами за реалізацію кожного проєкту. Такими 
проєктами, передусім, мають стати:

– нові органи суддівського врядування як 
агенти змін. Склад ВРП очищається за допо-
могою незалежного органу, а якщо цілі не буде 
досягнуто – через конституційні зміни створю-
ється новий орган із більшістю (принаймні, на 
перехідний період) представників громадського 
середовища з бездоганною репутацією. Нові 
члени ВРП, кадрових і дисциплінарних органів 
для суддів та прокурорів призначаються лише 
після ретельної перевірки доброчесності та про-
ведення прозорого конкурсу з вирішальним голо-
сом представників громадськості й міжнарод-
них експертів (останні залучаються тимчасово 
для забезпечення довіри до кадрової політики). 
Судді та прокурори делегують своїх представ-
ників у ці органи не через посередників, а пря-
мим електронним голосуванням з-поміж осіб, які 
пройшли попередній скринінг за участі громад-
ськості й міжнародних експертів;

– нові судові інституції. У Верховному Суді 
законом створюється антикорупційна палата, 
добір суддів до якої відбувається за правилами 
відбору суддів ВАКС із залученням міжнарод-
них експертів. Для розгляду в першій інстанції 
адміністративних справ національного значення 
створюється Вищий адміністративний суд. Запро-
ваджується класичний суд присяжних, де при-
сяжні ухвалюють рішення про винуватість особи, 
а також мирові судді в територіальних громадах як 
альтернативний судовому спосіб розв’язання спо-
рів. Долається практика затяжного перебування 
одних і тих самих осіб на посадах голів судів;

– моніторинг доброчесності суддів і прокуро-
рів як механізм забезпечення підзвітності. Визна-
чений механізм реалізації обов’язку суддів і про-
курорів, а також кандидатів на ці посади доводити 
законність походження майна, невиконання якого 
є підставою для звільнення (відхилення кандида-
тури). Прозорість процедур кваліфікаційного оці-
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нювання посилена із запровадженням можливості 
перегляду окремих рішень попереднього складу 
ВККС. Негідна поведінка судді у відставці, яка 
завдала шкоду авторитету правосуддя, стає під-
ставою для позбавлення статусу судді у відставці;

– електронний суд і дебюрократизація судо-
вого процесу. Процеси документообігу в судах 
спрощуються і переводяться в електронну форму. 
Електронний суд стає складником концепту «дер-
жава в смартфоні». Запроваджується можливість 
розгляду окремих категорій справ онлайн неза-
лежно від місцеперебування сторін і суду, що 
також сприяє рівномірному розподілу справ між 
судами й суддями. Судові процедури менш фор-
малізовані, більш зрозумілі й спрощені там, де це 
не погіршує гарантії судового захисту;

– механізм поновлення провадження для засу-
джених за злочини, яких вони не вчиняли. Сва-
вільно засуджені до довічного чи іншого тривалого 
позбавлення волі особи отримують законодавчо 
визначений механізм перегляду вироків щодо них 
за визначеними критеріями [19].

Тільки після цього можна буде говорити про 
перехід до наступного етапу реформування. Лише 
проаналізувавши недоліки, проблеми, з якими 
зіткнулися суди і держава під час реформування 
системи судоустрою, можна буде визначитися, чи 
варто починати нову реформу, чи буде достатньо 
провести роботу над помилками. Вся правнича 
спільнота сподівається, що активізація роботи 
Комісії з питань правової реформи при Прези-
дентові України буде одним з дієвих механізмів, 
який дасть змогу напрацювати бачення подаль-
ших кроків реформування судової системи на 
наступні роки. Важливо розуміти, що реформу-

вати одну з трьох гілок влади так часто, докорінно 
і без комплексного підходу небезпечно. Реформи 
мають бути спрямовані на розвиток судової сис-
теми та покращення доступу до правосуддя [20].

Висновки. Процес реформування судової сис-
теми в контексті сучасних принципів правосуддя 
та змін в законодавстві є не простим. Він вима-
гає правового порядку, додаткових зусиль, знань, 
аналізу з метою удосконалення діяльності судо-
вої системи, науково обґрунтованого вирішення 
наявних у цій сфері проблем, оскільки найважли-
вішими передумовами розвитку громадянського 
суспільства мають стати не тільки якісне, ста-
більне законодавство, а й ефективне правосуддя, 
які здатні реально забезпечувати, закріплений 
в Основному Законі захист прав і свобод людини, 
інтересів суспільства і держави.

Практично всі українські президенти, прий-
шовши до влади, декларували масштабні 
судові реформи. Зрештою, позитивні страте-
гічні задуми переважно залишаються на папері, 
практика обмежується здебільшого запрова-
дженням окремих фрагментарних рішень, не 
завжди виважених та обґрунтованих реальними 
викликами сучасності. Уряди, парламенти, пре-
зиденти в країні змінюються, а судова система 
пострадянського типу залишається. Необхідно 
пам’ятати, що самоціллю реформи не може бути 
сама реформа. Судова реформа має являти собою 
не просто формальне прийняття нормативно-
правових актів, які декларують трансформацію 
судової системи, а в першу чергу бути реаль-
ним чинником захисту законних інтересів, прав 
і свобод людини та громадянина, забезпеченням 
доступу громадян до правосуддя.
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Cherevatiy M.Yu. JUDICIAL REFORM IN UKRAINE:  
PROBLEMS AND TASKS OF THE PRESENT STAGE

The article is devoted to the study of the process of reforming the judicial system of Ukraine in the context 
of modern principles of justice, changes in legislation and society. Almost all Ukrainian presidents, coming 
to power, announced large-scale judicial reforms and on October 16, 2019 on the initiative of the newly 
elected President of Ukraine passed a law terminating the powers of the High Qualification Commission of 
Judges, introduced new bodies: Competition Commission – to select new members of the HCJC. issues of 
integrity and ethics – to assess the integrity of members of the HCJC, the High Council of Justice and judges 
of the Supreme Court. However, to date, the above implementations have not been implemented. The first 
steps in the field of implementation of the Decree of the President of Ukraine "On the Strategy for Reforming 
the Judiciary, Judiciary and Related Legal Institutions for 2015-2020" are analyzed, it is indicated what 
significant problems the judicial system of Ukraine has in 2020-2020. The principles of further reform of the 
judicial system of Ukraine are considered, namely: continuation of the started projects which have a prospect 
to become successful, with work on mistakes, competitive selection for judicial positions in courts of all levels 
with involvement in competitions of lawyers and scientists, evaluation of judges, introduction of electronic 
judiciary, institutional improvement of legal education with refusal to train lawyers in militarized departmental 
educational institutions), support of change agents, creation of new institutions instead of support of old ones, 
participation of public and international experts to ensure confidence in the reform process and its results, 
service orientation of courts. The changes that should be project-oriented, synchronized with a pre-defined 



131

Судоустрій; прокуратура та адвокатура

clear action plan and responsible bodies and individuals for the implementation of each project are studied. 
These changes should include: new judicial authorities, new judicial institutions, monitoring the integrity of 
judges and prosecutors as a mechanism for accountability, e-court and debureaucratization of the trial, a 
mechanism for resuming proceedings for convicts for crimes they have not committed. Only after analyzing 
the shortcomings, the problems faced by our state during the reform of the judiciary, it will be possible to 
determine whether to start a new reform, whether it will be enough to work on mistakes. The importance of 
combining effective decisions, established legal order, implementation of the rule of law, the atmosphere of 
normal, favorable, legal life of society is noted.

Key words: Rule of Law, proceedings, judicial system, justice, judicial branch of power, judicial reform.
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МЕТОДОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ ЯК ФАХІВЦІВ  
У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ:  
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ

Вивчення світового досвіду організації юридичної освіти дало змогу сформулювати 
рекомендації, спрямовані на вдосконалення процесу підготовки юристів як фахівців у сфері 
фінансових розслідувань: 1) до освітньо-професійних програм підготовки юристів доцільно 
включати вибіркові дисципліни економічного спрямування («Основи бухгалтерського обліку», 
«Основи податкового обліку», «Міжнародні стандарти аудиту», «Інформаційно-аналітичне 
забезпечення фінансових розслідувань» тощо); 2) освітні програми доцільно адаптувати до 
особливостей подальшої роботи випускника не тільки у структурах публічного права, але 
й недержавного сектора економіки (наприклад, надання консалтингових послуг для бізнесу 
тощо); 3) державні Стандарти підготовки юристів доцільно періодично перезатверджу-
вати, оновлюючи їх відповідно до вимог практики та світового досвіду організації навчаль-
ного процесу юристів; 4) організація навчального процесу, зміст навчання, система оціню-
вання знань майбутніх юристів та підбір науково-педагогічного складу – прерогатива вузу, 
але вони мають бути студенто та практико орієнтованими. Такий підхід породжуватиме 
здорову конкуренцію, підвищуватиме авторитет та престиж вітчизняних вузів; 5) готов-
ність та спроможність викладача (лектора) опанувати нові методи викладання, викорис-
товувати сучасні технології в навчальному процесі краще за все оцінять студенти шляхом 
бажання чи небажання вивчати запропоновані викладачем дисципліни та опановувати про-
фесію юриста в Україні, а не за її межами; 6) конкурентоспроможний юрист формується 
тільки в результаті наполегливого самостійного вивчення змісту нормативно-правових 
актів, ознайомлення з юридичною практикою та іншою фаховою літературою. Майбутні 
спеціалісти у сфері фінансових розслідувань мають до своїх юридичних знань додати ще 
й економічні.

Ключові слова: юрист, фінансові розслідування, навчально-професійна програма, навчаль-
ний процес, юридична освіта.

Постановка проблеми. Юрист як фахівець 
перш за все повинен мати фундаментальні зна-
ння у сфері права. Але юристу, який позиціонує 
себе як спеціаліст у сфері фінансових розсліду-
вань, не обійтися без професійних економічних 
знань. Відповідно, запропоновані освітньо-про-
фесійні програми підготовки юристів у сфері 
фінансових розслідувань, щоб бути привабли-
вими для абітурієнтів, серед вибіркових мають 
пропонувати навчальні дисципліни економіч-
ного спрямування.

Як показали дослідження всеукраїнського 
щотижневого професійного видання «Юридична 
газета online» (далі – «ЮГ») [1], щороку дедалі 
більше українських студентів роблять вибір на 
користь отримання юридичної освіти за кордо-
ном. Серед причин – невідповідність освітніх 
програм професійним вимогам, які ставляться 
до юристів роботодавцями, зокрема юристів, як 
фахівців у сфері фінансових розслідувань.

Метою кореспондентів «ЮГ» було на при-
кладі «персональних історій успіху» респонден-
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тів допомогти потенційним студентам зважити 
власні «за» і «проти», перспективи професійного 
розвитку та розкрити механізми здобуття право-
вої освіти в західному світі [1].

Постановка завдання. Метою нашого дослі-
дження є визначення особливостей процесу під-
готовки юристів як фахівців у сфері фінансових 
розслідувань та, враховуючи світовий досвід, 
сформулювати рекомендації щодо удосконалення 
цього напряму освітньої діяльності в Україні.

Поставлена мета зумовила постановку та вирі-
шення таких завдань:

 – проаналізувати світовий досвід підготовки 
юристів;

 – визначити особливості процесу підготовки 
юристів в Україні, у тому числі – юристів як 
фахівців у сфері фінансових розслідувань;

 – сформулювати рекомендації щодо удоско-
налення системи підготовки юристів як фахівців 
у сфері фінансових розслідувань.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як показало проведене нами дослідження, нор-
мативно-правові акти України не містять терміна 
«фінансові розслідування». Для національної пра-
вової системи та юридичної терміносистеми сло-
восполучення «фінансові розслідування» є запо-
зиченим із міжнародного дискурсу. Цей термін 
активно вживають у своїх документах міжнародні 
організації, створені для боротьби з відмиванням 
грошей (коштів, майна), серед яких Група з роз-
робки фінансових заходів боротьби з відмиванням 
грошей (англ. Financial Action Task Force on Money 
Laundering – (FATF)) та її регіональні організації 
(APG, CFATF, ESAAMLG, GAFISUD, PS-R-EV, 
COMMITTE), так звана Егмонтська група [2].

FATF під «фінансовими розслідуваннями» 
(виділено – нами) розуміє розслідування «фінан-
сових справ» (виділено – нами), що мають від-
ношення до злочинної діяльності, з метою 
виявлення масштабу злочинних мереж та/або 
масштабів злочинності, виявлення та відстеження 
доходів від злочинів, коштів терористів чи іншого 
майна, які підлягають або можуть підлягати кон-
фіскації, і розробки (формування – уточнення 
наше) доказів, які можуть бути використані в кри-
мінальному судочинстві [3, с. 141].

Виходячи із поставленої FATF мети та врахо-
вуючи транснаціональний характер організованої 
злочинності, можна зробити висновки, що «фінан-
сове розслідування» як діяльність (процес) може 
здійснюватися:

 – як у межах однієї держави, так і на між-
державному рівні (залежно від масштабу злочин-

них мереж та/або масштабів злочинності, місця 
(місць) знаходження доходів (майна, фінансів), 
одержаних від вчинених злочинів (за чинним 
Кримінальним кодексом України – кримінальних 
правопорушень) [4], коштів терористів чи іншого 
майна, а також знаходження осіб, причетних до 
злочинної діяльності, потерпілих та свідків, місця 
(місць) знаходження доказів, які можуть бути 
використані у кримінальному судочинстві тощо);

 – розслідування «фінансових справ», що 
мають відношення до злочинної діяльності [3], і 
досудове розслідування кримінальних правопо-
рушень (кримінальних справ) [4] – це не тотожні 
поняття. Термін «фінансова справа» є таким же 
узагальненим, як і «фінансові розслідування».

Викладене доцільно враховувати під час фор-
мування змісту освітніх програм, які передбачають 
підготовку фахівців у сфері фінансових розсліду-
вань. Погоджуємось із думкою Ю. Федорченка, 
що саме освітні програми є одним із ключових 
елементів забезпечення якості вищої освіти. При 
цьому повноцінна освітня програма є органічним 
поєднанням навчальних програм, за якими вивча-
ються окремі навчальні дисципліни [5].

Враховуючи орієнтацію України на загаль-
носвітові фундаментальні цінності та євроін-
теграційні процеси, юристи як фахівці у сфері 
фінансових розслідувань, мають бути здатними 
прогнозувати події, приймати рішення та передба-
чати їх можливі наслідки. Відповідно, навчальні 
програми доцільно адаптувати до особливостей 
подальшої роботи випускників не тільки у струк-
турах публічного права, але й у недержавному 
секторі економіки (наприклад, надання консал-
тингових послуг для бізнесу тощо).

Як показує власний досвід, студенти пози-
тивно сприймають, коли у процесі викладання 
обов’язкових навчальних дисциплін викладачі 
враховують кваліфікаційні особливості запропо-
нованої освітньо-професійної програми. Напри-
клад, Освітньо-професійна програма «Фінан-
сові розслідування» для бакалаврів – навчальна 
дисципліна «Кримінальний процес». Викла-
дач зупиняється на процесуальних особливос-
тях проведення обшуку в житлі та фіксації його 
результатів. При цьому увага студентів може 
бути звернена також і на особливості процесу-
альної фіксації результатів обшуку, проведеного 
під час досудового розслідування кримінальних 
правопорушень, вчинених у сфері економіки та/
чи фінансів. Такі приклади контрастують між 
собою і краще запам’ятовуються студентам. Осо-
бливо ефективним буде запропонований нами 
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досвід викладання, коли викладачі всіх навчаль-
них дисциплін, задіяні в реалізації освітньо-про-
фесійної програми підготовки юристів як фахів-
ців у сфері фінансових розслідувань, враховують 
та підкреслюють специфіку (особливість) освіт-
ньо-професійної програми, яку вивчає студент 
та її відмінність від інших бакалаврських програм 
підготовки юристів. За таких умов привабливою 
буде не тільки освітньо-професійна програма, але 
і вуз, який пропонує подібні програми.

Щоб досягти цієї мети, викладач, який готує 
юристів для сфери фінансових розслідувань, 
сам повинен мати досвід розслідування фінансо-
вих правопорушень, вміти міркувати креативно 
і подавати матеріал нестандартно.

В.І. Пліско, на нашу думку, слушно зробив 
висновок про те, шо нині суттєво змінюється 
завдання вищої школи щодо професійної підго-
товки юристів. Для цього потрібен викладаць-
кий корпус із новим аналітичним та разом із тим 
конструктивним характером мислення, оскільки 
вирішення проблеми вищої професійної освіти 
є неможливим без підвищення інтелектуальної 
культури, обов’язкового подолання застарілих 
звичок, стереотипів, консерватизму в педагогічній 
науці і практиці [6].

До викладеного ми додали б, що освітній про-
цес України потребує системних змін, які б стосу-
валися не тільки форм подачі інформації студенту, 
але й оцінки знань студента та організації навчаль-
ного процесу взагалі. Системні зміни мають сто-
суватися також і процесу підготовки юристів, 
зокрема фахівців у сфері фінансових розсліду-
вань. При цьому доцільно враховувати і запрова-
джувати світовий досвід підготовки юристів, але 
кращі традиції вітчизняного освітнього процесу 
докорінно знищувати не варто.

Сучасний світовий досвід організації юри-
дичної освіти, зміст освітніх програм та сис-
теми контролю знань студентів проаналізуємо, 
використовуючи дослідження «ЮГ» [1], про яке 
ми вже згадували вище.

Так, Яртур Відан, який закінчив в Україні юри-
дичний факультет Ужгородського національного 
університету, а на момент опитування (2018 рік) 
навчався в докторантурі Карлового Університету 
(Чехія, Прага), паралельно працюючи у празькому 
офісі міжнародного адвокатського бюро помічни-
ком адвоката, зазначив, що у Празі його найглибше 
вразила різниця у ставленні студентів до навчання. 
У Чехії навчання у вузі – складний процес подо-
лання високої і дуже непростої вершини, успіш-
ність якої визначається масою витрачених інтелек-

туальних зусиль. В Україні навчання в університеті 
сприймається більшістю молодих людей та їх 
батьків як обов’язковий життєвий проміжний етап 
між школою і роботою. Визначальними факторами 
тут не завжди виступають наполегливість та під-
сумковий рівень професійних знань. Зважаючи на 
це, Яртур радить викладачам і студентам в україн-
ських університетах більше працювати з аналізом 
актуальних тенденцій у сфері практичного засто-
сування права [1]. Поділяючи думку молодого 
юриста, також вважаємо, що студент, розуміючи, 
яке значення надалі, у процесі виконання профе-
сійних обов’язків, будуть мати отримані знання 
і як вплинуть на його кар’єрне зростання, серйоз-
ніше буде ставитися до навчання. Завдання викла-
дача – постійно акцентувати увагу студента на мож-
ливості практичного застосуванні отриманих знань.

Заслуговує на увагу також думка Яртура 
Відана про необхідність лібералізувати організа-
цію навчального процесу. Студент повинен мати 
індивідуальну освітню траєкторію, тобто можли-
вість на власний розсуд складати розклад семіна-
рів та екзаменів, фільтрувати предмети, які бажає 
вивчати і які його не цікавлять. Таким чином буде 
можливість профілювати власну підготовку, почи-
наючи вже з першого курсу [1]. Повністю пого-
джуємося, що студенто орієнтована організація 
навчального процесу завжди приваблює абітурі-
єнтів. Вузи повинні максимально йти на зустріч 
студентові. Але при цьому правила гри мають 
бути прозорими. Від студента вимагається якість 
засвоєних знань. Яким чином особисто кожен 
із студентів це робитиме – це вибір студента, 
а не проблема вузу. Але вуз має забезпечити сту-
дента необхідними електронними та паперовими 
навчальними, дидактичними матеріалами, мето-
дичними рекомендаціями, очними та заочними 
консультаціями викладачів тощо.

Ярослав Любченко, який отримав юридичну 
освіту у Ризькій вищій школі права, також наголо-
шує на тому, що основна відмінність зарубіжних 
університетів порівняно з вітчизняними – орієн-
тація на практику, а не теорію. Так, курс із між-
народного права в Ярослава викладав професор 
Tjaсo T. van den Hout, який протягом 9 років був 
секретарем Постійного арбітражного суду в Гаазі 
(Permanent Court of Arbitration), а також диплома-
том Нідерландів. Цей професор ніколи не писав 
дисертацій, але вже давно викладає в універ-
ситетах. Враховуючи практичний досвід цього 
викладача, слухати його лекції неймовірно цікаво. 
Зокрема, в університет приїзжав посол Япо-
нії та розповідав про плани країни на майбутнє, 
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географічних сусідів та ставлення до праці. Такі 
зустрічі, на думку Ярослава, є набагато корисні-
шими, ніж тонни найкращих посібників, оскільки 
дають змогі дізнатися про практичні аспекти, роз-
винути комунікаційні навички, завести нові цікаві 
знайомства. Ярослав також поділився вражен-
нями щодо відмінної від української методики 
проведення занять. За кордоном немає лекцій 
у традиційному для України розумінні, коли група 
студентів, під запис, слухає монотонне читання 
лектором завчасно підготовленого тексту. Нато-
мість студенти приходять на заняття вже підготов-
леними (тема заняття оголошується заздалегідь), 
із переліком питань, які виявилися незрозумілими 
чи які студент бажає виставити на обговорення. 
Саме ж заняття, як правило, проходить у формі 
жвавої, а головне – цікавої дискусії. Лектор тут 
виступає лише модератором. Поділяємо думку 
Ярослава Любченка, що такі підходи до організації 
навчального процесу юристів варто запозичити. 
Особливо ефективними можуть бути лекції для 
юристів у сфері фінансових розслідувань, якщо до 
їх читання залучати фахівців із практичним досві-
дом роботи: аудиторів, слідчих, працівників мит-
ної служби, банків та інших фінансових установ.

Святослав Грігораш, який отримав диплом 
бакалавра у Дніпровському університеті імені 
Олеся Гончара, згодом навчався на магістер-
ській програмі з міжнародного права та права 
ЄС Вільнюського університету (Литва), також 
зазначив дві позитивні риси, які, на його погляд, 
є ефективними і допомагають студентам краще 
засвоїти матеріал. Перша – методика проведення 
лекцій, де замість нудного лектора, який читає 
сухий академічний текст, студент отримує «живе» 
спілкування. Друга риса – черговість вивчення 
предметів. Студенти магістратури Вільнюського 
університету вивчають одну дисципліну протя-
гом 2-3 тижнів і одразу здають за нею іспит, що 
позитивно впливає на засвоюваність навчального 
матеріалу і не «розпилює» студента одразу «на 
все». Ми додали б до сказаного, що при грамотно 
розробленій і застосованій структурно-логічній 
схемі освітні програми вдало поєднують нор-
мативні та вибіркові дисципліни, забезпечуючи 
майбутніх юристів якісними знаннями, які будуть 
сприяти їхньому кар’єрному росту та примножу-
вати авторитет вузу. У разі підготовки юристів як 
фахівців у сфері фінансових розслідувань – сту-
денто та практико орієнтована навчальна про-
грама дозволяє гармонійно поєднувати навчальні 
дисципліни правового та економічного спряму-
вання та готувати конкурентоздатних спеціалістів.

Ніка Аврамчук, яка на час опитування здобу-
вала ступінь магістра в Києво-Могилянській ака-
демії та раніше провела повний навчальний рік 
за обміном в Ягелонському університеті у Кра-
кові (Польща), розповіла, що ніхто не змушує 
студентів ходити на пари. Викладачу байдуже, 
як ти отримаєш знання, а лекції і семінари не 
є обовʼязковими як такі (екзамен можеш здати 
і без них). Підручники є більш комплексними, 
зокрема з права ЄС мали тільки один підручник 
з усіма важливими питаннями та кейси додат-
ково. Крім того, в університеті діє електронна 
система запису на дисципліни і взагалі можна 
отримати усі адміністративні послуги, що дуже 
зручно [1]. Як ми вже зазначали, відвідування 
лекційних та інших форм занять також вважа-
ємо не обов’язковим для студента. Але, на нашу 
думку, багато залежить від лектора. Якщо лекції 
цікаві, подача інформації нестандартна, лектор 
має практичний досвід роботи – студенти самі 
будуть приходити на заняття і вибирати навчальні 
дисципліни, які він викладає. Окрема тема – мето-
дичне забезпечення. Багато навчальних дисци-
плін, особливо вибіркових, потребують більш 
якісного методичного забезпечення. З огляду на 
те, що законодавство в Україні постійно зміню-
ється, це можуть бути якісні конспекти лекцій. 
Але, на жаль, окремі лектори самі не слідкують за 
змінами законодавства і не оновлюють свої зна-
ння, не говорячи вже про студентів.

Порівнюючи процес підготовки юристів 
в Україні та Польщі, Марина Мокрецька, випус-
книця юридичного факультету КНЕУ ім. Вадима 
Гетьмана, яка на час опитування навчалася за 
стипендією Уряду Польщі на магістерській про-
грамі Studium Europy Wschodniej у Варшавському 
університеті (Польща), зазначила, що у Варшав-
ському університеті викладач лише вказує дорогу 
до знань, а нагромаджувати та розширювати їх 
має виключно сам студент. Весь процес навчання 
розрахований на самостійне вивчення та погли-
блення студентом своїх знань, виключно на осо-
бистому бажанні та мотивації. Українська сис-
тема навчання, на думку Марини, має перевагу 
в тому, що викладач надає повний систематизова-
ний виклад необхідного матеріалу і це економить 
час студента. Але, за нашим власним досвідом, 
навіть систематизований викладачем матеріал 
окремі українські студенти не бажають опанову-
вати, не говорячи про необхідність самостійного 
відбору та систематизації інформації в бібліотеці. 
Бібліотека у Варшавському університеті, за сло-
вами Марини, є «другим домом» для студента. 
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Жодного підручника тут не видається, є так звані 
«силабуси», де поряд з описом змісту навчальної 
дисципліни, вказується література, необхідна для 
вивчення. Інколи буває, що деякі з книжок недо-
ступні до читання поза бібліотекою. Через це під 
час екзаменів бібліотека працює цілодобово, щоб 
кожен мав змогу прийти та ознайомитися з необ-
хідною літературою. Саме необхідність самостій-
ного вивчення матеріалу Марина радить додати 
до навчального процесу в українських вузах 
і ми погоджуємося з її думкою [1]. Повністю 
погоджуючись, вважаємо, що справжній юрист 
формується тільки в результаті наполегливого 
самостійного вивчення змісту нормативно-право-
вих актів, ознайомлення з юридичною практикою 
та іншою фаховою літературою. Не є виключен-
ням і майбутні фахівці у сфері фінансових роз-
слідувань. Але вони мають до своїх юридичних 
знань додати ще й економічні.

У випадку Михайла Іскри система навчання 
в Коледжі Європи дещо нагадувала заочну 
форму: викладачі прилітали до студентів із різ-
них університетів 3-4 рази на семестр, прово-
дили заняття повні 2 дні, давали дуже об’ємне 
«домашнє завдання» і наприкінці семестру при-
ймали екзамен. Заняття були сумішшю лекції 
та практичного заняття: викладач робить пре-
зентацію по темі, а пізніше дає якесь практичне 
завдання для вирішення або розмішує свою лек-
цію доповідями та презентаціями студентів, які 
отримують завдання заздалегідь. При цьому за 
свої доповіді та презентації студент не отримує 
жодних балів – оцінка формується виключно за 
результатом екзамену [1].

Така система, на думку Михайла, є дуже ефек-
тивною для магістратури, оскільки студент опа-
новує матеріал у бібліотеці і витрачає час викла-
дача (і свій час також) на обговорення складних 
та незрозумілих моментів та вирішення практич-
них завдань. Однак він не впевнений, що така сис-
тема була б ефективною для підготовки бакалав-
рів. Екзамени на правничому факультеті College 
of Europe усі письмові, а імена студентів – зашиф-
ровані, тобто викладач, оцінюючи роботу, не знає, 
чий текст перевіряє [1].

Українські студенти не звикли до такої форми 
організації навчального процесу та системи оці-
нювання знань. Необхідність накопичення пев-
ної кількості балів кожним студентом, оціню-
вання кожного виду роботи студента, на нашу 
думку, створює поле для корупції, перетворю-
ючи викладача на бухгалтера, який постійно під-
раховує бали студентів.

Випускник Національного юридичного універ-
ситету ім. Ярослава Мудрого та магістр у галузі 
інтелектуальної власності у University of New 
Hampshire School of Law (Конкорд, штат Нью-
Гемпшир, США) Іван Чайка, аналізуючи амери-
канський процес підготовки юристів, зауважив, 
що вітчизняним вузам доцільно було б перейняти: 
інтернет-системи комунікації та оцінювання знань; 
практику запровадження більш глибшої спеціа-
лізації на перших курсах по окремих навчальних 
дисциплінах; «кваліфікаційну більшість» для прак-
тичного контенту замість теоретичного «предмет, 
метод і функції»; значну свободу побудови курсу 
для викладача і заборону «начитки з листочка» лек-
цій; роботу в юридичних клініках як окремий поси-
лений предмет тощо. Хоча частина із цього вже 
впроваджується в Україні, поки що «old school» все-
таки залишається, констатує молодий правник [1].

Досить позитивні враження залишилися 
в Івана Чайки від інтерактивної подачі матері-
алу більшістю викладачів в університеті: були 
онлайн-статті, презентації, судові справи, аналі-
тика, власні книжки, відео, роздатковий матеріал, 
особисті консультації. У результаті він мав десять 
предметів за рік, де більше половини обрав сам 
(за виключенням 3-4 обов’язкових) [1]. Щодо 
кількості предметів та можливості їх обирати, на 
нашу думку, кожен вуз може вирішувати само-
стійно, затверджуючи відповідну навчальну про-
граму. Але, як показує власний досвід, надмірна 
кількість навчальних дисциплін – не сприяє якості 
підготовки майбутніх юристів та популярності 
запропонованих вузом навчальних програм.

Наталя Тужеляк, що захистила кандидатську 
дисертацію за правничим напрямом у Національ-
ній академії внутрішніх справ, розповіла «ЮГ» 
про свій досвід вступу та навчання в Універси-
тетському коледжі Лондону. Фокусом навчання 
у цьому випадку було вивчення арбітражу, комер-
ційного вирішення спорів, а також міжнародного 
приватного та публічного права.

За її словами, на рівні магістратури надзви-
чайно важливою є змога студентів вибирати пред-
мети для вивчення. Протягом першого тижня 
навчання студент відвідує вступний курс, на якому 
представлені всі модулі, які пропонує університет. 
Можна прийти і послухати 5-хвилинні лекції від 
професора, який викладатиме курс, познайоми-
тися, задати запитання. Це однозначно допомагає 
студенту зробити правильний вибір [1].

Другою відмінністю від вітчизняного підходу 
в освіті Наталя Тужеляк називає кількість моду-
лів, оскільки її магістерська програма протягом 
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року складалася із вивчення загалом 4 предметів 
(із 30 кредитів кожен) і написання магістерської 
роботи. При цьому кількість предметів у додат-
ках до українських дипломів Наталі неодноразово 
дивувала англійських колег і ставала предметом 
довгих пояснень і дискусій [1]. Поділяємо думку 
Наталі. Як ми вже зазначали вище, обмеження 
кількості модулів тільки підвищить якість підго-
товки юристів.

На час опитування Наталя Тужеляк продовжу-
вала освіту у Великобританії і здобувала рівень 
бакалавра для того, щоб кваліфікуватися  як 
англійський юрист. За її словами, бакалаврська 
програма для правників там складається з десяти 
предметів. Після цього студенти роблять вибір: 
стати барістером (судовим адвокатом) чи солісі-
тером (юристом без права представляти клієнта 
в суді). Таким чином, відповідно до свого вибору, 
вони вивчають процесуальну частину протягом 
однорічного практичного курсу Legal Practice 
Course, якщо бажають стати солісітерами або 
Bar Professional Training Course, або барістерами. 
Проте на цьому їхнє навчання не завершується: 
після навчання загальною тривалістю 4 роки сту-
денти проходять дворічний тренінг в юридичній 
фірмі або однорічний тренінг в адвокатській коле-
гії (залежно від вибору професії) [1].

На бакалавраті британські студенти-правники 
не вчать ні теорію держави і права, ні історію дер-
жави і права зарубіжних країн та інші, на думку 
Наталі, «абсолютно зайві предмети». Втім, за 
бажання, студент може вчити ці дисципліни уже 
на магістратурі чи в докторантурі [1].

Перевірка знань у британському вузі є окре-
мим питанням. Усі екзамени на рівні магістратури 
та бакалаврату – письмові. Три питання, три години, 
ручка, папір, у деяких випадках – закони чи витяги 
із законів. Усе інше потрібно знати. Списування, 
або академічна нечесність (academic dishonesty), як 
це називається в Англії, жорстоко карається, у т.ч. 
виключенням з університету. На екзамені також не 
обійтися й простими відповідями, оскільки екза-
менаційні питання вимагають застосування знань 
до практичних ситуацій або пропонують написати 
критичне есе на запропоновану тему [1].

Навчаючись права в Лондоні, за словами 
Наталі, варто багато готуватися. Коментарі на 
семінарах жодним чином не оцінюються і не впли-
вають на фінальний результат, оскільки, в прин-
ципі, питання для дискусій побудовані таким 
чином, щоб на них не було «поганої» чи «хоро-
шої» відповіді. Все, що має значення, – обґрун-
тування і захист своєї думки [1]. Погоджуємося 

з тим, що юрист має вміти грамотно і перекон-
ливо відстоювати власні думки. Навчитися цьому 
можна, але для цього не достатньо кваліфікова-
ного викладача, студент повинен мати власні зна-
ння та належний запас юридичної лексики.

Зі слів Наталі, з метою формування знань сту-
дентів, зокрема майбутніх юристів, бібліотеки 
в університеті працювали цілодобово. Наталя 
також зазначила, що до Лондону вона ніколи 
в бібліотеках не вчилася. Якщо врахувати, що 
в Англії 80% навчання – це самонавчання, то 
неважко зрозуміти, чому бібліотека стає другим 
домом студента. Після закінчення університету, 
до речі, всі студенти Університетського коледжу 
Лондону отримують картку випускника, що дає 
змогу користуватися книгами та електронними 
ресурсами бібліотеки протягом всього життя [1]. 
Поєднуємо думку Наталі про те, що так має стати 
і в Україні. Особливо це стосується юристів, де 
самоосвіта та самонавчання мають бути правилом, 
а не винятком. Але для цього і українські бібліо-
теки мають бути іншими. Не всю правову інфор-
мацію можна і потрібно отримувати з Інтернету. 
Але паперові носії необхідно оновлювати, бібліо-
течні фонди поповнювати, а не виділяючи кошти 
на бібліотеку за залишковим принципом і сподіва-
ючись, що викладачі своїми науковими та методич-
ними працями самі наповнять бібліотечний фонд.

Вивчення світового досвіду організації юри-
дичної освіти дало змогу сформулювати такі реко-
мендації, спрямовані на вдосконалення процесу 
підготовки юристів як фахівців у сфері фінансо-
вих розслідувань:

 – до освітньо-професійних програм підготовки 
юристів доцільно включати вибіркові дисципліни 
економічного спрямування (наприклад: «Основи 
бухгалтерського обліку», «Основи податкового 
обліку», «Міжнародні стандарти аудиту», «Інфор-
маційно-аналітичне забезпечення фінансових 
розслідувань» тощо);

 – освітні програми доцільно адаптувати до 
особливостей подальшої роботи випускника не 
тільки у структурах публічного права, але й недер-
жавного сектора економіки (наприклад, надання 
консалтингових послуг для бізнесу тощо);

 – державні Стандарти [7; 8] підготовки юрис-
тів доцільно періодично перезатверджувати, 
оновлюючи їх відповідно з вимогами практики та 
світовим досвідом організації навчального про-
цесу юристів;

 – організація навчального процесу, зміст 
навчання, система оцінювання знань майбутніх 
юристів та підбір науково-педагогічного складу – 
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прерогатива вузу, але вони мають бути студенто 
та практико орієнтованими. Такий підхід поро-
джуватиме здорову конкуренцію, підвищуватиме 
авторитет та престиж вітчизняних вузів;

 – готовність та спроможність викладача (лек-
тора) опанувати нові методи викладання, вико-
ристовувати сучасні технології в навчальному 
процесі краще за все оцінять студенти шляхом 
бажання чи небажання вивчати запропоновані 

викладачем дисципліни та опановувати професію 
юриста в Україні, а не за її межами;

 – конкурентоспроможний юрист формується 
тільки в результаті наполегливого самостійного 
вивчення змісту нормативно-правових актів, 
ознайомлення з юридичною практикою та іншою 
фаховою літературою. Майбутні спеціалісти у 
сфері фінансових розслідувань мають до своїх 
юридичних знань додати ще й економічні.
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Tylchyk V.V., Chyhryna H.L. TRAINING METHODOLOGY FOR LAWYERS  
AS THE SPECIALISTS IN FINANCIAL INVESTIGATIONS: THE WORLD’S EXPERIENCE  
AND ITS USE IN UKRAINE

The study of the world experience of organizing legal education enabled to formulate the following 
recommendations aimed at improving the process of training lawyers as specialists in the field of financial 
investigations: a) it is advisable to include disciplines of the economic direction (for example: “Fundamentals 
of Accounting”, “Fundamentals of Tax Accounting”, “International Auditing Standards”, “Information and 
analytical support of financial investigations”, etc.) in educational and professional training programs for 
lawyers, in the list of disciplines that are studied by the student’s choice; b) it is recommended to adapt 
educational programs to the peculiarities of the graduate’s future work not only in the structures of public 
law, but also in the non-state sector of the economy (e.g., provision of consulting services for business, 
etc.); c) it is advisable to periodically re-approve state standards for training lawyers, updating them in 
accordance with the requirements of practice and world experience in organizing the educational process of 
lawyers. d) Organization of the educational process, content of the studied information, system of assessing 
the knowledge of future lawyers and selection of the teaching staff are the prerogative of the university, but 
they should be student- and practice-oriented. This approach will generate healthy competition, increase the 
authority and prestige of domestic universities, including legal ones.

A competitive lawyer is formed only as a result of persistent independent study of the content of regulatory 
legal acts, familiarization with legal practice and other professional literature. Future specialists in the field 
of financial investigations should add economic knowledge to their legal knowledge.

Key words: a lawyer, financial investigations, educational and professional program, educational process, 
legal education.
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