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ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ  
В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ  

ТВАРИННОГО СВІТУ В УКРАЇНІ

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 
В ОТРАСЛИ ОХРАНЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ЖИВОТНОГО МИРА В УКРАИНЕ

CONCEPT AND FEATURES OF ADMINISTRATIVE COERCION  
IN THE AREA OF PROTECTION, USE AND REPRODUCTION  

OF THE ANIMAL WORLD IN UKRAINE

Анотація. На основі аналізу наукових підходів до розуміння адміністративного примусу, його характерних ознак, 
а також чинного законодавства, яким регламентовано застосування заходів адміністративного примусу в галузі охо-
рони, використання і відтворення тваринного світу, сформульовано поняття та визначені особливості останнього. На-
голошено, що особливості адміністративного примусу в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 
обумовлюються, насамперед, специфічною сферою його реалізації.

Ключові слова: адміністративний примус, поняття, особливості, галузь охорони, використання і відтворення тва-
ринного світу.

Аннотация. На основе анализа научных подходов к пониманию административного принуждения, его отличитель-
ных признаков, а также действующего законодательства, которым регламентировано применение мер администра-
тивного принуждения в отрасли охраны, использования и воспроизводства животного мира, сформулировано понятие 
и определены особенности последнего. Отмечено, что особенности административного принуждения в отрасли охраны, 
использования и воспроизводства животного мира обусловлены, прежде всего, специфической сферой его реализации.

Ключевые слова: административное принуждение, понятие, особенности, отрасль охраны, использования и вос-
производства животного мира.

Summary. Based on the analysis of scientific approaches to understanding administrative coercion, its distinctive features, 
as well as the current legislation, which regulates the application of administrative coercion measures in the area of protection, 
use and reproduction of the animal world, a concept of administrative coercion is formulated and the features of it are deter-
mined. It is noted that the features of administrative coercion in the area of protection, use and reproduction of the animal 
world are conditioned, first of all, by the specific sphere of its implementation.

Key words: administrative coercion, concept, features, area of protection, use and reproduction of animal world.
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// Адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право // 

Постановка проблеми. Останнім часом у юри‑
дичній науці дедалі більшого поширення 

набувають ідеї пріоритету методів переконання 
стосовно методів примусу. Разом із тим, аналіз 
практичної діяльності контролюючих органів 
свідчить про наростання тенденції до збільшення 
кількості неправомірних діянь у сфері охорони на‑
вколишнього природного середовища, у тому чис‑
лі й досліджуваній галузі.

Зокрема, у частині здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони природного середовища, 
раціонального використання, відтворення й охорони 
природних ресурсів за 2017 рік територіальними 
органами Держекоінспекції на об’єктах державно‑
го нагляду (контролю) проведено 32195 ресурсних 
перевірок. За порушення вимог природоохоронного 
законодавства складено 29323 протоколів про адміні‑
стративні правопорушення. Штрафні санкції накла‑
дено на 25763 порушника природоохоронного зако‑
нодавства на загальну суму 5 млн 568 тис. гривень. 
Загальна сума розрахованих збитків, заподіяних 
державі внаслідок порушення вимог природоохо‑
ронного законодавства становить 378 млн 657 тис. 
гривень, з яких сума шкоди, нанесена невстановле‑
ними особами склала 105 млн 666 тис. грн.

Цілком очевидно, що за таких умов, викори‑
стання методу переконання виявляється не завжди 
результативним. Відтак, надзвичайно важливим 
засобом (інструментом) забезпечення законності 
в галузі охорони, використання і відтворення тва‑
ринного світу, спрямованим на попередження та 
припинення протиправних дій, виступає адміні‑
стративний примус.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про‑
блеми адміністративного примусу були предме‑
том дослідження таких провідних вітчизняних 
учених‑адміністративістів, як В. Б. Авер’янов, 
О. М. Бандурка, І. А. Безклубий, А. І. Берлач, 
Ю. П. Битяк, І. Л. Бородін, В. В. Галунько, І. П. Го‑
лосніченко, С. Т. Гончарук, Ю. В. Гридасов, І. С. Гри‑
ценко, П. В. Діхтієвський, Г. Г. Забарний, Н. І. Золо‑
тарьова, В. В. Зуй, А. А. Іванищук, Р. А. Калюжний, 
Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, 
С. О. Короєд, О. В. Кузьменко, В. І. Курило, Т. О. Ма‑
целик, О. І. Миколенко, В. І. Олефір, І. Д. Пастух, 
С. В. Пєтков, О. Ю. Піддубний, О. П. Світличний, 
С. Г. Стеценко, О. Г. Стрельченко, Н. В. Хорощак, 
В. К. Шкарупа та ін.

Мета статті — визначення поняття й особливостей 
адміністративного примусу в галузі охорони, вико‑
ристання та відтворення тваринного світу в Україні.

Виклад основного матеріалу. З огляду на існу‑
вання в юридичних джерелах великого розмаїття 

варіантів визначення поняття «адміністративний 
примус», обумовленого як відсутністю закріплення 
його в законодавстві, так і складністю та багатоас‑
пектністю досліджуваного правового явища, наве‑
демо ознаки, які найчастіше використовують учені 
для розкриття змісту цього поняття:
– адміністративний примус (за родовою ознакою 

поняття) — це: вид (різновид) державного 
(державно-правового) примусу (І. Д. Пастух [1, 
с. 239], В. О. Продаєвич [2, с. 5], С. Г. Стеценко 
[3, с. 172]); метод вольового забезпечення від‑
повідно правовій нормі поведінки громадян, 
посадових та юридичних осіб <…> (І. П. Го‑
лосніченко, М. Ф. Стахурський, Н. І. Золотарьо‑
ва [4, с. 68]); способи офіційного фізичного або 
психологічного впливу <…> (Т. О. Коломоєць 
[5, с. 16]); система засобів <…> впливу на сві‑
домість і поведінку людей (М. В. Шульга [6, 
с. 164]); застосування заходів (В. К. Колпаков, 
О. В. Кузьменко [7, с. 190]), система заходів 
(А. І. Берлач [8, с. 151]); застосування заходів 
впливу (А. Т. Комзюк [9, с. 414]), система захо‑
дів впливу (С. Л. Дембіцька [10, с. 52], О. В. Тка‑
ля [11, с. 161]), заходи впливу (В. В. Галунько, 
В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, А. А. Іванищук, 
С. О. Короєд [12, с. 238–239]);

– вказівка на суб’єктів застосування адміністра‑
тивного примусу: уповноважені суб’єкти пу‑
блічної адміністрації (І. Д. Пастух [1, с. 239]); 
відповідні суб’єкти (А. Т. Комзюк [9, с. 414]); 
відповідні державні органи (посадові особи) 
(Стеценко [3, с. 172]); публічна адміністрація 
(В. В. Галунько, В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, 
А. А. Іванищук, С. О. Короєд [12, с. 238]); упов‑
новажені державні органи, а у деяких випад‑
ках і громадські організації (Т. О. Коломоєць [5, 
с. 16]); уповноважені суб’єкти владних повнова‑
жень (О. В. Ткаля [11, с. 161]);

– вказівка на суб’єктів, щодо яких здійснюється 
застосування заходів адміністративного при‑
мусу: суб’єкти правовідносин (В. К. Колпаков, 
О. В. Кузьменко [7, с. 190]); особи, які не перебу‑
вають у підпорядкуванні суб’єктів застосування 
заходів адміністративного примусу (А. Т. Комзюк 
[9, с. 414]); громадяни, посадові та юридичні особи 
(І. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський, Н. І. Зо‑
лотарьова [4, с. 68; 13, с. 33]); фізичні та юридичні 
особи (В. В. Галунько, Ю. В. Гридасов, А. А. Івани‑
щук, Т. О. Коломоєць, С. О. Короєд, В. І. Олефір, 
І. Д. Пастух, С. Г. Стеценко ([1, с. 239; 3, с. 172; 
5, с. 16; 12, с. 238]); особи, які чинять чи вчинили 
порушення норм адміністративного права та інші 
особи <…> (В. О. Продаєвич [2, с. 5]);



9

// Международный научный журнал «Интернаука».
Серия: «Юридические науки» // № 3(8), 2018

// Административное право и процесс; финансовое право; 
информационное право // 

– вказівка на характер засобів (заходів) впли-
ву — психологічного або фізичного [6, с. 164; 
12, с. 238], психологічного, фізичного й органі‑
заційного [2, с. 5], морального, майнового, осо‑
бистісного (фізичного) та іншого характеру [9, 
с. 414];

– вказівка на види заходів адміністративного при‑
мусу: заходи попередження правопорушень, за‑
ходи припинення правопорушень, заходи відпо‑
відальності за порушення нормативно‑правових 
установлень [7, с. 190] тощо;

– вказівка на мету застосування: досягнен‑
ня багатоаспектної ретро‑перспективної мети 
(превенції, припинення протиправних діянь, 
забезпечення провадження в справах про пра‑
вопорушення, притягнення винних осіб до від‑
повідальності, попередження та локалізації 
наслідків надзвичайних ситуацій) (Т. О. Коло‑
моєць [5, с. 16]); досягнення чіткого виконання 
встановлених обов’язків, розвиток суспільних 
відносин у межах закону, забезпечення пра‑
вопорядку й законності (С. Л. Дембіцька [10, 
с. 52], М. В. Шульга [6, с. 164]); охорона суспіль‑
них відносин шляхом попередження і припи‑
нення правопорушень, а також покарання за їх 
вчинення (А. Т. Комзюк [9, с. 414]); запобіган‑
ня, припинення правопорушень та притягнен‑
ня винних до відповідальності (І. Д. Пастух [1, 
с. 239], Стеценко [3, с. 172]).
Логічний аналіз численних варіантів поняття 

«адміністративний примус» вказує, що дефініції 
різняться як за обсягом, так і за змістом, при цьому 
специфіка останнього, як правило, визначається пев‑
ною родовою ознакою, яку той чи інший науковець 
вважає суттєвою залежно від мети свого досліджен‑
ня. Разом із тим, такий аналіз дозволяє виявити 
низку недоліків сутнісного або логіко‑семантичного 
характеру (напр.: ототожнення адміністративного 
примусу із заходами адміністративного примусу, із 
адміністративною діяльністю, із адміністративною 
відповідальністю; визнання правопорушення єди‑
ною юридико‑фактичною підставою застосування 
заходів адміністративного примусу; виокремлен‑
ня в тандемі заходів психологічного та психічного 
впливу на свідомість і поведінку людей, причому, 
це вичерпний перелік; вказівки на застосування 
заходів фізичного і психологічного впливу до <…> 
юридичних осіб тощо).

На існуванні певної тенденції, що має місце у ад‑
міністративно‑правовій науці, слушно наголошувала 
у своїй докторській дисертації «Адміністративний 
примус у публічному праві України: теорія, досвід 
та практика реалізації» Т. О. Коломоєць, а саме: «…

вчені‑адміністративісти формулюють визначення 
адміністративного примусу, а потім характеризу‑
ють по тексту найважливіші, найсуттєвіші, на їх 
погляд, його ознаки». Обґрунтовуючи необхідність 
методологічного корегування дослідження потен‑
ціалу адміністративного примусу, учена пропонує 
інший алгоритм: комплексний аналіз властивостей 
адміністративного примусу — узагальнення резуль‑
татів — формулювання поняття [5, с. 118].

У вітчизняних адміністративно‑правових док‑
тринальних джерелах найчастіше виокремлюються 
наступні ознаки адміністративного примусу: це вид 
державного примусу, якому притаманні усі ознаки 
останнього [1, с. 239]; застосовується широким ко‑
лом суб’єктів [1, с. 239; 3, с. 172; 5, с. 16; 7, с. 191]; 
застосовується як до фізичних, так і до юридичних 
осіб [3, с. 173; 5, с. 16; 7, с. 191; 9, с. 413]; відсут‑
ність службового підпорядкування між суб’єктами 
застосування та особами, щодо яких здійснюється 
відповідне застосування (має зовнішній характер) 
[1, с. 239; 3, с. 173; 5, с. 16; 9, с. 414]; застосовується 
на підставі норм, як матеріального, так і процесу‑
ального права, закріплених у законах та числен‑
них підзаконних актах різного рівня [1, с. 239; 3, 
с. 172–173; 6, с. 163–164; 7, с. 191; 9, с. 414]; спе‑
цифіка юридико‑фактичних підстав (як наявність, 
так і відсутність протиправного діяння) [3, с. 173; 5, 
с. 16; 7, с. 191; 9, с. 413]; заходи адміністративного 
примусу мають примусово‑обов’язковий, держав‑
но‑владний характер [3, с. 172; 5, с. 16; 7, с. 192; 
9, с. 414]; застосування заходів адміністративного 
примусу є формою (результатом) реалізації держав‑
но‑владних повноважень [1, с. 239; 6, с. 164]; реалі‑
зується за допомогою заходів психічного, фізичного 
матеріального або іншого визначеного нормою права 
впливу на свідомість і поведінку громадян, а також 
організаційного впливу на юридичних осіб [1, с. 240; 
9, с. 414]; за змістом значно ширший за адміністра‑
тивну відповідальність [1, с. 239; 7, с. 191; 9, с. 413]; 
спрощеність, оперативність, економність процесуаль‑
ного режиму застосування [5, с. 16]; багатоаспектна 
цільова спрямованість (поєднання попереджуваль‑
но‑виховної, припиняючої та каральної складових) 
[5, с. 16; 6, с. 164; 9, с. 414]. Перелічені вище ознаки 
властиві й адміністративному примусу в галузі охо‑
рони, використання і відтворення тваринного світу, 
при цьому він має низку характерних особливостей.

Регулювання адміністративного примусу, під‑
став, умов і порядку застосування заходів впливу 
в галузі охорони, використання і відтворення тварин‑
ного світу здійснюється нормами адміністративного 
права, які містяться в різних за юридичною силою 
нормативно‑правових актах.
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Основними законодавчими актами є закони 
України «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 
р. № 2894‑III, «Про охорону навколишнього при‑
родного середовища» від 25 червня 1991 р. № 1264‑
XII, «Про мисливське господарство та полюван‑
ня» від 22 лютого 2000 р. № 1478‑III, «Про рибне 
господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів» від 8 липня 2011 № 3677‑VI, 
«Про Червону книгу України» від 7 лютого 2002 р. 
№ 3055‑III, «Про природно‑заповідний фонд Украї‑
ни» від 16 червня 1992 р. № 2456‑XII, «Про ветери‑
нарну медицину» від 25 червня 1992 р. № 2498‑XII, 
Про основні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності від 5 квітня 2007 
р. № 877‑V, Лісовий кодекс України від 21.01.1994 
№ 3852‑XII, Кодекс України про адміністративні 
правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073‑X та ін.

Крім того, реалізація заходів адміністративного 
примусу в досліджуваній галузі регламентована чис‑
ленною кількістю підзаконних нормативно‑правових 
актів, серед яких: Положення про Державну еколо‑
гічну інспекцію України, затверджене постановою 
КМ України від 19 квітня 2017 р. № 275; Положення 
про Державне агентство лісових ресурсів України, за‑
тверджене постановою КМ України 8 жовтня 2014 р. 
№ 521; Положення про Державне агентство рибного 
господарства України, затверджене постановою КМ 
України від 30 вересня 2015 р. № 895; Положення 
про обласні управління лісового та мисливського 
господарства Державного агентства лісових ресурсів 
України, затверджене наказом Мінагрополітики від 
21 березня 2012 р. № 134; Положення про державну 
лісову охорону, затверджене постановою КМ Укра‑
їни від 16 вересня 2009 р. № 976; Положення про 
органи рибоохорони Державного агентства рибного 
господарства України, затверджене наказом Міна‑
грополітики від 19 січня 2012 р. № 26; Положення 
про громадських інспекторів з охорони довкілля, 
затверджене наказом Мінекоресурсів України від 
27 лютого 2002 р. № 88; Положення про громадських 
мисливських інспекторів, затверджене наказом Дер‑
жавного комітету лісового господарства України від 
1 березня 2002 р. № 27; Положення про громадських 
інспекторів рибоохорони, затверджене наказом Мі‑
нагрополітики від 24 лютого 2012 р. № 83 та ін.

Аналіз перелічених вище нормативно‑правових 
актів указує на наявність великої кількості суб’єктів 
уповноважених застосовувати заходи адміністра‑
тивного примусу в галузі охорони, використання 
і відтворення тваринного світу, основними серед 
яких є: центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення держав‑
ного нагляду (контролю) у сфері охорони навко‑

лишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних 
ресурсів; центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері мисливського 
господарства; центральний орган виконавчої вла‑
ди, що реалізує державну політику у сфері рибного 
господарства; центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері ветеринарної 
медицини.

Крім того, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 60 
Закону України «Про тваринний світ» [14], заходи 
адміністративного примусу в досліджуваній галузі 
вповноважені застосовувати посадові особи під‑
приємств, установ та організацій, що здійснюють 
охорону, використання і відтворення тваринного 
світу, та громадські інспектори у галузі охорони, 
використання і відтворення тваринного світу (гро‑
мадські інспектори з охорони довкілля, громадські 
мисливські інспектори, громадські інспектори ри‑
боохорони).

Адміністративний примус реалізується через су‑
купність державно‑владних повноважень суб’єктів, 
що здійснюють управління та регулювання в галузі 
охорони, використання і відтворення тваринно‑
го світу, а саме: повноважень щодо попередження 
правопорушень, повноважень щодо припинення 
правопорушень, повноважень щодо притягнення 
винних до адміністративної відповідальності [15, 
с. 177–181].

На сьогодні в теорії адміністративного права 
проблема класифікації заходів адміністративного 
примусу вирішується по‑різному. Ученими вико‑
ристовуються різні критерії для розподілу заходів 
адміністративного примусу на види (групи), проте 
найбільш поширеною є класифікація в основу якої 
покладено критерій цільового призначення цих за‑
ходів (мети застосування). Зокрема, такими вченими 
як Ю. П. Битяк, В. В. Галунько, Ю. В. Гридасов, 
В. В. Зуй, А. А. Іванищук, С. О. Короєд, А. Т. Ком‑
зюк, В. І. Олефір, заходи адміністративного при‑
мусу поділяються на: заходи адміністративного 
запобігання (адміністративно‑попереджувальні); 
заходи припинення проступків; адміністративні 
стягнення [6, с. 164–169; 12, с. 239]. Однак, інші 
вчені наголошують, що «виділяючи у третій гру‑
пі лише стягнення, <…> за межами класифікації 
залишаються заходи примусу, які, як і стягнення, 
застосовуються як заходи відповідальності адміні‑
стративного характеру» [7, с. 192].

Деякі вчені виділяють у складі адміністративного 
примусу самостійну групу заходів правовідновлення 
(адміністративно‑відновлювальних), заходів адміні‑
стративно‑процесуального забезпечення. При цьому, 
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погоджуючись із реальним існуванням останніх, 
А. Т. Комзюк вказує на їх приналежність до заходів 
припинення [9, с. 416].

Професор Т. О. Коломоєць, яка є одним із провід‑
них фахівців з проблем адміністративного примусу 
в публічному управлінні, поділяє адміністратив‑
но‑примусові заходи в екологічному праві України 
на: заходи, не пов’язані із правопорушеннями, і за‑
ходи, пов’язані із правопорушеннями в екологічній 
сфері [5, с. 28].

Н. І. Золотарьовою заходи адміністративного при‑
мусу, що застосовуються правоохоронними органами 
з охорони навколишнього природного середовища, 
класифікуються на: 1) адміністративно‑запобіжні 
заходи; 2) заходи адміністративного припинення 
та забезпечення адміністративного провадження; 
3) адміністративні стягнення [13, с. 22, 33].

У вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі 
заходи адміністративного примусу класифікують 
і за іншими критеріями, зокрема: за підставами 
застосування; за способами впливу; в залежності 
від органів, уповноважених на застосування заходів 
примусу тощо.

Разом із тим, більшість вітчизняних учених‑адмі‑
ністративістів, серед яких В. Б. Авер’янов, Г. Г. За‑
барний, Р. А. Калюжний, В. К. Колпаков, А. Т. Ком‑
зюк, О. В. Кузьменко, В. І. Курило, І. Д. Пастух, 
С. Г. Стеценко, В. К. Шкарупа та ін., дотримується 
поділу заходів адміністративного примусу на заходи 
адміністративного запобігання (адміністративного 
попередження), заходи адміністративного припинен‑
ня, заходи адміністративної відповідальності (заходи 
відповідальності за порушення адміністративно‑пра‑
вових установлень) [1, с. 240–241; 3, с. 174; 7, с. 192; 
9, с. 415; 16, с. 134–138]. При цьому, деякі автори 
у межах заходів адміністративного припинення 
виокремлюють: загальні, процесуальні, спеціальні 
заходи адміністративного припинення (С. Г. Сте‑
ценко [3, с. 174, 178–184]); 1) заходи припинення 
загального призначення, які поділяються на само‑
стійні (оперативні) і допоміжні (забезпечувальні), 

2) заходи припинення спеціального призначення 
(А. Т. Комзюк [9, с. 421–428]).

Оскільки, в найзагальнішому сенсі, саме мета 
будь‑якої діяльності є детермінуючим фактором 
вибору певних способів, засобів, прийомів, при кла‑
сифікації заходів адміністративного примусу в галузі 
охорони, використання і відтворення тваринного 
світу підставно скористатися саме останнім підхо‑
дом, за якого основним класифікаційним критерієм 
виступає цільове призначення цих заходів (мета за‑
стосування адміністративного примусу). Відповідно, 
у досліджуваній галузі заходи адміністративного 
примусу поділяються на три основні види (групи): 
заходи адміністративного попередження; заходи 
адміністративного припинення; заходи адміністра‑
тивної відповідальності.

Таким чином, на підставі аналізу доробку дослід‑
ників і викладеного вище, сформулюємо наступні 
висновки:
– адміністративний примус — це універсальний та 

об’єктивно необхідний метод державного управ‑
ління, різновид державного‑правового примусу, 
що виявляється в застосуванні уповноважени‑
ми на те суб’єктами передбачених адміністра‑
тивно‑правовими нормами способів впливу на 
учасників правовідносин з метою попередження 
правопорушень, припинення протиправних ді‑
янь та притягнення до відповідальності за адмі‑
ністративні проступки;

– особливості адміністративного примусу в галузі 
охорони, використання і відтворення тваринно‑
го світу (регламентація адміністративно‑право‑
вими нормами, що містяться в численних та різ‑
них за юридичною силою нормативно‑правових 
актах; наявність спеціальних суб’єктів застосу‑
вання та їх множинність; є результатом реалі‑
зації державно‑владних повноважень суб’єктів 
управління та регулювання у досліджуваній га‑
лузі; розмаїття заходів адміністративного при‑
мусу) обумовлюються, насамперед, специфіч‑
ною сферою його реалізації.
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НОРМ  
ЯК СПЕЦИФІЧНОЇ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ НОРМ  
КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО ПРАВА

ESSENCE AND FEATURES OF APPLICATION OF TAX NORMS  
AS A SPECIFIC FORM OF REALIZATION OF TAX LAW

Анотація. Стаття присвячена дослідженню сутності та особливостям застосування податкових норм як специфічної 
форми реалізації податкового права. Проаналізовано основні характеристики застосування податкових норм Держав-
ною фіскальною службою України та її територіальними підрозділами. Виділено специфічні риси застосування податко-
вих норм. У результаті наукового пошуку зроблено висновки, що застосування податкових норм сприяє розвитку подат-
кових правовідносин у відповідності з об’єктивними закономірностями, усуванню перешкод, які виникають на шляху дії 
законів та здійсненню практичної управлінської діяльності у податкових правовідносинах.

Ключові слова: застосування норм права, правозастосовна діяльність, застосування податкових норм, реалізація 
податкового права.

Аннотация. Статья посвящена исследованию сущности и особенностям применения налоговых норм как специфи-
ческой формы реализации налогового права. Проанализированы основные характеристики применения налоговых 
норм Государственной фискальной службой Украины и ее территориальными подразделениями. Выделены специфи-
ческие черты применения налоговых норм. В результате научного поиска сделаны выводы, что применение налоговых 
норм содействует развитию налоговых правоотношений в соответствии с объективными закономерностями, устране-
нию препятствий, которые возникают на пути действия законов и осуществлению практической управленческой дея-
тельности в налоговых правоотношениях.

Ключевые слова: применение норм права, правоприменимая деятельность, применение налоговых норм, реализа-
ция налогового права.

Summary. The article is sanctified to research of essence and features of application of tax norms as a specific form of 
realization of tax law. Basic descriptions of application of tax norms by Government fiscal service of Ukraine and her by terri-
torial subdivisions are analyzed. The specific lines of application of tax norms are distinguished. As a result of scientific search 
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drawn conclusion, that application of tax norms assists to development of tax legal relationships in accordance with objective 
conformities to law, removal of obstacles that arise up on the way of action of laws and to realization of practical administrative 
activity in tax legal relationships.

Key words: application of the norms, law enforcement activity, application of the tax norms, realization of tax law.

Постановка проблеми. Соціальне призначення 
будь‑якої галузі права це втілення норм у су‑

спільні відносини, висвітлення для особи позиції 
держави про дозволену та необхідну модель пра‑
вомірної поведінки, надання інформації про пра‑
вові орієнтири, правові ідеї, які перетворюються 
в переконання та погляди, якими потім керуються 
в повсякденній діяльності, дотримуються, вико‑
ристовують і виконують.

Реалізація норм Податкового кодексу України 
це процес правового регулювання суспільних від‑
носин, які виникають у сфері справляння податків 
і зборів, порядок їх адміністрування. Така реалізація 
може бути досягнута лише в тому випадку, коли 
норми права будуть реалізовуватися на практиці та 
здійснювати реальний вплив на відповідні суспільні 
відносини. Саме в такому контексті податкові норми 
для своєї реалізації вимагають правозастосувальної 
діяльності державних органів та посадових осіб.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Пра‑
возастосуванню в цілому, так і окремим проблемах 
правозастосовної діяльності у сфері оподаткування, 
присвячено численні публікації науковців, серед 
яких, праці С. С. Алексєєва, І. Я. Дюрягіна, Д. О. Бо‑
чарова, М. Д. Гнатюка, Р. А. Калюжного, В. С. Кі‑
ценка, В. І. Курила, В. В. Мушенка, А. С. Піголкіна, 
І. Л. Невзорова, А. М. Перепелюк та інших. Однак, 
сьогодні актуальності набуває перегляд установ‑
лених поглядів та розгляд поняття застосування 
податкових норм з врахуванням теоретичних ін‑
терпретацій.

Метою статті є характеристика застосування 
податкових норм як специфічної форми реалізації 
права, з’ясуванні особливостей і значення, висвітлен‑
ня прикладних аспектів застосування норм у сфері 
оподаткування.

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній юри‑
дичній літературі початку ХХ століття поняття 
«правозастосування» не досліджувалось в якості 
однієї з форм реалізації, а терміни «реалізація пра‑
ва», «здійснення права», «правозастосування», 
«використання», «виконання» розглядалися як си‑
ноніми, тому і класифікація форм правореалізації не 
розглядалася. Однак, з часом термін «застосування 
права» стає загальновживаним, і згодом широкого 
використання набуває правова категорія «правоза‑
стосовна діяльність» [1, с. 15–16].

В цілому, сьогодні в юридичній літературі понят‑
тя «застосування норм» зводиться до правової форми 
діяльності уповноважених на те органів держави 
і посадових осіб у реалізації приписів норм права 
відносно конкретних життєвих випадків шляхом 
винесення індивідуально‑конкретних рішень [2, 
c. 408]. Такі державні органи використовують свої 
владні повноваження та видають акти індивідуаль‑
ного значення на основі норм права, вирішуючи 
тим самим життєві ситуації [3, c.586]. Крім того, 
являючи собою владну, організуючу діяльність ком‑
петентних органів, застосування норм права має на 
меті сприяння адресатам правових норм в реалізації 
належних їм права і обов’язків, а також контроль 
за даним процесом [4, c. 425].

Аналізуючи поняття «застосування норм права», 
варто зазначити, що багато вчених оцінюють дане 
поняття з позиції діяльності компетентних органів, 
вказуючи на результат або підсумок такої діяльності, 
які спричиняють виникнення, зміну чи припинення 
у конкретних осіб відповідних прав чи обов’язків 
або ж застосування санкцій. Погоджуючись з пози‑
цією, не варто обмежувати зміст правозастосування 
лише операцією з приводу прийняття індивідуаль‑
них приписів. Призначення застосування права є 
значно вагомішим та суттєвішим явищем правової 
дійсності, метою якого є забезпечення дії права за 
будь‑яких обставин або створення необхідних умов 
для реалізації права, коли забезпечення його ді‑
євості без посередництва держави неможливе. За 
таких обставин вважаємо досить вдалою наукову 
позицію щодо розуміння терміну «застосування 
норм права», як багатостадійного процесу, спрямо‑
ваної на реалізацію норм права і здійснюваної у спе‑
ціально встановлених формах державно‑владної, 
творчо‑організуючої діяльності державних органів 
і уповноважених державою інших суб’єктів з метою 
вирішення конкретної справи шляхом видання ін‑
дивідуальних правових приписів (правозастосовчих 
актів) [5, c. 212–213].

Застосування податкових норм займає особливе 
місце в механізмі правового регулювання суспільних 
відносин в цілому, так і у сфері оподаткування. Перш 
за все, це пов’язане з тим, що податкова система 
впливає на всі економічні явища та процеси в дер‑
жаві, а податки є фінансовим підґрунтям існування 
держави. Держава не може існувати без стабільних 
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надходжень. Норми Податкового кодексу України 
регулюють суспільні відносини у сфері що виникають 
у сфері справляння податків і зборів, порядок їх адмі‑
ністрування, передбачають права та права учасників 
суспільних відносин, а також засоби забезпечення 
даних прав та обов’язків, встановлюють відпові‑
дальність за порушення податкового законодавства 
[6]. Такий процес регулювання суспільних відносин 
у сфері оподаткування за допомогою норм права має 
всеохоплюючий характер, чим реалізується принцип 
рівності всіх перед законом та недопущення будь‑
яких проявів податкової дискримінації та забезпечу‑
ється однаковий підхід до всіх платників податків.

Застосування норм податкового права є особливою 
формою реалізації права, що має свої специфічні 
риси та особливості. Така діяльність має додатко‑
вий допоміжний характер у загальному механізмі 
реалізації норм права. Правозастосовна практика, 
вітчизняний та зарубіжний досвід законодавчого 
урегулювання та нормування суспільних відносин 
у податковій сфері демонструють складність, не‑
можливість і недоцільність нормативно‑правової 
регламентації всього різноманіття відносин, що 
виникають при справлянні податків, зборів, загаль‑
нообов’язкових платежів [7, c. 15].

Важливість застосування податкових норм вияв‑
ляється в забезпеченості гнучкості суспільних від‑
носин та оперативності вирішення певних проблем 
завдяки індивідуальному підході до регулювання 
податкових відносин, врахування конкретної си‑
туації, усунення певних перешкод, при цьому юри‑
дично закріплюючи результати поведінки учасників 
суспільних відносин. Звідси слідує, що застосування 
податкових норм полягає в слідуванні загально‑
обов’язковим приписам, але з врахуванням різно‑
манітних фактів, умов, потреб платників податків 
при вирішенні індивідуальних питань.

Як наслідок такої діяльності, застосування подат‑
кових норм сприяє розвитку податкових правовід‑
носин у відповідності з об’єктивними закономірнос‑
тями, усуванню перешкод, які виникають на шляху 
дії законів та здійсненню практичної управлінської 
діяльності у податкових правовідносинах.

Слід також зауважити, що застосування податко‑
вих норм, так і застосування норм, в цілому, не варто 
визначати через його призначення. Варто також 
враховувати, що це є багатоаспектною практичною 
діяльністю, яку не треба обмежувати лише прийнят‑
тям рішень, оскільки останнє є тільки кінцевим 
результатом, при цьому застосування норм — це 
безпосередньо процес реалізації права та обов’язків, 
це певні способи та чинники, через які право впливає 
на поведінку людей.

В повсякденній діяльності контролюючих органів 
можуть виникати нетипові ситуації, які необхідно 
вирішувати. Застосування податкових норм можна 
розглядати як спосіб регулювання та впорядкування 
суспільних відносин. Саме завдяки застосуванню 
податкових норм в нетипових ситуаціях врахову‑
ється особливості фактичної ситуації, усуваються 
виявленні недоліки та забезпечується динамізм 
права, безперебійність його реалізації.

Застосування податкових норм характеризує не 
лише результат, а і весь складний процес реалізації, 
участь в ньому компетентних органів, юридичне 
забезпечення за рахунок індивідуальної держав‑
но‑владної діяльності цих органів.

Застосування податкових норм здійснюється згід‑
но з чітко визначеною нормами права процедурою, 
порушення якої тягне за собою недійсність усього 
правозастосовного процесу. При цьому в одних ви‑
падках норми щодо порядку розгляду справ дуже 
деталізовані, а в інших — лише встановлюється 
певна процедура вирішення окремих справ.

Реалізація податкових норм у формі їх застосу‑
вання не залежить від бажання суб’єктів, а обов’яз‑
ково відбувається у таких випадках:
1) податкові правовідносини виникають за наявно‑

сті певних юридичних фактів. Так, відповідно 
до ст. 64 Податкового кодексу України взяття 
на облік за основним місцем обліку юридичних 
осіб та їх відокремлених підрозділів як платни‑
ків податків та зборів у контролюючих органах 
здійснюється на підставі відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань, на‑
даних державним реєстратором згідно із Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань», не пізніше наступного робочого дня 
з дня отримання зазначених відомостей контролю‑
ючими органами [6]. При цьому облік платників 
податків ведеться з метою створення умов для 
здійснення контролюючими органами контро‑
лю за правильністю нарахування, своєчасністю 
і повнотою сплати податків, нарахованих фінан‑
сових санкцій, дотримання податкового та іншого 
законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладено на контролюючі органи [8].

2) податкові правовідносини в більшості випадків 
виникають, змінюються або припиняються лише 
на підставі рішення компетентного органу. На‑
приклад, платники податків стають платниками 
податку на додану вартість лише після подачі до 
контролюючого органу за своїм місцезнаходжен‑
ням (місцем проживання) реєстраційної заяви, 
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на підставі якої контролюючий орган вносить 
до реєстру платників податку на додану вартість 
запис про реєстрацію такої особи як платника 
податку [6].

3) правовідносини, що виникають між сторонами, 
настільки важливі для суспільства, що в кожному 
випадку необхідно перевіряти і засвідчувати їх 
законність спеціальним рішенням компетентного 
органу. Так, в пункті 86.1 статті 86 Податкового 
кодексу України вказується на те, що результати 
перевірок (крім камеральних та електронних пе‑
ревірок) оформлюються у формі акта або довідки, 
які підписуються посадовими особами контро‑
люючого органу та платниками податків або їх 
законними представниками (у разі наявності). 
У разі встановлення під час перевірки порушень 
складається акт, якщо ж такі порушення відсут‑
ні — довідка [6].

4) з приводу певних фактів або відносин виникає 
спір, що має юридичне значення, а сторони самі не 
можуть дійти узгодженого рішення. Так, у статті 
56 Податкового кодексу України йдеться мова про 
те, що рішення, прийняті контролюючим органом, 
можуть бути оскаржені в адміністративному або 
судовому порядку. У разі коли платник податків 
вважає, що контролюючий орган неправильно 
визначив суму грошового зобов’язання або при‑
йняв будь‑яке інше рішення, що суперечить за‑
конодавству або виходить за межі повноважень 
контролюючого органу, встановлених Податковим 
Кодексом України або іншими законами України, 
він має право звернутися до контролюючого ор‑
гану вищого рівня із скаргою про перегляд цього 
рішення [6].
Таким чином, не викликає сумніву позиція щодо 

того, що основною метою застосування норм по‑
даткового права є сприяння реалізації норм права 
шляхом усунення перешкод, через які їх безпосе‑
редня реалізація є неможливою, а також контроль 
за процесом такої реалізації. Саме за допомогою 
механізму правозастосування можна подолати не‑
доліки в законодавстві в конкретному життєвому 
випадку, при цьому забезпечити дію юридичних 
норм відповідно до розвитку суспільних відносин. 
Інформація, яку отримують в ході застосування 
податкових норм, являє собою основу для усунення 
помилок в нормативно‑правових актах, усунення 
неточних формулювань окремих положень, підви‑
щення якості та вдосконалення законодавчої бази, 
що регулюють суспільні відносини у сфері оподат‑
кування.

Державна фіскальна служба України та її тери‑
торіальні підрозділи, як контролюючі органи, що 

реалізує державну податкову, митну політику та 
політику з адміністрування єдиного внеску, здійс‑
нює застосування податкових норм, що є формою 
реалізації норм права і важливим засобом здійснення 
регулювання податкових відносин.

В процесі застосування податкових норм Дер‑
жавна фіскальна служба України та її територіальні 
підрозділи покликані вирішувати такі завдання:
1) організувати належне виконання приписів норм 

права, що регулюють податкові правовідносини;
2) забезпечити відповідну реакцію держави на по‑

рушення або неналежне виконання норм права.
Саме порушення вимог податкового законодав‑

ства створюють у відповідних органів право притяг‑
нути порушників до відповідальності, застосувати 
санкції до порушників вимог норм права, а поруш‑
ників — обов’язок понести певне покарання.

Однак, при цьому важливим аспектом залиша‑
ється те, що застосування норм податкового пра‑
ва буде ефективним лише тоді, коли такий процес 
буде здійснюватися з дотриманням законності та 
обґрунтованості. Це свідчить про те, що весь про‑
цес застосування конкретної норми права повинен 
здійснюватися тими суб’єктами, на тих підставах 
та відповідно до тих процедур, які встановлені від‑
повідно правовими нормами. При цьому повинно 
точно і своєчасно виконуватися вимоги правових 
норм, виключатися свавілля контролюючих органів, 
немовтивованість правозастосовних рішень.

Так, наприклад, в практиці Державної фіскальної 
служби України траплялися непоодинокі випадки, 
коли контролюючий орган приймав рішення, які су‑
перечили правилам правозастосування та положен‑
ням Податкового кодексу України. Зокрема, 18 січня 
2016 року Державна фіскальна служба України 
листом за № 1527/7/99‑99‑17‑02‑02‑17 оприлюд‑
нює свою позицію щодо фізичних осіб — платників 
єдиного податку 3 групи: про обов’язок фізичних 
осіб‑підприємців, обсяг дозволу яких у 2015 році 
перевищив 5 млн грн., подати заяву щодо відмови 
від застосування спрощеної системи оподаткування 
та перейти на сплату інших податків і зборів [9]. При 
цьому у 2015 році обсяг доходу, який не міг переви‑
щувати платник протягом календарного року для 
перебування на спрощеній системі оподаткування 
третьої групи, становив 20 млн грн. (п. 291.4 ст. 291 
ПК України), з 01 січня 2016 року цей показник 
зменшено до 5 млн грн. За загальними правилами 
це означає, що показник у розмірі 5 млн грн. засто‑
совуватиметься при обрахуванні граничного розміру 
доходу, отриманого саме в 2016 році і перехід на 
загальну систему оподаткування буде відбуватися 
у тому звітному періоді (податковому кварталі) 2016 
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року, в якому такий показник буде перевищений. 
Проте, за логікою Державної фіскальної служби, 
викладеною у листі № 1527/7/99‑99‑17‑02‑02‑17 від 
18 січня 2016 року, положення пункту 291.4 статті 
291 ПК України (які вступили в силу з 01 січня 2016 
року), фактично поширюють свою дію на правовідно‑
сини, які виникли у 2015 році, що прямо суперечить 
Конституції України і податковому законодавству. 
А вже 20 січня 2016 року в листі № 1867/99‑99‑
17‑02‑02‑17 Державна фіскальна служба України 
переглянула лист від 18.01.2016 № 1527/7/99‑99‑
17‑02‑02‑17 «Про окремі зміни у законодавстві щодо 
спрощеної системи оподаткування», внаслідок чого 
до листа внесено зміни, зазначивши, що суб’єкти 
господарювання — фізичні особи — платники єди‑
ного податку, які в 2015 році отримали доходи понад 
5 млн грн., але не перевищили обсяг доходу 20 млн 
грн., не втрачають право застосовувати спрощену 
систему оподаткування в 2016 році [10].

Саме чітке і правильне застосування норм права, 
винесення законних та обґрунтованих правових рі‑
шень багато в чому залежить від інтерпретації норми 
права контролюючими органами на основі осмис‑
лення усієї правової дійсності в цілому. Тому вва‑
жаємо, що забезпечення максимальної стабільності, 
правової визначеності і передбачуваності рішень 
контролюючих органів є одним з найважливіших 
завдань сьогодні.

Висновки. Проаналізувавши основні характе‑
ристики застосування податкових норм Державної 
фіскальною службою України та її територіальними 
підрозділами, можна виділити такі специфічні риси 
такого застосування:

1. Застосування норм податкового права є не‑
обхідною умовою реалізації податково‑правових 
норм, в результаті чого впорядковуються суспільні 
відносини у сфері оподаткування та здійснюється 
вплив на розвиток правової системи України.

2. Застосування норм податкового права має 
державно‑владний характер, а тому цю діяльність 
здійснюють лише контролюючий орган, що реалі‑
зує державну податкову, державну митну політи‑
ку, державну політику з адміністрування єдиного 
внеску, державну політику у сфері боротьби з пра‑

вопорушеннями під час застосування податкового 
та митного законодавства, законодавства з питань 
сплати єдиного внеску та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на конт‑
ролюючий орган, його територіальні органи, тобто 
Державна фіскальна служба України та її територі‑
альні підрозділи. Саме державно‑владний характер 
такої діяльності імперативно впливає на учасників 
суспільних відносин.

3. Застосування норм податкового права це є 
управлінська діяльність Державної фіскальної 
служби України та її територіальних підрозділів 
у винесенні індивідуально‑конкретних приписів, 
які місять не загальні правила поведінки, а мають 
конкретні ситуації.

4. Застосування норм податкового права висту‑
пає певною юридичною гарантією забезпечення 
та охорони дії права, адже саме за допомогою цієї 
юридичної категорії реалізуються конкретні заходи 
державного примусу та проводиться в дію механізм 
юридичної відповідальності.

5. Застосування норм податкового права може 
здійснюватися за ініціативою громадян, не дивля‑
чись на владний характер і управлінську діяльність. 
Наприклад, у разі подання позовної заяви до суду 
щодо оскарження рішення контролюючого органу.

6. Застосування норм податкового права здійс‑
нюється в порядку і в процесуальних формах, вста‑
новлених Податковим кодексом України.

7. Застосування норм податкового права скла‑
дається з послідовних стадій, а результатом такої 
діяльності є винесення індивідуального юридичного 
рішення у формі акта застосування норми права, 
обов’язковість до виконання якого забезпечується 
примусовою силою держави.

Реалізація норм права у безпосередній поведінці 
суб’єктів, приведення в дію права з врахуванням 
усіх особливостей конкретної ситуації, перетворення 
правових ідеальних моделей поведінки в практичну 
реальність можна досягнути саме з застосуванням 
податкових норм, що покликане продовжити пра‑
вове регулювання у безперервності, подоланні од‑
номанітності загально‑нормативного регулювання, 
підвищення гнучкості механізму реалізації права.



18

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Cерія: «Юридичні науки» // № 3(8), 2018

// Адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право // 

Література

1. Перепелюк А. М. Механізм застосування права: структура та критерії ефективності (загальнотеоретичний ас‑

пект) дис\. …канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2016. — 224 с.

2. Загальна теорія держави і права: [підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / 

М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. — 

584 с.

3. Теория государства и права: учебник / Пиголкин А. С., Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А.; под ред. А. С. Пи‑

голкина, Ю. А. Дмитриева. [2‑е изд., перераб. и доп.]. М.: Изд‑во Юрайт: ИД Юрайт, 2010. — 744 с.

4. Нерсесянц В. С. Проблемы общей теории права и государства: [учебник для вузов]. М.: Норма, 2002. — 832 с.

5. Теорія держави і права: навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков], Є. Л. Лисенков та ін.; за заг. ред. 

С. Л. Лисенкова, В. В. Копєйчикова]. К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.

6. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755‑VI / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755–17 (дата звернення 01.05.2018).

7. Желтобрюх І. Л. Розсуд в податковому правозастосуванні: автореф. автореф.дис\. …канд. юрид. наук: 

12.00.07 — Київ, 2016. — 21с.

8. Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів: наказ Міністерства фінансів України 09.12.2011 

№ 1588 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1562–11 (дата звернення 01.05.2018).

9. Про окремі зміни у законодавстві щодо спрощеної системи оподаткування: лист Державної фіскальної служби 

України від 18.01.2016 року № 1527/7/99–99–17–02–02–17 URL: https://www.profiwins.com.ua/uk/letters‑and‑

orders/gna/7042–1527.html (дата звернення 01.05.2018).

10. Щодо застосування спрощеної системи оподаткування: Державна фіскальна служба України URL: http://

sfs.gov.ua/media‑tsentr/novini/232706.html (дата звернення 01.05.2018).

References

1. Perepeljyk A. M. Mechanism of law enforcement: structure and criteria’s of effectiveness (theoretical aspect) Can‑

didate’s thesis in specialty 12.00.01. Kyev, 2016. — 224 p.

2. General theory of the state and right: [education book for students legal higher educational establishments] / 

M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn, L. V. Adramenko and others; by edition M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn. Harkiv, Law, 2009, — 

584 p.

3. Theory of the state and right: education book / Pigolkin A. S., Golovistikova A. N., Yu. A. Dmitriiev; by edition 

A. S. Pigolkin, Yu. A. Dmitriiev; pod red. A. S. Pyholkyna, Yu. A. Dmytryeva. [2‑e yzd., pererab. y dop.]. M.: Yzd‑vo 

Yurayt: YD Yurayt, 2010. — 744 s.

4. Nersesiants V. S. Problems of general theory of right and state: [education book for higher educational establish‑

ments].M.: Norma, 2002, 832 p.

5. Theory of the state and right: [education book] / A. M. Kolodii, V. V. Kopieichykov, Ye. L. Lysenkov and others.; by 

edition S. L. Lysenkov, V. V. Kopieichykov. K.: Yurinkom Inter, 2002. — 368 p.

6. Tax code of Ukraine: Law of Ukraine from 2 December 2010 № 2755‑VI/ Verhovna Rada of Ukraine. URL: http://

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755–17 (date of appeal 01.05.2018).

7. Zheltobryuh І. L. The discretion in tax enforcement. Candidate’s thesis in specialty 12.00.07. Kyiv, 2016. — 21 p.

8. About claim of Order of account of taxpayers and collections: order of Ministry of finance of Ukraine 09.12.2011 

№ 1588 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1562–11 (date of appeal 01.05.2018).

9. About separate changes in a legislation in relation to the simplified system of taxation: sheet of Government fis‑

cal service of Ukraine from 18.01.2016 № 1527/7/99–99–17–02–02–17 URL: https://www.profiwins.com.ua/uk/let‑

ters‑and‑orders/gna/7042–1527.html (date of appeal 01.05.2018).

10. About application of the simplified system of taxation: Government fiscal service of Ukraine URL: http://sfs.gov.

ua/media‑tsentr/novini/232706.html (date of appeal 01.05.2018).



19

// Международный научный журнал «Интернаука».
Серия: «Юридические науки» // № 3(8), 2018

// Административное право и процесс; финансовое право; 
информационное право // 

УДК 351.862.4
Калішенко Євгенія Олександрівна
аспірант кафедри адміністративного і фінансового права
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Калишенко Евгения Александровна
аспирант кафедры административного и финансового права
Национального университет биоресурсов и природопользования Украины
Kalishenko Yevgeniya
Post-graduate Student of the Department
of Administrative and Financial Law of the
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ  
АДАПТОВАНИХ ДЛЯ УКРАЇНИ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ 
АДАПТИРОВАННЫХ ДЛЯ УКРАИНЫ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ELECTRONIC GOVERNANCE AS A TOOL FOR ACHIEVING SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS ADAPTED FOR UKRAINE

Анотація. В державних стратегічних документах розвиток електронного урядування визначено одним з першочергових 
пріоритетів реформування системи державного управління. Проте, розвиток електронного урядування призведе не лише 
до покращення соціально-економічного розвитку нашої країни в цілому та підвищення конкурентоспроможності країни на 
міжнародній арені, а й сприятиме досягненню адаптованих для України Глобальних цілей сталого розвитку. Сімнадцять 
Цілей сталого розвитку є частиною Порядку денного в галузі розвитку на період до 2030 року, які Україна разом з іншими 
країнами-членами Організації Об’єднаних Націй зобов’язалась досягти з урахуванням специфіки національного розвитку.

Ключові слова: електронне урядування, концепція розвитку електронного урядування, державні стратегічні доку-
менти, Організація Об’єднаних Націй, Цілі Сталого Розвитку, Цілі Розвитку Тисячоліття.

Аннотация. В  государственных стратегических документах развитие электронного управления признано одним 
из первоочередных приоритетов реформирования системы государственного управления. Однако, развитие электрон-
ного управления приведет не только к улучшению социально-экономического развития страны в целом и поднятию 
конкурентоспособности страны на международной арене, а и будет способствовать достижению адаптированных для 
Украины Глобальных целей устойчивого развития. Семнадцать Целей устойчивого развития являются частью Повестки 
дня в области развития на период до 2030 года, которые Украина вместе с другими странами-членами Организации 
Объединенных Наций взяла на себя обязанность достичь с учетом специфики национального развития.

Ключевые слова: электронное управление, концепция развития электронного управления, государственные стра-
тегические документы, Организация Объединенных Наций, Цели Устойчивого Развития, Цели Развития Тысячелетия.

Summary. The strategic documents of Ukraine identify the e-governance development as one of the top priorities in reform-
ing the public administration system. The development of e-governance, however, results not only in improving the social and 
economic development of our country as a whole and increasing competitiveness of Ukraine on the world stage, but also pro-
motes the achievement of the global Sustainable Development Goals adapted for Ukraine. Seventeen Sustainable Development 
Goals are part of the 2030 Agenda for Sustainable Development, which Ukraine, together with other United Nations member 
states, has committed to achieve, taking into account the specifics of national development.

Key words: e-governance, the concept of e-governance development, public strategic documents, United Nations, Sustain-
able Development Goals, Millennium Development Goals.
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Постановка проблеми. Питанням розвитку 
та впровадження електронного урядування 

в Україні приділяється увага вже тривалий час. 
В нашій державі електронне урядування висту‑
пає своєрідним інструментом державного управ‑
ління, покликаним створити нові можливості для 
забезпечення взаємодії та співпраці органів влади, 
громадян і бізнесу, а саме — запровадження про‑
зорих, зручних, безпечних, не корупційних елек‑
тронних послуг, у тому числі адміністративних, 
в усіх сферах суспільного життя, а також надання 
інтегрованих електронних послуг за життєвими 
та бізнес‑ситуаціями; створення додаткових меха‑
нізмів реалізації права громадян на доступ до ін‑
формації, що перебуває у володінні органів влади, 
підвищення прозорості діяльності таких органів; 
розширення можливостей громадян щодо їх уча‑
сті в процесах державного управління та впливу 
на прийняття управлінських рішень тощо.

Концепцією з розвитку електронного урядування 
[1], Стратегією сталого розвитку «Україна — 2020» 
[2], Середньостроковим планом пріоритетних дій 
Уряду до 2020 року та планом пріоритетних дій 
Уряду на 2017 рік [3], Державною стратегією ре‑
гіонального розвитку на період до 2020 року [4], 
розвиток електронного урядування визначено одним 
з першочергових пріоритетів реформування системи 
державного управління. Також у рамках реалізації 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським співтова‑
риством з атомної енергії і їхніми державами‑чле‑
нами, з іншої сторони, Україна має забезпечити 
комплексний розвиток електронного урядування 
відповідно до європейських вимог.

Проте, актуальною залишається проблема за‑
безпечення реалізації державної політики щодо 
впровадження електронного урядування не лише на 
місцевому, регіональному та національному рівні, 
а й на шляху досягнення Україною сталого розвитку 
та виконання міжнародних зобов’язань, які наша 
країна взяла на себе, адаптувавши Цілі Сталого 
Розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти створення та впровадження електронного 
урядування, його характеристики, підходи до ви‑
значення поняття електронного урядування, стан та 
проблеми впровадження електронного урядування, 
питання інформаційно‑аналітичного забезпечення 
органів державної влади знайшли своє відображення 
в наукових працях українських дослідників О. П. Го‑
лобуцького [5], П. С. Клімушина [6], І. С. Куспляка [7], 
І. В. Арістової, В. І. Курила [8], Д. В. Дубова, С. В. Дубо‑
вої [9], А. І. Семенченка, Н. В. Грицяк [10] та інших.

Проте в роботах вітчизняних науковців недостат‑
ньо висвітлені правові аспекти електронного уряду‑
вання як інструменту сталого розвитку держави, 
а також не досліджена проблематика державного 
управління розвитком електронного урядування 
в контексті виконання Україною, як державою — 
членом Організації Об’єднаних Націй (надалі — 
ООН), міжнародних зобов’язань.

Формулювання цілей статті. Проаналізувати 
особливості електронного урядування як інстру‑
менту сталого розвитку держави та показати роль 
електронного урядування в процесі досягнення 
адаптованих для України Цілей Сталого Розвитку 
(надалі — ЦСР).

Виклад основного матеріалу. Загальносвітовою 
тенденцією є трансформація індустріального суспіль‑
ства у постіндустріальне, що відбувається в умовах 
посилення глобалізаційних процесів, розширення 
сфери послуг і нематеріального виробництва у ре‑
зультаті науково‑технічного прогресу, у тому числі 
масштабного, глибинного та динамічного проник‑
нення інформаційно‑комунікаційних технологій 
в усі сфери життєдіяльності особи, суспільства, 
суб’єктів господарювання та держави.

Інформаційно‑комунікаційні технології спро‑
вокували трансформації у взаємовідносинах між 
усіма суспільними акторами, а їхнє проникнення 
у державний сектор пов’язують із появою електро‑
нного уряду та електронного врядування [6, с. 25].

В Концепції розвитку електронного урядування 
в Україні на період до 2020 року як і в Стратегії ста‑
лого розвитку «Україна — 2020» закріплено, що роз‑
виток електронного урядування є одним з основних 
факторів забезпечення успішності реформування 
та підвищення конкурентоспроможності країни, 
стимулювання її соціально‑економічного розвитку.

Стратегією реформування державного управлін‑
ня України на 2016–2020 роки [11], визначено, що 
дієва система державного управління є одним з ос‑
новних чинників конкурентоспроможності країни. 
Зниження адміністративного навантаження дер‑
жавного регулювання, покращення якості надання 
адміністративних послуг, забезпечення законності 
та передбачуваності адміністративних дій покращує 
позиції держави у світових рейтингах конкуренто‑
спроможності.

Таким чином, Стратегія реформування держав‑
ного управління України на 2016–2020 роки узгод‑
жується з положеннями Стратегії сталого розвитку 
«Україна — 2020», зокрема розділом III «Дорожня 
карта та першочергові пріоритети реалізації Страте‑
гії», в якому однією з першочергових реформ визна‑
чено реформу державного управління. Результатом 
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проведення цієї реформи має стати створення ефек‑
тивної, прозорої, відкритої та гнучкої структури 
державного управління із застосуванням новітніх 
інформаційно‑комунікативних технологій (електро‑
нне урядування) для забезпечення вироблення і реа‑
лізації цілісної державної політики, спрямованої на 
суспільний сталий розвиток і адекватне реагування 
на внутрішні та зовнішні виклики.

Проте, в чинних державних стратегічних доку‑
ментах розвиток та успішне впровадження елек‑
тронного урядування в Україні не пов’язують із 
досягненням Україною як державою‑членом ООН 
міжнародних зобов’язань, зокрема Цілей Сталого 
Розвитку (відомі також як Глобальні цілі сталого 
розвитку), що були затверджені у вересні 2015 року 
на Саміті ООН зі сталого розвитку в рамках 70‑ї сесії 
Генеральної Асамблеї ООН та являються цільовими 
показниками майбутнього міжнародного розвитку 
до 2030 року.

Слід зазначити, що Цілі Сталого Розвитку (на‑
далі — ЦСР) загалом спираються на Цілі Розвитку 
Тисячоліття (надалі — ЦРТ) і продовжують їх.

У свою чергу, ЦРТ як ключові чинники розвит‑
ку країн до 2015 року були визначені Декларацією 
Тисячоліття ООН, що прийнята у 2000 році 189‑ма 
країнами на Саміті тисячоліття ООН. Після розро‑
блення універсальних рамок ЦРТ у багатьох країнах 
світу було здійснено адаптацію ЦРТ та встановлено 
цільові показники розвитку до 2015 року з ураху‑
ванням специфіки національної ситуації.

За п’ятнадцять років (з 2000 по 2015 роки) до‑
повіді щодо ЦРТ слугували єдиним стратегічним 
документом, який надавав можливість громадськості 
контролювати дії влади, використовуючи моніторинг 
33‑х ключових показників [12].

Таким чином, глобальні ЦСР продовжують ЦРТ 
та є частиною Порядку денного в галузі розвитку на 
період до 2030 року. З 01 січня 2016 року глобаль‑
ні ЦСР, що включають 17 цілей і 169 конкретних 
завдань, офіційно вступили в силу.

Кожна країна‑член ООН повинна була адаптувати 
17 глобальних ЦСР з урахуванням специфіки наці‑
онального розвитку на період до 2030 року.

За ініціативи Уряду України та за підтримки усіх 
агентств ООН в Україні, Міністерством економіч‑
ного розвитку і торгівлі України була розроблена 
національна система ЦСР, а саме, — 86 завдань 
національного розвитку та 172 показники для мо‑
ніторингу їх виконання.

Так, згідно Національної доповіді «Цілі Стало‑
го Розвитку: Україна» Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, протягом 2016 року 
інклюзивний процес визначення завдань ЦСР від‑

бувався за чотирма напрямами: справедливий со‑
ціальний розвиток; стале економічне зростання 
та зайнятість; ефективне управління; екологічна 
рівновага та розбудова стійкості [13].

Суспільне бачення розвитку України до 2030 року 
охоплює такі орієнтири для досягнення, як добробут 
та здоров’я населення, що забезпечуватимуться ін‑
новаційним розвитком економіки, побудованим на 
сталому використанні природних ресурсів.

Тож для встановлення стратегiчних рамок нацiо‑
нального розвитку України на перiод до 2030 року на 
засадах принципу «нiкого не залишити осторонь», 
для України з урахуванням специфіки національ‑
ного розвитку адаптовані ЦСР є наступними: ціль 
1. Подолання бідності; ціль 2. Подолання голоду, 
досягнення продовольчої безпеки, поліпшення хар‑
чування і сприяння сталому розвитку сільського 
господарства; ціль 3. Забезпечення здорового способу 
життя та сприяння благополуччю для всіх у будь‑яко‑
му віці; ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і спра‑
ведливої якісної освіти та заохочення можливості 
навчання впродовж усього життя для всіх; ціль 5. 
Забезпечення гендерної рівності, розширення прав 
і можливостей усіх жінок та дівчаток; ціль 6. Забез‑
печення наявності та сталого управління водними ре‑
сурсами та санітарією; ціль 7. Забезпечення доступу 
до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел 
енергії для всіх; ціль 8. Сприяння поступальному, 
всеохоплюючому та сталому економічному зростан‑
ню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці 
для всіх; ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, 
сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та 
інноваціям; ціль 10. Скорочення нерівності; ціль 11. 
Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й 
екологічної стійкості міст і населених пунктів; ціль 
12. Забезпечення переходу до раціональних моделей 
споживання і виробництва; ціль 13. Вжиття невід‑
кладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату 
та його наслідками; ціль 14. Збереження та стале 
використання океанів, морів і морських ресурсів 
в інтересах сталого розвитку; ціль 15. Захист та від‑
новлення екосистем суші та сприяння їх сталому ви‑
користанню, раціональне лісокористування, боротьба 
з опустелюванням, припинення і повернення назад 
(розвертання) процесу деградації земель та зупинка 
процесу втрати біорізноманіття; ціль 16. Сприяння 
побудові миролюбного й відкритого суспільства в ін‑
тересах сталого розвитку, забезпечення доступу до 
правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвіт‑
них та заснованих на широкій участі інституцій на 
всіх рівнях; ціль 17. Зміцнення засобів здійснення й 
активізація роботи в рамках Глобального партнерства 
в інтересах сталого розвитку [13].
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Звичайно, для того, щоб Україна могла виконува‑
ти адаптовані ЦСР їх потрібно включати в державні 
стратегічні документи. Для того, аби завдання ви‑
значені відповідними стратегічними документа‑
ми виконувались, необхідно приймати відповідні 
плани реалізації цих документів з визначеними 
індикаторами досягнення ЦСР, чіткими термінами 
виконання, та встановленою відповідальністю тих чи 
інших органів державної влади в разі невиконання 
у визначені терміни конкретних завдань.

Найбільше завдань адаптованих для України 
ЦСР враховано Урядом у Середньостроковому пла‑
ні пріоритетних дій уряду на період до 2020 року, 
Стратегії регіонального розвитку і Стратегії сталого 
розвитку України на період до 2020 року.

Проте, на жаль, далеко не всі державні страте‑
гічні документи мають плани реалізації, що відразу 
ставить під загрозу виконання тих завдань, на ви‑
конання яких ці документи прийняті. Як приклад 
можна навести Стратегію розвитку інформаційного 
суспільства в Україні, схвалену розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року 
№ 386‑р. Окремого плану дій щодо реалізації Стра‑
тегії розвитку інформаційного суспільства в Україні 
не було прийнято. План дій щодо реалізації Закону 
України «Про Основні засади розвитку інформацій‑
ного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» не 
виконаний. Крім того, відсутній план дій щодо реа‑
лізації національної стратегії подальшого розвитку 
інформаційного суспільства в Україні.

Слід розуміти, що успішне впровадження елек‑
тронного урядування на всіх рівнях є запорукою 
досягнення країнами, у тому числі й Україною, 
ЦСР, що стосуються абсолютно всіх сфер суспільного 
життя та окреслюють глобальні пріоритети сталого 
розвитку та прагнення на період до 2030 року.

На сьогодні, в Україні ще не прийнято стратегіч‑
ного рамкового документу, який би враховував усі 
адаптовані для України ЦСР до 2030 року та основні 
положення Оновленої Стратегії сталого розвитку 
Європейського Союзу.

В Концепції розвитку електронного урядування 
в Україні закріплено, що ефективне управління 
будь‑якою галуззю у сучасних умовах неможливе 
без широкого застосування сучасних інструментів 
електронного урядування, у тому числі автоматизації 
обробки великих об’ємів даних та інформаційно‑а‑
налітичного забезпечення прийняття управлінських 

рішень, оптимізації та автоматизації адміністратив‑
них процесів, запровадження електронних форм 
взаємодії [1].

Згідно дослідження ООН з електронного уря‑
дування за 2014 рік завдяки інноваціям та елек‑
тронному урядуванню, державно‑адміністративні 
органи у всьому світі можуть стати більш ефектив‑
ними, надавати якісніші послуги та відповідати 
вимогам прозорості та підзвітності. Електронне 
урядування може допомогти урядам країн «по‑
зеленіти», сприятиме ефективному управлінню 
природними ресурсами, а також стимулюватиме 
економічний розвиток країн та сприятиме соці‑
альній інтеграції особливо вразливих верств на‑
селення. Інформаційно‑комунікаційні технології 
також довели свою ефективність як платформи 
для обміну знаннями, розвитку навиків, переда‑
чі інноваційних рішень в області електронного 
урядування і створенні потенціалу для сталого 
розвитку між країнами [14].

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Розвиток електронного урядування є одним з ос‑
новних факторів забезпечення успішності реформу‑
вання країни. Реформа будь‑якої галузі в сучасних 
умовах не буде такою успішною та ефективною без 
використання сучасних інформаційно‑комуніка‑
ційних технологій. Адже саме інструменти елек‑
тронного урядування здатні забезпечити значне 
покращення якості обслуговування фізичних і юри‑
дичних осіб та підвищення відкритості, прозорості 
й ефективності діяльності органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування.

Разом з тим, впровадження електронного уряду‑
вання в Україні забезпечить не лише якісно новий 
рівень управління державою та суспільством зага‑
лом, зміцнить довіру до держави та її політики, вдо‑
сконалить взаємодію між органами державної влади, 
бізнесом, громадянами та державними службовця‑
ми, а також є тим інструментом, при ефективному 
застосуванні якого, Україна досягне максимальних 
результатів на шляху досягнення адаптованих ЦСР 
та разом з іншими країнами‑членами ООН зробить 
свій вклад на шляху подолання бідності, захисту 
навколишнього середовища, забезпечення миру та 
процвітання всіх людей у світі.

В цьому контексті, подальших досліджень потре‑
бує вивчення феномена електронного урядування як 
інструмента переходу України до сталого розвитку.
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КАТЕГОРІАЛЬНО-ЗМІСТОВІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ  

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОСВІТИ

КАТЕГОРИАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

CATEGORY-CONTENT PROVISIONS RESEARCH OF ADMINISTRATIVE  
AND LEGAL FORMS OF FORMATION AND REALIZATION  
OF GOVERNMENT POLICY IN THE FIELD OF EDUCATION

Анотація. Розкривається актуальність необхідності однозначного визначення понять, які складають категоріальну базу 
дослідження адміністративно-правових засад формування та реалізації державної політики в галузі освіти. Узагальнюються 
наукові підходи до досліджуваної проблеми. Аналізуються основні результати змістового дослідження понять «адміністра-
тивно-правові засади» та «державна політика у сфері освіти». Узагальнюється практика застосування зазначених термінів 
у вітчизняному законодавстві. Обґрунтовується необхідність уточненого формулювання зазначених понять та пропонуєть-
ся їх зміст. Аргументується неприпустимість ототожнення понять «освітня політика» і «державна освітня політика». Дається 
власне визначення поняття «адміністративно-правові засади формування і реалізації державної політики у сфері освіти».

Ключові слова: категоріально-змістові передумови, адміністративно-правові засади, державна освітня політика, ад-
міністративно-правові засади формування і реалізації державної політики у сфері освіти.

Аннотация. Раскрывается актуальность и необходимость однозначного определения понятий, которые составляют катего-
риальную базу исследования административно-правовых основ формирования и реализации государственной политики в сфе-
ре образования. Обобщаются научные подходы к исследуемой проблеме. Анализируются основные результаты содержательного 
исследования понятий «административно-правовые основы» и «государственная политика в сфере образования». Обобщает-
ся практика употребления указанных терминов в украинском законодательстве. Обосновывается необходимость уточненного 
формулирования вышеуказанных понятий и предлагается их содержание. Аргументируется недопустимость отождествления 
понятий «образовательная политика» и «государственная образовательная политика». Предлагается авторское определение 
понятия «Административно-правовые основы формирования и реализации государственной политики в сфере образования».

Ключевые слова: категориально-содержательные предпосылки, административно-правовые основы, государствен-
ная образовательная политика, административно-правовые основы формирования и реализации государственной по-
литики в сфере образования.
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Summary. The urgency of the necessity of unambiguous definition of concepts, which constitute a categorical basis of the 
study of the administrative and legal principles of the formation and implementation of state policy in the field of education, is 
revealed. The scientific approaches to the problem under study are generalized. The main results of the content analysis of the 
concepts «administrative-legal principles» and «state policy in the field of education» are analyzed. The practice of applying 
these terms in the domestic legislation is generalized. The necessity of the specified wording of these concepts is substantiated 
and their content is proposed. The inadmissibility of identifying the concepts of «educational policy» and «state educational 
policy» is argued. The actual definition of the concept of «administrative and legal principles of formation and implementation 
of state policy in the field of education» is given.

Key words: categorical and substantive preconditions, administrative-legal principles, state educational policy, administra-
tive and legal principles of formation and implementation of state policy in the field of education.

Вихідним положенням теоретико‑методоло‑
гічного підґрунтя дослідження адміністра‑

тивно‑правових засад формування та реалізації 
державної політики у сфері освіти вважаємо визна‑
чення сутності та змісту поняття «адміністратив‑
но‑правові засади», яке, безумовно, відноситься 
до базових категорій адміністративного права а та‑
кож понять «державна політика у сфері освіти» та 
«адміністративно‑правові засади формування і ре‑
алізації державної політики у сфері освіти», яке по 
суті і є ключовим поняттям нашого дослідження.

Поняття «адміністративно‑правові засади» доволі 
часто використовується в змісті та назвах досліджень 
з адміністративного права, однак нерідко дослідники 
ігнорують вивчення змісту зазначеного поняття та 
відразу переходять до наукового аналізу юридич‑
них проблем, які вони відносять до засад того чи 
іншого адміністративно‑правового явища. Подібна 
ситуація може призвести до нечіткості визначення 
меж предмета дослідження і, як результат, — або 
неповноту охоплення всього кола питань, що мають 
бути віднесені до змісту наукової проблематики, 
або ж навпаки — вихід за їх межі. В якості прикла‑
ду можемо привести публікації І. І. Литвина, який 
досліджуючи проблему адміністративно‑правових 
засад діяльності навчальних закладів, визначає, 
що зазначені засади «… встановлюють вимоги щодо 
організації навчальних закладів, механізму здійс‑
нення внутрішньо‑організаційного управління у них, 
визначають їх повноваження та відповідальність, 
умови та порядок матеріально‑технічного, науково‑
го, методичного та іншого забезпечення навчальних 
закладів, характер та порядок їх взаємовідносин 
з органами влади» [11, с. 99], певною мірою виходя‑
чи при цьому за межі предмету адміністративного 
права. В той же час пропонуючи визначення поняття 
адміністративно‑правових засад діяльності навчаль‑
них закладів дослідник вдається до звуження змісту 
зазначеного поняття: «… під адміністративно‑пра‑
вовими засадами діяльності навчальних закладів 
у сфері надання освітніх послуг доцільно розуміти 

систему нормативно‑правових актів, що містять 
адміністративно‑правові норми, які регулюють най‑
більш суттєві аспекти організації та функціонування 
зазначених об’єктів» [11, с. 101].

В той же час опрацювання визначення, змісту 
та структури категорії адміністративно‑правових 
засад вважаємо цінним не тільки в загальнотеоре‑
тичному плані — результати аналізу можуть бути 
використані в якості певного дороговказу для всього 
подальшого дослідження.

Відразу слід зауважити, що вітчизняні суспільні 
чи юридичні енциклопедичні видання не пропону‑
ють визначення терміну «адміністративно‑право‑
ві засади», «правові засади» чи навіть «засади». 
В той же час тлумачний словник української мови 
надає декілька визначень вищезазначеного понят‑
тя. В аспекті нашого дослідження термін «засади» 
розглядається як: «1. Основа чогось; те головне, на 
чому ґрунтується, базується що‑небудь. 2. Вихідне, 
головне положення, принцип; основа світогляду, 
правило поведінки. 3. Спосіб, метод здійснення чо‑
го‑небудь» [16, с. 300].

Вітчизняне законодавство використовує аналізо‑
ване поняття практично у всіх його вищенаведених 
значеннях. Так, Конституція України 29 раз застосо‑
вує термін «засади», розглядаючи його у наступних 
значеннях: «основи» (Розділ1. Загальні засади), 
«підстави» (стаття 85 «…визначення правових засад 
вилучення об’єктів права приватної власності») та 
«спосіб здійснення» (стаття 143 «… на договірних 
засадах» [1].

Аналогічна ситуація відзначається і законах 
України. Так, актуальний з урахуванням пробле‑
матики нашого дослідження Закон України «Про 
засади внутрішньої і зовнішньої політики» чітко 
визначає, що «Засади внутрішньої і зовнішньої полі‑
тики визначають принципи та пріоритети державної 
політики у відповідних сферах» [3]. Відразу заува‑
жимо на використання поняття «засади» у більш 
широкому розумінні від поняття «принципи», що 
вважаємо абсолютно виправданим, однак розши‑
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рення аналізованого поняття виключно за рахунок 
комбінування понять «принципи» і «пріоритети» ло‑
гічним, але неповним. При цьому доцільно послатися 
на дослідження В. М. Божка, який підкреслює, що 
термін «засада» є ширшим за поняття «принцип», 
повністю включаючи до свого змісту ті явища, які 
охоплюються останньою категорією [5].

Термін «правові засади» зустрічається в зако‑
нодавстві України доволі часто і використовується 
в розумінні нормативно‑правової бази регулюван‑
ня того чи іншого напрямку суспільних відносин. 
Як приклад можна навести Закон України «Про 
Вищу раду правосуддя», згідно зі статтею 2 якого 
нормативно‑правові засади діяльності Вищої ради 
правосуддя визначаються Конституцією України, 
цим Законом та Законом України «Про судоустрій 
і статус суддів» а також відповідним регламентом, 
що затверджується Вищою радою правосуддя [2].

Як вже зазначалося, дослідники визначаючи 
зміст поняття адміністративно‑правових засад, як 
правило, обмежують його адміністративно‑правови‑
ми нормами. Так, А. О. Собакарь та М. В. Ковалів, 
досліджуючи проблему адміністративно‑правових 
основ (у розумінні засад) діяльності державних ор‑
ганів у сфері забезпечення національної безпеки, 
розуміють під ними «…сукупність взаємопов’язаних, 
внутрішньо погоджених основоположних норматив‑
них правових актів, що містять юридичні принципи 
і норми, спрямовані на адміністративно‑правове 
регулювання суспільних відносин у сфері забезпе‑
чення національної безпеки з метою їх упорядкуван‑
ня, охорони та розвитку відповідно до суспільних 
потреб» [17].

Н С. Панова, досліджуючи проблеми адміністра‑
тивно‑правових засад розвитку державного управ‑
ління в сучасній Україні, характеризує їх як «…
сукупність адміністративно‑правових норм, які 
визначають основні цінності, принципи, завдання, 
форми та методи розвитку нормотворчої і розпоряд‑
чої діяльності органів виконавчої влади з метою 
вдосконалення їхнього владно‑організуючого впли‑
ву на відповідні суспільні відносини і процеси, та 
оптимізації внутрішньоорганізаційної діяльності 
державних органів щодо забезпечення належного 
виконання покладених на них завдань, функцій 
і повноважень» [14, с. 9].

Дослідження Б. О. Логвиненком проблеми адмі‑
ністративно‑правових засад медичного забезпечення 
органів внутрішніх справ, надало вченому можли‑
вість здійснити змістовний аналіз вищеозначено‑
го поняття, виокремивши в ньому: «три основних 
системохарактеризуючих державно‑управлінських 
елементи — модель, функції та форми. Модель ви‑

значає особливості організації медичного забезпе‑
чення на всіх владно‑управлінських рівнях, функ‑
ції — закріплюють основні напрями (види) такої 
діяльності, а форми — характеризують зовнішній 
прояв конкретних організаційно‑управлінських дій, 
спрямованих на безпосередню реалізацію зазначених 
функцій» [12, с. 9–10].

Д. Г. Заброда пропонує виокремити в структу‑
рі адміністративно‑правових засад категоріаль‑
ний, нормативний, інституційний та інструмен‑
тально‑технологічний елементи. Категоріальний 
елемент автор пропонує розглядати як визначення 
головних понять і ознак явища, що відноситься 
до галузі адміністративного права та відповідне 
формулювання науково‑правової категорії. До нор‑
мативного елементу дослідником віднесена систе‑
ма нормативно‑правових актів, які забезпечують 
адміністративно‑правове регулювання суспільних 
відносин у відповідній галузі. Інституційна складова 
адміністративно‑правових засад забезпечує форму‑
вання кола суб’єктів вищезазначених правовідносин, 
їх статусу, внутрішньої та зовнішньої взаємодії. 
Форми і методи правотворчої, правозастосовної та 
правоохоронної діяльності суб’єктів, визначених 
інституційною складовою, віднесені автором до 
інструментально‑технологічного елементу системи 
адміністративно‑правових засад [8].

Виходячи з аналізу наукових розробок та з ура‑
хуванням специфіки нашого дослідження, вважа‑
ємо за можливе запропонувати власне визначення 
поняття адміністративно‑правових засад, під якими 
розглядаємо сукупність основних методологічних 
характеристик та принципів регулювання суспіль-
них відносин в окресленій сфері, яка встановлюється 
нормами адміністративного права та передбачає 
категоріальне, нормативно-правове і організацій-
но-управлінське забезпечення.

Щодо наступної категорії, яку ми відносимо до 
визначальних у нашому дослідженні — державної 
політики у сфері освіти, слід зазначити, що катего‑
рія «державна політика» достатньо чітко визначена 
як у наукових дослідженнях, енциклопедичних 
виданнях, так і в нормативно‑правових актах. Пев‑
ну неузгодженість останнім часом внесли викори‑
стання термінів «державна політика» та «публічна 
політика», спричинене внаслідок синонімічного 
перекладу терміну «public policy», однак зазначений 
термін може мати окрім вищезгаданих ще і такі 
переклади, як суспільна політика, громадська по‑
літика, національна політика [9, с. 11–14]. В той же 
час наукові дослідження пропонують різні тлума‑
чення зазначених термінів, у тому числі і такі, які 
характеризуються певними розбіжностями. Але 
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значна кількість дослідників вважає ці розбіжності 
несуттєвими. Як приклад можна навести позицію 
В. В. Тертички, який вважає, що за контекстом та 
змістовними особливостями адекватним понят‑
тю «public policy» є термін «державна політика», 
а різницю між поняттями «державна політика» та 
«публічна політика» розглядає як чисто лінгвіс‑
тичну [18, с. 6]. Г. В. Музиченко пропонує розгля‑
дати зазначені поняття як синоніми [13]. В той же 
час, ураховуючи наявність певних розбіжностей 
у науковому тлумаченні вищезазначених понять, 
ми повністю погоджуємося з думкою С. В. Ситник, 
яка досліджуючи різні варіанти змісту поняття 
«публічна політика» розглядає декілька дефініцій 
цього поняття, у тому числі і публічну політику як 
програму, що містить стратегії розвитку держави на 
рівні галузевої політики (у сфері охорони здоров’я, 
освіти, тощо) і стверджує, що у цьому разі поняття 
«публічної політики» тотожне розумінню поняття 
«державної політики» [15]. Виходячи з проблемати‑
ки нашої роботи та керуючись зазначеним посилан‑
ням вважаємо за можливе і надалі в рамках нашого 
дослідження ототожнювати зазначені поняття.

Термін «державна політика» визначається енци‑
клопедичним словником з державного управління 
як дії системи органів державної влади згідно з ви‑
значеними цілями, напрямами, принципами для 
розв’язування сукупності взаємопов’язаних проблем 
у певній сфері суспільної діяльності [7, с. 144].

Підручник з державної політики пропонує роз‑
глядати під поняттям державної політики сукупність 
ціннісних цілей, державно‑управлінських заходів, 
рішень і дій, порядок реалізації державно‑політичних 
рішень (поставлених державною владою цілей) і систе‑
ми державного управління розвитком країни [6, с. 8].

В частині аналізу змісту поняття «державна 
політика у сфері освіти» відразу вважаємо за не‑
обхідне вказати на достатньо часте використання 
дослідниками термінів «державна політика в галузі 
(сфері) освіти», «державна освітня політика» та 
«освітня політика», причому нерідко ототожню‑
ючи вищенаведені поняття. Позицію авторів, які 
розглядають в якості синонімів перші два поняття 
вважаємо повністю обґрунтованою. Однак, на нашу 
думку, ототожнення понять «освітня політика» 
і «державна освітня політика» є категоріальною 
помилкою, яка фактично є відголоском пострадян‑
ських уявлень про державу, як єдиного політичного 
гравця в суспільстві.

Так, вже цитований енциклопедичний словник 
з державного управління пропонує розглядати по‑
літику як цілеспрямовану діяльність у галузі вза‑
ємовідносин між різними суспільними групами, 

державами й народами, або певну частину, про‑
граму чи напрям такої діяльності, а також сукуп‑
ність засобів (інструментів) та методів (технік) для 
реалізації певних інтересів, тобто для досягнення 
певних цілей (звичайно, в певному соціальному 
середовищі) [7, с. 531], а освітню політику розгля‑
дає виключно як систему суспільних відносин між 
державою та суб’єктами надання освітніх послуг 
а також цілеспрямовану стратегію держави на ство‑
рення сприятливих умов для розвитку закладів 
освіти та системи освіти в цілому, тобто звужуючи 
її до обсягу державної [7, с. 538].

На нашу думку зміст поняття «освітня політика» 
є суттєво ширшим за поняття «державна освітня 
політика». Подібне розширення відбувається в пер‑
шу чергу за рахунок суттєвого збільшення кола 
суб’єктів освітньої політики, в якості яких можуть 
виступати громадяни, організації, суспільні класи, 
партії, етнос і держава [19], в той час, як суб’єктом 
державної освітньої політики може бути виключно 
держава, чи її відповідні органи влади.

Аналіз запропонованих вченими визначень по‑
няття «державна політика у сфері освіти» вважаємо 
за доцільне розпочати з тези В. П. Андрущенка та 
В. Л. Савельєва щодо перспективності його нейтраль‑
но‑інструментального характеру. При цьому цілі 
суб’єктів освітньої політики, в тому числі і держави 
автори пропонують визначати виключно в резуль‑
таті здійсненого дослідження, а не a priory. «Мета 
освітньої політики розглядається як функція, а не як 
ідеологічно, цілісно визначений результат. А саме, 
політика (policy) — це діяльність держави та її різ‑
номанітних інституцій, спрямована на визначення 
того, що буде здійснюватись у суспільному секторі, 
в тому числі і в освіті» [4, с. 145].

Є. В. Красняков, здійснюючи системний аналіз 
державної політики в галузі освіти відносить її до 
загальнодержавної політики і зазначає, що її струк‑
тура характеризується сукупністю цілей, завдань, 
принципів, програм та основних напрямів діяльності 
органів управління освітою, спрямованих на орга‑
нізацію науково‑методичного і впроваджувального 
супроводу стратегії розвитку освіти. Автор пропонує 
визначення поняття «державна політика в галузі 
освіти», яку розглядає як «… діяльність держави та 
її інститутів, органів місцевого самоврядування із 
законодавчого, фінансового, організаційного забезпе‑
чення функціонування й розвитку галузі освіти» [10].

Н.Д Шульга пропонує наступне доволі лаконічне, 
але змістовне визначення державної освітньої полі‑
тики: «Державна освітня політика — це офіційно 
визначена, організована й цілеспрямована діяльність 
держави та підпорядкованих їй установ, спрямована 
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на функціонування і подальший розвиток системи 
освіти як провідного інституту демократичного су‑
спільства» [20].

Аналіз зазначених визначень дає підстави для ви‑
ділення головних ознак, які повинні бути включени‑
ми до поняття державної освітньої політики. В першу 
чергу — це означення держави та її інституцій або 
органів державної влади в якості суб’єкта зазначеної 
політики. Наступною ознакою є її цілеспрямованість, 
або стратегічний характер. Важливою ознакою дер‑
жавної освітньої політики, на якій неодноразово 
наголошували дослідники, є її системність — при 
цьому зазначене поняття відноситься як до суб’єктів 
політики, так і до їх діяльності. Визначальною ха‑
рактеристикою державної політики в галузі освіти 
є її випереджальний характер, спрямований як на 
функціонування, так і на розвиток. І, врешті‑решт, 
вважаємо за доцільне підкреслити забезпечуючий 
характер державної політики в галузі освіти — дер‑
жава повинна не лише визначити мету і цілі освітньої 
галузі, але і забезпечити їх досягнення. Таким чи‑
ном актуальними є як формування вищезазначеної 
політики, так і її реалізація.

Виходячи з актуальності вищенаведених ознак 
пропонуємо наступне визначення: державна полі-
тика у сфері освіти є стратегічно обумовленою сис-
темою дій органів публічної адміністрації, спрямо-
ваною на забезпечення функціонування і розвитку 
вітчизняної освітньої галузі.

Таким чином аналіз досліджень, які стосуються 
категоріального аналізу понять «адміністратив‑
но‑правові засади», «державна політика» та «дер‑
жавна політика у сфері освіти» дає нам підстави для 
формулювання визначення змісту поняття, яке є 
предметом нашого дослідження, а саме — адміні‑
стративно‑правових засад формування та реалізації 
державної політики у сфері освіти.

До адміністративно-правових засад формування 
та реалізації державної політики у сфері освіти ми 
відносимо встановлену нормами адміністративного 
законодавства сукупність основних методологічних 
характеристик та принципів регулювання страте-
гічно обумовленої системи дій органів публічної 
адміністрації, спрямованої на організацію функ-
ціонування і розвитку вітчизняної освітньої галузі.
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КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ У НЕПРАВИЛЬНОМУ ЗАСТОСУВАННІ  
ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В НЕПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ  
ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА

CORRUPTION RISKS IN WRONG APPLICATION  
TO PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

Анотація. Згідно з назвою у статті розглядається питання наявності корупційних ризиків у неправильному застосу-
ванні судами при розгляді справ практики Європейського суду з прав людини. Нагадаємо, що відповідно до статті 17 
Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 
2006 року суди застосовують при розгляді справ практику Суду як джерело права. Перехідні положення цього Закону, 
що діє в Україні більше десяти років, містять приписи щодо обов’язку вжиття державою заходів щодо включення питань 
оволодіння положеннями Конвенції та практики Суду до вимог професійного рівня окремих категорій суддів. Станом на 
19 квітня 2018 під час офіційного відкриття проекту Ради Європи «Підтримка виконання Україною рішень Європейсько-
го суду з прав людини», Верховний Суд визнав, що практика ЄСПЛ враховуватиметься для формування єдиної судової 
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практики, зокрема, і для мінімізації звернень українських громадян до ЄСПЛ. Викладене дає підстави дійти висновку, 
що до цього часу в Україні не було створено передумови для зменшення числа заяв до Європейського суду з прав лю-
дини проти України, до числа яких, без сумніву, належить навчання професійних суддів правильному застосуванню кон-
венційних положень при розгляді справ. Натомість судова практика засвідчує можливість застосування прецедентних 
висновків невідповідно їх змісту, що вказує про наявність корупційних ризиків у суддівському розсуді. Так, у статті роз-
крито сутнісний зміст конвенційних положень, сформованих у певних правових ситуаціях (казусах) та здійснено аналіз 
їх застосування в Україні на прикладі постанов Верховного Суду України (нині — Верховного суду) за останні декілька 
років. На підставі проведеного аналізу зроблено наступний висновок: неправильне застосування правових висновків 
Європейського Суду в одних випадках є наслідком неправильного тлумачення їх змісту, в інших — проявом корупції.

Ключові слова: мирне володіння майном, легітимні очікування, незаконність набуття права власності, втручання 
держави в право власності, відсутність мотивації, судова дискреція, корупційні ризики, необґрунтоване застосування 
практики Європейського Суду з прав людини.

Аннотация. Согласно названию в  статье рассматривается вопрос наличия коррупционных рисков в  неправильном 
применении судами при рассмотрении дел практики Европейского суда по правам человека. Напомним, что согласно 
статье 17 Закона Украины «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека» от 
23 февраля 2006 суды применяют при рассмотрении дел практику Суда как источник права. Переходные положения этого 
Закона, действует в Украине более десяти лет, содержат предписания об обязанности принятия государством мер по вклю-
чению вопросов овладения положениями Конвенции и практики Суда с требованиями профессионального уровня отдель-
ных категорий судей. По состоянию на 19 апреля 2018 во время официального открытия проекта Совета Европы «Поддерж-
ка выполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека», Верховный Суд признал, что практика ЕСПЧ 
будет учитываться для формирования единой судебной практики, в том числе и для минимизации обращений украинских 
граждан в ЕСПЧ. Изложенное дает основания сделать вывод, что к этому времени в Украине не были созданы предпосылки 
для уменьшения числа заявлений в Европейский суд по правам человека против Украины, в число которых, несомненно, от-
носится обучение профессиональных судей правильному применению конвенционных положений при рассмотрении дел. 
Зато судебная практика показывает возможность применения прецедентных выводов не по их содержанию, указывает 
о наличии коррупционных рисков в судейском усмотрении. Так, в статье раскрыто сущностное содержание конвенционных 
положений, сложившихся в определенных правовых ситуациях (казусах) и осуществлен анализ их применения в Украине 
на примере постановлений Верховного Суда Украины (ныне — Верховного суда) за последние несколько лет. На основа-
нии проведенного анализа сделан следующий вывод: неправильное применение правовых заключений Европейского Суда 
в одних случаях является следствием неправильного толкования их содержания, в других — проявлением коррупции.

Ключевые слова: мирное владение имуществом, легитимные ожидания, незаконность приобретения права соб-
ственности, вмешательство государства в право собственности, отсутствие мотивации, судебная дискреция, коррупци-
онные риски, необоснованное применение практики Европейского Суда по правам человека.

Summary. According to the title the article is concerned with the issue of corruption risks in wrong application to consider-
ation of a trial practice of the European Court of Human Rights. As is known, according to the article 17 of the Law of Ukraine «Im-
plementation of judgments and application to practice of the European Court of Human Rights» from February 23rd,, 2006 courts 
adopt practice of the European Court as a source of law. Transitional dispositions of this law, which is in force in Ukraine for more 
than 10 years, contain provisions towards the obligation of the state to take measures for inclusion of issues of mastering the 
principles of the Convention and the practice of the Court for professional level requirements for certain categories of judges. On 
the 19th of April during the official opening of the European Council’s project «Maintenance for implementation of the European 
Court’s judgments by Ukraine», the Supreme Court recognized that practice of the European Court would be allowed for formation 
common jurisdiction, in particular, to minimize appeals of Ukrainian citizens to the European Court. So, prerequisites have not 
been created thus far, for reducing the number of applications to the European Court of Human Rights against Ukraine, it includes 
special training for professional judges on the correct application of the Convention’s provisions in dealing with cases. Instead, 
judicial practice certifies that precedent finding can’t be applicable in accordance to their content, which indicates to the corrup-
tion risks at the judge’s discretion. Thus, the article exposes the content of conventional provisions, which were formed in certain 
legal situations (casuses). Also, there was analyzed its application in Ukraine on the example of Supreme Court’s decisions during 
last years. On the basis of the analysis, the following conclusion was drawn: the wrong application of the legal conclusions of the 
European Court in some cases results in the misinterpretation of its content, while in others it is a manifestation of corruption.

Key words: peaceable possession, legitimate expectations, illegal ownership acquiring, state interference in property rights, lack 
of motivation, judicial discretion, corruption risks, groundless application to the practice of the European Court of Human Rights.
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Постановка проблеми. Сучасна наукова док‑
трина поділяє корупційні ризики у судовій 

системі на дві стадії: ті, що діють на момент при‑
йняття судді на посаду та ті, що діють безпосеред‑
ньо у процесі перебування судді на займаній по‑
саді. Дискреційні повноваження судді віднесено 
до внутрішніх корупційних ризиків судової сис‑
теми. Зокрема, наукою визнається, що на суддів‑
ську дискрецію впливають певні особливості самої 
справи, зокрема її складність, неоднозначність 
висновків, суперечність доказів, коли перед суд‑
дею постає проблема вибору не лише між закон‑
ним й незаконним рішенням, а й між декількома 
рішеннями, коли кожне з них формально відпо‑
відає закону. Та в рамках поставленої проблеми 
йтиметься про підстави суддівського вибору між 
рішенням, яке формально відповідає закону та 
рішенням, що виходить за його межі, однак може 
бути переконливо обгрунтованим конвенційними 
положеннями в інтересах однієї із сторін справи.

Наразі в Україні відсутні доктринальні дослі‑
дження наявності корупційних ризиків у непра‑
вильному застосуванні національними судами 
прецедентної практики Європейського Суду з прав 
людини, проведеного, насамперед, з використанням 
емпіричного методу пізнання (вивчення судової 
практики). Оскільки рішення Європейського суду 
є джерелом права, важливо дослідити мотивацію 
їх застосування в судовому рішенні в конкретній 
справі, зокрема, чи спрямована вона на імплемен‑
тацію суті конвенційних положень в правове життя 
України, чи керована іншою метою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До про‑
блеми корупційних ризиків загалом, та у судовій 
системі, зокрема, у своїх працях звертались такі 
зарубіжні науковці, як М. Абрамова, О. Абросимова, 
Д. Альбіні, А. Буров, Л. Воскобитова, Л. Габрієль, 
Л. Гевелінг, С. Гурієва, Р. Грінберг, П. Джерелі, 
П. Кабанов, Г. Калугін, А. Кирпичніков, І. Клямкін, 
М. Колоколов, С. Ліпсет. Представниками відчиз‑
няної наукової думки, які займалися розробленням 
цього питання є Ю. Баулін, В. Долежан, О. Дуль‑
ський, А. Закалюк, В. Зеленецький, В. Курило, 
О. Кальман, М. Камлик, О. Капліна, Л. Лобойко, 
І. Марочкін, О. Марочкін, Н. Матюхіна, М. Мель‑
ник, Л. Москвич, І. Назаров, В. Настюк, Є. Невмер‑
жицький, В. Нор, О. Овсяннікова, С. Омельченко, 
О. Овчаренко, Ю. Полянський, С. Прилуцький, 
П. Панталієнко, М. Руденко, А. Редька, А. Сафо‑
ненко, В. Сердюк, С. Серьогін, В. Тацій та інші.

Формулювання цілей статті. Метою статті є дове‑
сти наявність корупційних ризиків у неправильному 
застосуванні національними судами прецедентної 

практики Європейського Суду з прав людини на при‑
кладах розгляду спорів у сфері відносин власності.

Виклад основного матеріалу. Загальновизнаним 
є висновок про те, що система прецедентного права 
робить прозорою і передбачуваною судову систему, 
оскільки суд нижчого рівня не зможе за аналогічних 
обставин відступити від правила, закріпленого в цьо‑
му рішенні. За таких обставин втрачає сенс чинити 
тиск на суд, зменшується кількість скарг і знижу‑
ється рівень корупції, оскільки ніхто не зможе діяти 
в аналогічній справі інакше, як у попередній.

Вже більше 10 років судова практика України 
на підставі ст. 17 Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року [1] 
рухається у напрямку використання обов’язкових 
правил поведінки у типових ситуаціях, сформульо‑
ваних у рішеннях ЄСПЛ.

Та судова система так і не стала передбачуваною, 
оскільки для вмотивування прийнятих рішень кон‑
венційні положення в окремих справах застосову‑
ються суддями або у спотвореному тлумаченні, ніж 
те, яке насправді було у них закладено, або не засто‑
совуються у розгляді тих справ, де вони є необхідним 
джерелом права для врегулювання спірних відносин, 
оскільки закон, що їх регулює, не є справедливим 
або ж взагалі відсутній. Надмірний формалізм при 
доступі до суду всіх інстанцій, триваючий більше 
десяти років конфлікт юрисдикцій, відверте ігно‑
рування змістом конвенційних положень, вся ця 
судова практика знижує рівень леґітимності органів 
судової влади та нівелює мету прийнятого Україною 
Закону [1] — запобігти подальшим порушенням 
Конвенції [2] і, як наслідок, запобігти подальшим 
аналогічним порушенням на стадії використання 
національних засобів правового захисту прав.

Причин такого правозастосування конвенційних 
положень є декілька. Та автор виокремлює одну 
з них — це невжиття на законодавчому рівні достат‑
ніх заходів щодо включення питань оволодіння по‑
ложеннями Конвенції та практики Суду до програм 
первинної підготовки та підвищення кваліфікації 
суддів, як це було передбачено у прикінцевих поло‑
женнях Закону [1].

І як наслідок, в Україні не відбулася глибока 
імплементація судової практики Європейського суду 
в правове життя, а лише створена її імітація у спосіб 
механічного посилання на відповідні рішення суду 
[3] в судових актах, та, в окремих випадках, далеко 
не по суті цих рішень.

Питання правильності застосування національ‑
ними судами практики Європейського суду з прав 
людини мало б привернути увагу, передусім Верхов‑
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ного Суду України, оскільки остання є орієнтиром 
для забезпечення сталості і єдності судової практики 
правозастосування законодавства України. Суд, 
хоча і не діє як четверта інстанція, однак вправі 
ставити рішення національних судів під сумнів 
на підставі пункту 1 статті 6 Конвенції, якщо їхні 
висновки можна вважати свавільними або явно 
необґрунтованими [4].

Та експерти, які підбивали результати моніто‑
рингу стану незалежності суддів, проведеного за 
ініціативою Ради суддів України влітку 2012року, 
звернули увагу на відсутність у судовій системі діє‑
вих правових механізмів забезпечення однакового за‑
стосування законодавства та формування стабільної 
судової практики задля унеможливлення впливу на 
суди та суддів, що породжують факти судового рей‑
дерства і так званого «вибіркового правосуддя» [5].

Варто відзначити, що станом на 2012 рік фактич‑
но йшлося про відсутність єдиної судової практики 
правозастосування національного законодавства, 
а не практики Європейського суду. Однак в цілому 
висновок є загальним і до правозастосування кон‑
венційних положень.

Коментуючи у 2013 році результати проведеного 
моніторингу незалежності суддів, очільник Вер‑
ховного Суду України, посилаючись на рішення 
Європейського суду з прав людини «Брумереску 
проти Румунії», звернув увагу на те, що забезпечення 
єдності судової практики потрібне тому, що воно є 
нічим іншим, як реалізацією принципу правової ви‑
значеності, який забезпечує прогнозованість судових 
рішень і стабільність правового регулювання [6].

Цілком поділяючи вищевикладені доводи, автор 
вважає, що неможливо досягнути єдності правозасто‑
сування по судовій вертикалі без належної мотивації 
рішень найвищого судового органу держави зорієнто‑
ваної на юридичні канони Європейського правового 
простору, оскільки прецедент стає джерелом права 
не тільки в силу статусу органу, що його створив, 
а й з огляду на його переконливість [7].

Відомо, що концепція «майна» в розумінні статті 
1 Першого протоколу до Європейської конвенції 
з прав людини та основоположних свобод, яка охо‑
плює цілу низку економічних інтересів (активів) — 
як матеріальних, так і нематеріальних [8]. Важливо 
пам’ятати, що у Законі України No 3477‑IV «Про 
виконання рішень та застосування практики Єв‑
ропейського суду з прав людини» (з подальшими 
змінами) немає положень, які б забороняли засто‑
совувати рішення чи ухвали ЄСПЛ, постановлені 
щодо інших країн.

Для судової практики України найбільш проблем‑
ним виявилося застосування рішення Європейського 

суду з прав людини від 24 червня 2003 року у справі 
«Стретч проти Сполученого Королівства» (Stretch 
v. the United Kingdom) [9].

Як вбачається з цього рішення заявнику у справі 
не було продовжено договір оренди земельної ділян‑
ки після закінчення строку його дії, не дивлячись 
на те, що договір таке право передбачав, а порушень 
зобов’язань з боку заявника допущено не було.

Виходячи зі змісту пунктів 32–35 цього рішення 
майном у значенні статті 1 Протоколу 1 до Конвенції 
вважається законне та обґрунтоване очікування 
набути майно або майнове право за договором, укла‑
деним з органом публічної влади.

Незастосування цитованого рішення Європейсько‑
го суду Верховним Судом України для захисту права 
орендаря на поновлення договору оренди землі дер‑
жавної форми власності на новий строк за приписами 
ст. 33 Закону України «Про оренду землі», розцінено 
суддею М. Гусаком, як несправедливість [10].

Та рішення у справі «Стретч проти Сполученого 
Королівства» набуло широкого застосування націо‑
нальними судами при вирішенні спорів щодо права 
оренди земельних ділянок (нерухомого майна) дер‑
жавної або комунальної власності та щодо набуття 
права власності на них через висновок Європейського 
суду про те, що «наявність порушень з боку орга-
ну публічної влади при укладенні договору щодо 
майна не може бути підставою для позбавлення 
цього майна іншої особи, яка жодних порушень 
не вчинила».

Процитувавши у далекому 2007 році у відповідній 
частині це рішення Європейського суду у спорі, що 
виник за результатами конкурсу з продажу пакета 
акцій ВАТ «Нікопольський завод феросплавів», 
Верховний Суд України мотивував підстави його 
застосування таким чином: «самі по собі допущені 
органами публічної влади порушення при визна‑
ченні умов та порядку приватизації не можуть 
бути безумовною підставою для визнання при‑
ватизаційних договорів недійсними, повернення 
приватизованого майна державі в порушення 
права власності покупця, якщо вони не допущені 
внаслідок винної, протиправної поведінки самого 
покупця» [11].

В подальшому, а це період 2013–2017 років, Вер‑
ховний Суд України почав констатувати випадки 
застосування судами нижчого рівня рішення у справі 
«Стретч проти Сполученого Королівства» невідпо‑
відно до його змісту, про що доводять наступні його 
висновки:
– рішення Європейського суду не може бути без‑

умовним прецедентом при розгляді справи, 
де вибуття земельної ділянки з комунальної 
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власності у приватну відбулося незаконно і шля‑
хом вчинення кримінально караних дій [12];

– існують відмінності між рішенням Європейсько‑
го суду у справі, в якій законне походження май‑
на особи не оспорюється, і справами стосовно поз‑
бавлення особи власності на майно, яке набуте 
злочинним шляхом або стосовно якого припус‑
кається, що воно було придбане незаконно [13];

– висновок про задоволення заяви Стретч не по‑
винен бути для суду безумовно обов’язковим 
«керівництвом до дії», оскільки правовідноси‑
ни, пов’язані з вибуттям об’єкта із комунальної 
власності, становлять суспільний публічний ін‑
терес, а незаконність рішення органу місцевого 
самоврядування, на підставі якого об’єкт вибув 
із комунальної власності, такому суспільному 
інтересу не відповідає [14];

– безпідставним є посилання на рішення Євро‑
пейського суду у справі, в якій встановлено не‑
законність набуття особою права власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслугову‑
вання житлового будинку, господарських буді‑
вель і споруд площею 0,25 га замість встановле‑
них законом 0,12 га [15];

– невиправданим є застосування національними 
судами рішення Європейського суду без вста‑
новлення дійсності волевиявлення особи на 
створення фермерського господарства, тобто чи 
насправді виникли та існують законні сподіван‑
ня особи на здійснення майнового права — орен‑
ду землі, чи вважаються такі сподівання прак‑
тичними у своїй реалізації [16];

– для застосування рішення Європейського суду 
необхідно встановити наявність тих обставин, 
які є підставою для його застосування у кон‑
кретній справі [17];

– рішення Європейського суду необхідно не циту‑
вати, а застосовувати, оскільки правовідносини, 
пов’язані з вибуттям земель із державної влас‑
ності, становлять «суспільний», «публічний» 
інтерес, а незаконність (у разі її встановлення 
судом) рішення органу місцевого самоврядуван‑
ня, на підставі якого земельна ділянка вибула 
з державної власності, такому суспільному ін‑
тересу не відповідає [18];

– ігнорування рішення Європейського суду має 
місце у випадку неврахування судом переваж‑
ного перед іншими особами права наймача, 
який належно виконує свої обов’язки за дого‑
вором найму, на укладання договору найму на 
новий строк [19].
Вищенаведені випадки із судової практики пере‑

конливо доводять можливість застосування рішення 

у справі «Стретч проти Сполученого Королівства» 
всупереч публічному порядку набуття права оренди /
власності на майно держави/територіальної громади 
за рішеннями органів публічної влади та укладеними 
на їх підставі правочинами [20].

У 2015 році учасники міжнародної конференції 
з права власності у висновках та рекомендаціях 
щодо питань, пов’язаних із правом власності, за‑
хистом права на мирне володіння майном у прак‑
тиці Європейського суду з прав людини, а також 
окремих аспектів регулювання відносин власності 
та захисту права власності в українському законо‑
давстві визнали, що рішення ЄСПЛ у справі «Стретч 
проти Сполученого Королівства» в жодному разі не 
є достатньою перешкодою для витребування в особи 
незаконно й недобросовісно відчуженого майна. 
Якщо судом установлено незаконність набуття права 
власності, відсутні підстави застосовувати концеп‑
цію «легітимних очікувань» або надати їй перевагу 
порівняно з нормами ст. 19 Конституції України та 
Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) 
про набуття права власності [21].

Експерти, які оцінювали ефективність проведе‑
них в Україні судових реформ у 2016 році, виявили 
корупційні ризики у дев’яти сферах судової влади, 
які можуть призводити до корумпованості суддів, 
а також визнали, що наявність (ймовірність) виник‑
нення проявів корупції у судовій системі уможлив‑
люється поганими чи нечіткими законами і положен‑
нями, які регулюють судові процедури [22]. Однак 
корупційні ризики не виявлено у судовій практиці 
правозастосування в цілому, та у неправильному 
застосуванні практики Європейського суду з прав 
людини, зокрема.

19 квітня 2018 року відбулося офіційне відкриття 
проекту Ради Європи «Підтримка виконання Укра‑
їною рішень Європейського суду з прав людини». 
Верховний Суд визнав, що застосування практики 
та досвіду ЄСПЛ має велике практичне значення 
для національних судів та що найвиший судовий 
орган працює, зокрема, над формуванням єдиної 
судової практики [23].

Наразі застосування судами рішення ЄСПЛ у спра‑
ві «Стретч проти Сполученого Королівства» Верхов‑
ним Судом оцінюється як обґрунтоване [24], а доводи 
учасників судового процесу щодо його незастосу‑
вання до спірних відносин — безпідставними [25].

Водночас варто мати на увазі, що у більшості 
рішень ЄСПЛ вказує на критерії та обставини, які 
мають бути оцінені, та пропонує способи їх оцінки, 
проте кінцевий результат вирішення спору (задо‑
вольнити позов чи відмовити в його задоволенні) 
належить до сфери розсуду національного суду [21]. 
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Національне законодавство не обмежує дискреційні 
повноваження судді у виборі практики Європейсько‑
го суду для вирішення конкретного спору, способі 
її тлумачення та підставами для застосування. Та 
оскільки розсуд, який виникає у межах дискре‑

ційного повноваження, не врегульовано правом 
[26], одного лише застереження про те, що свобода 
розсуду національного суду не є необмеженою [27] 
недостатньо для недопущення корупційних проявів 
у правозастосуванні конвенційних положень.
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ВІКТИМНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ,  
ПРОТИДІЮ ЯКІЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА

ВИКТИМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА

VICTIMAL FEATURES OF ILLEGAL MIGRATION, COUNTERACTION  
TO WHICH IS CARRIED OUT BY THE STATE BORDER GUARD SERVICE

Анотація. У статті з’ясовуються віктимні особливості нелегальної міграції, протидію якій віднесено до компетенції 
Державної прикордонної служби України. Крім того, автор аналізує нормативні акти, які стосуються статусу жертв, а та-
кож деліктологічні та кримінологічні дослідження.

Міграційні процеси, в тому числі нелегальні, розглядаються як небезпека переважно потенційно, з певним ступенем 
імовірності. Пов’язано це з тим, що не існує безпосереднього зв’язку між незаконним в’їздом на територію держави чи 
перебуванням там і заподіянням шкоди мігрантом у результаті цього якій-небудь жертві. Натомість, автор аналізує дві 
групи ситуацій, коли нелегальний мігрант може перетворитися на постраждалого.

Зроблено висновок, що віктимологічна оцінка нелегальної міграції розширює розуміння цього негативного явища, 
в порівнянні з його суто нормативним змістом. Її небезпека пов’язується із торгівлею людьми, що зазвичай має тран-
скордонний характер, незаконним переправленням осіб через державний кордон способом, небезпечним для життя чи 
здоров’я особи. Переміщення мігранта в інший правовий простір (на територію іншої держави) полегшує можливість 
злочинної діяльності, спрямованої проти нього. У статті наведено відомості Адміністрації Держприкордонслужби Укра-
їни, Генеральної прокуратури України та Міністерства соціальної політики України, що вказують на зростання кількості 
випадків торгівлі людьми у співвідношенні з іншими міграційними правопорушеннями.

Також звернута увагу на небезпечний потенціал значної кількості жертв у процесі нелегальної міграції. На це вказу-
ють дані міжнародних гуманітарних організацій. Тому, прикордонний контроль має за мету не лише протидію правопо-
рушенням, пов’язаним з незаконним перетинанням державних кордонів, але й гуманітарний зміст.

Автором запропоновано відображення віктимологічної інформації в загальнодержавних профілях ризиків, що мо-
жуть використовуватися в діяльності Державної прикордонної служби України, а також нормативне закріплення спе-
ціальних підстав звільнення від адміністративної відповідальності в разі вчинення низки міграційних правопорушень.

Ключові слова: віктимність, жертва, нелегальна міграція, прикордонна служба.

Аннотация. В статье исследуются виктимные особенности нелегальной миграции, противодействие которой отнесе-
но к компетенции Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, автор анализирует нормативные акты, 
касающиеся статуса жертв, а также деликтологические и криминологические исследования.
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Миграционные процессы, в  том числе нелегальные, рассматриваются как опасность преимущественно потенци-
ально, с  определенной степенью вероятности. Связано это с  тем, что не существует непосредственной связи между 
незаконным въездом на территорию государства или пребыванием там и причинением вреда мигрантом в результате 
этого какой-либо жертве. Вместе с тем, автор анализирует две группы ситуаций, когда нелегальный мигрант может 
превратиться в пострадавшего.

Сделан вывод, что виктимологическая оценка нелегальной миграции расширяет понимание этого негативного яв-
ления, по сравнению с его сугубо нормативным содержанием. Ее опасность связывается с торговлей людьми, которая 
обычно имеет трансграничный характер, незаконной переправкой людей через государственную границу способом, 
опасным для жизни или здоровья человека. Перемещение мигранта в другой правовое пространство (на территорию 
другого государства) облегчает возможность преступной деятельности, направленной против него. В статье приведены 
сведения Администрации Госпогранслужбы Украины, Генеральной прокуратуры Украины и Министерства социальной 
политики Украины, указывающие на рост числа случаев торговли людьми в соотношении с другими миграционными 
правонарушениями.

Также обращено внимание на опасный потенциал значительного количества жертв в процессе нелегальной мигра-
ции. На это указывают данные международных гуманитарных организаций. Поэтому, пограничный контроль имеет 
целью не только противодействие правонарушениям, связанным с незаконным пересечением государственных границ, 
но и гуманитарное содержание.

Автором предложено отображения виктимологической информации в общегосударственных профилях рисков, ко-
торые могут использоваться в деятельности Государственной пограничной службы Украины, а также нормативное за-
крепление специальных оснований освобождения от административной ответственности в  случае совершения ряда 
миграционных правонарушений.

Ключевые слова: виктимность, жертва, нелегальная миграция, пограничная служба.

Summary. Victimal features of illegal migration, the counteraction of which is within the competence of the State Border 
Guard Service of Ukraine are analyzed in the article. Legal acts which regulate the status of victims are investigated. In addition, 
the author takes into account delictical and criminological research.

Migration processes, including illegal ones, are considered as a danger mainly potentially, with a certain degree of probabil-
ity. This is due to the fact that there is no direct connection between the illegal entry into the territory of the state or the stay 
there and the consequence of this as a result of harm to any victim by the migrant. Instead, the author analyzes two groups of 
situations where an illegal migrant can turn into a victim.

It is concluded that the victimological evaluation of illegal migration expands the understanding of this negative phenom-
enon, in comparison with its purely normative content. Its danger is associated with human trafficking, which usually has a 
transboundary nature, the illegal transfer of persons across the state border in a way that is dangerous for a person’s life or 
health. Moving a migrant into another legal space (on the territory of another state) facilitates the possibility of criminal activity 
directed against him. Information from the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, the Prosecutor Gener-
al’s Office of Ukraine and the Ministry of Social Policy of Ukraine, which indicate an increase in the number of cases of human 
trafficking in relation to other migratory offenses, is given in the article.

Also, the dangerous potential of a significant number of victims in the process of illegal migration is drawn attention. Data 
from international humanitarian organizations indicate this. Therefore, border control is aimed not only at counteracting the 
offense connected with illegal crossing of state borders, but also the humanitarian content.

The author suggests the mapping of victimological information in national risk profiles that can be used in the State Border 
Guard Service of Ukraine, as well as the normative consolidation of special grounds for exemption from administrative liability 
in the event of a series of migration offenses.

Key words: victimization, victim, illegal migration, border service.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи прак-

тичними завданнями. У сфері охорони державних 
кордонів залишається актуальним завданням про‑
тидія нелегальній міграції. За даними Всесвітньо‑
го економічного форуму масову міграцію віднесено 
до десяти найбільш впливових глобальних ризиків 

у 2018 році [1]. Оскільки, таке явище існує трива‑
лий час та здатне призводити до загострення ситу‑
ації, що засвідчує досвід Європейського Союзу, ви‑
никає потреба в науково обґрунтованих підходах 
до розуміння механізму поведінки нелегальних 
мігрантів, які в багатьох випадках перетворюють‑
ся на жертв.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
опирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Предметом наукових досліджень 
у середині ХХ сторіччя стали перш за все особливості 
поведінки тих чи інших осіб, які постраждали в ре‑
зультаті вчинення злочинів. Згодом дослідження 
про жертву оформилися в окремий науковий на‑
прям, який вивчає не лише наслідки впливу злочи‑
нів на особу і схильність її до цього, але й причини 
віктимної поведінки в результаті усіх можливих 
соціальних та природних явищ. Наукові праці 
О. В. Кузьменко, О. А. Малиновської, О. І. Піску‑
на, О. І. Савченка, Ю. І. Римаренка, Н. П. Тиндик 
та деяких інших авторів сформували теоретичне 
підґрунтя розуміння причин та місця особи в мі‑
граційних процесах. У силу правової оцінки неле‑
гальної міграції набувають значення дослідження, 
проведені такими вченими як Є. В. Додін, В. І. Оле‑
фір, О. І. Остапенко, що стосуються процесуального 
статусу потерпілих у провадженні в справах про 
адміністративні правопорушення, віктимності та 
моральності в адміністративній деліктології.

Це підтверджує комплексний характер наукових 
уявлень про віктимність правопорушень, пов’язаних 
з нелегальною міграцією, що повинні враховувати 
досягнення в сфері адміністративної деліктології, 
кримінології, міграційного права та деяких інших 
суспільних наук.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є віктимологічна характеристика 
нелегальної міграції, протидію якій віднесено до 
компетенції Державної прикордонної служби Укра‑
їни (надалі — Держприкордонслужба України). 
Встановлення віктимних особливостей міграційних 
правопорушень розглядається як частина наукового 
супроводу організації охорони державного кордо‑
ну, що повинна відповідати сучасним тенденціям 
реалізації політики в сфері прикордонної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. У силу 
положень п. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про право‑
вий статус іноземців та осіб без громадянства» неле‑
гальний мігрант це адміністративний правопоруш‑
ник. Незаконне перетинання державного кордону, 
порушення іноземцями та особами без громадянства 
правил перебування в Україні (законодавчо визначе‑
ні форми нелегальної міграції) є адміністративними 
деліктами з так званими формальними складами, 
що тягнуть за собою відповідальність без заподіяння 
шкідливих наслідків. Уявити шкоду потерпілим 
у результаті вчинення таких проступків, механізм 
яких зводиться до порушення встановлених правил 

складно в силу комплексного розуміння ст. 269 Ко‑
дексу України про адміністративні правопорушення. 
Згідно її положень потерпілою є особа, якій адміні‑
стративним правопорушенням заподіяно моральну, 
фізичну або майнову шкоду і така особа може бути 
опитана як свідок [2]. Отже, в процесуальному ро‑
зумінні законодавства про адміністративну відпо‑
відальність потерпілий це лише людина.

Безумовно, що адміністративно карана нелегаль‑
на міграція завдає шкоди правопорядку, і зважаючи 
на її транскордонний характер не тільки якої‑небудь 
однієї країни. Тому, для віктимної характеристи‑
ки нелегальної міграції набуває значення сфор‑
мульована в кримінології позиція про відсутність 
тотожності понять «жертва» і «потерпілий». Так, 
на думку О. М. Гуміна та І. М. Зубача, «потерпілий 
набирає свого правового статусу з усіма можливими 
наслідками у процесуальному порядку. Поняття 
«жертва» характеризує певний соціальний зміст 
особи, що постраждала від злочину, незалежно від 
юридичного оформлення» [3, с. 317].

За такого підходу жертвами нелегальної міграції 
як соціального явища може бути невизначене коло 
осіб. В. О. Туляков зазначає, що «проблема класифі‑
кації жертв злочинів аж ніяк не зводиться винятково 
до фізичних осіб. Вимагає особливої уваги і розробка 
класифікації жертв злочину стосовно до юридичних 
осіб, інших формальних і неформальних соціальних 
груп і колективів. У недалекому майбутньому, в зв’яз‑
ку з інтернаціоналізацією кримінальної активності 
і ростом зловживань владою з боку державних і між‑
державних формувань, буде необхідною і класифіка‑
ція соціальних спільнот як жертв транснаціональних 
і міжнародних злочинів» [4, с. 12].

Слід визнати, що міграційні процеси, в тому числі 
нелегальні, розглядаються як небезпека переважно 
потенційно, з певним ступенем імовірності. Пов’я‑
зано це з тим, що не існує безпосереднього зв’яз‑
ку між незаконним в’їздом на територію держави 
чи перебуванням там і заподіянням у результаті 
цього мігрантом шкоди якій‑небудь жертві. В при‑
чинно‑наслідковому ланцюжку (перебігу подій), 
що передбачає настання негативних наслідків для 
життя, здоров’я, власності та інших суб’єктивних 
прав особи повинно бути інше протиправне діяння. 
Перш за все, йде мова про злочини іноземців та осіб 
без громадянства, які безпосередньо впливають на 
безпеку і розглядаються як показник одного з мі‑
граційних ризиків.

Однак, у механізмі нелегальної міграції в якості 
жертви переважно опиняється сам мігрант, який 
вдається до незаконних дій. А. П. Мозоль досліджу‑
ючи кримінологічні проблеми нелегальної міграції 
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в Україні умовно поділяє детермінанти злочинності 
мігрантів на три види: «які впливають на форму‑
вання особи до виникнення проблемної життєвої 
ситуації, що зумовлює міграцію; які діють у про‑
блемній життєвій ситуації і визначають факт та мету 
міграції; які впливають на мігрантів під час і після 
прибуття до країни призначення». Він вважає, що 
«через ці чинники мігранти є найбільш уразливим 
об’єктом для будь‑якого криміногенного впливу. 
Якщо вони самі не скоюють злочинів, то легко ста‑
ють їх жертвами» [5, с. 9].

Серед анкетованих у 2017 році військовослужбов‑
ців та працівників Держприкордонслужби України 
переважає думка про те, що нелегальні мігранти 
це порушники. Саме так вважає 64,4 % опитаних. 
Ще більший цей відсоток серед офіцерів, які ви‑
конують завдання з оперативно‑розшукової діяль‑
ності (65,9 %), або раніше виконували завдання 
з прикордонного контролю та прикордонної служби 

(92 %). Натомість, особовий склад підрозділів орга‑
нів охорони державного кордону, на які покладено 
завдання щодо здійснення тримання затриманих 
осіб, сприймають нелегальних мігрантів також як 
жертв. 55 % цієї категорії персоналу вказали, що 
в їх оперативно‑службовій діяльності нелегальні 
мігранти переважно є правопорушниками і 65 % 
вказали, що такі мігранти — це жертви.

У первинному розумінні мігрант сприймається 
як жертва, якщо не правопорушення, то певних об‑
ставин. В адміністративній деліктології наводиться 
позиція, відповідно до якої недавні іммігранти відно‑
сять до групи «соціально неміцних» жертв, оскільки, 
як неповноправні громадяни стають легкою здобич‑
чю порушників [6, с. 284]. Така характеристика 
віктимності нелегальних мігрантів отримує своє 
остаточне завершення через з’ясування механізму 
суспільно небезпечних діянь щодо іноземців та осіб 
без громадянства на території тієї чи іншої держави. International scientific journal "Internauka." Series: "Juridical Sciences" 

http://www.inter-nauka.com/magazine/law/ 
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Переміщення мігранта в інший правовий простір 
(на територію іншої держави) полегшує можливість 
злочинної діяльності, спрямованої проти нього. Зо‑
крема, яскраво виражений міграційний характер 
має таке ганебне явище як торгівля людьми. Фахівці 
з числа міжнародних експертів, на основі аналізу 
справ цієї категорії зауважують, «що вербування, 
перевезення та експлуатацію постраждалих здійсню‑
ють різні особи, які під час виявлення факту злочину 
можуть перебувати на території різних держав — 
походження, транзиту чи призначення» [7, с. 6].

Протягом останніх років простежується стала 
тенденція збільшення кількості виявлених фактів 
торгівлі людьми у співвідношенні з іншими тран‑
скордонними правопорушеннями. В минулому році 
за матеріалами направленими органами Держпри‑
кордонслужби України за ст. 149 Кримінального 
кодексу України (далі — ККУ) органами досудового 
розслідування було розпочато 36 кримінальних 
проваджень (найбільше за період 2013–2017 років), 
під час здійснення яких виконано 173 доручення 
слідчого. Судами винесено 5 вироків відносно 6 осіб, 
з яких 2 особи отримали реальний термін ув’яз‑
нення. Звертає на себе також увагу те, що вперше 
за останні п’ять років кількість випадків торгівлі 
людьми перевищила кількість випадків незакон‑
ного переправлення осіб через кордон (див. рис. 1).

Незважаючи на деякі суб’єктивні чинники струк‑
тура міграційних порушень останнього періоду 
підтверджує віктимізацію мігрантського середо‑
вища та певною мірою відображає причини мігра‑
ції в Україні. За даними Міжнародної організації 
з міграції (МОМ) 65 % іноземців, постраждалих від 
торгівлі людьми на українській території протягом 
2003–2017 років становили громадяни Молдови, 
20 % — громадяни країн Центральної Азії (Киргиз‑
стан, Узбекистан), по 5 % — громадяни В’єтнаму 
та Російської Федерації. Серед країн призначення 
для експлуатації жертв торгівлі людьми Україна 
опинилася на четвертому місці, після Російської 
Федерації, Польщі і Туреччини1. Зазнало змін спів‑
відношення форм експлуатації як мети вчинення 
злочину за ст. 149 ККУ. Якщо на початку 2000‑х 
років переважала сексуальна експлуатація, то з 2010 
року більшість випадків торгівлі людьми пов’язано 
з трудовою експлуатацією. Зокрема, в минулому 
році виявлено 1133 (90 %) постраждалих від тру‑
дової експлуатації, 85 (6,8 %) — від сексуальної, 

1 Період спостереження, здійснюваний Представництвом 
МОМ в Україні у 2000 – 2017 роках, включає громадян України 
та іноземних громадян, які постраждали від торгівлі людьми на 
території України, враховуючи 29 випадків експлуатації на тери‑
торії Автономної Республіки Крим після 2014 року та 63 випадки 
експлуатації на непідконтрольних уряду України території.

23 (1,8 %) постраждалих, втягнутих у злочинну 
діяльність та 17 (1,3 %) залучених до жебрацтва. 
Відповідно більшість осіб — жертв торгівлі людьми 
(62 %) становлять чоловіки. Рівень освіти постраж‑
далих доволі високий — 50 % з технічною освітою, 
18 % з вищою, 17 % з неповною середньою, 13 % 
з повною середньою [12]. На основі зазначених даних 
можливо сформулювати окремі соціологічні риси 
жертв торгівлі людьми, проте, вони підтверджують 
лише окремі загрози, які пов’язані з транскордон‑
ними переміщеннями. Потенційно небезпечними 
є нові форми експлуатації, які ще не набули широ‑
кого розповсюдження — використання в збройних 
конфліктах, залучення до злочинної діяльності 
(незаконне переміщення тютюнових виробів, кон‑
трабанда наркотичних засобів та переправлення 
нелегальних мігрантів). Їх врахування в аналітичній 
діяльності забезпечує необхідний профілактичний 
ефект в охороні державного кордону, виконанні 
завдань на адміністративній межі з Автономною 
Республікою Крим та лінії розмежування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей.

Небезпечний потенціал значної кількості жертв 
містить і сам процес нелегальної міграції, безпосе‑
редньо не пов’язаний з якою‑небудь формою експлу‑
атації, що характерно для торгівлі людьми. З 2014 
року МОМ зафіксувала понад 22500 мігрантів, які 
загинули в усьому світі. Протягом першої половини 
минулого року ця міжнародна організація пові‑
домила про смерть або зникнення 3110 мігрантів. 
Хоча, кількість жертв знизилася в порівнянні із 
2016 роком (4348 осіб), ризик загибелі збільшився 
на деяких міграційних маршрутах. Так, незважаючи 
на значну увагу політиків та засобів масової інформа‑
ції, збільшення пошукових та рятувальних заходів, 
кількість жертв у Середземному морі продовжувала 
зростати. Хоча скористалися цим маршрутом менше 
мігрантів, більший відсоток тих, хто перебував у цій 
подорожі, загинув. У середземноморському регіоні 
смертність зросла з 1,2 % в першій половині 2016 
року до 2,1 % в першій половині 2017 року [13].

За таких умов прикордонний контроль має за мету 
не лише протидію правопорушенням, пов’язаним 
з незаконним перетинанням державних кордонів, 
але й гуманітарний зміст. У міжнародно‑правових 
документах закладена ідея забезпечити «мігрантам 
гуманне ставлення і повний захист їхніх прав» [14]. 
Світове співтовариство послідовно підтверджує свою 
позицію, орієнтовану на захист жертв міграційних 
правопорушень на противагу раніше відомому підхо‑
ду про їх звинувачення. Вважається, що колективні 
зусилля повинні бути спрямовані на застосування 
ефективних заходів щодо захисту людських прав 
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незаконно ввезених мігрантів, особливо жінок і ді‑
тей, дітей‑мігрантів без супроводу, та здійснення 
усього можливого для попередження подальшої 
втрати життя людей [15, с. 6].

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Сучасна 
геополітична ситуація та недалека перспектива 
зумовлює трансформацію уявлень про міграцію 
загалом та її незаконні прояви зокрема. Подвійний 
характер небезпеки нелегальної міграції зумовлює 
віктимні особливості цього феномену. Мігрант, який 
вдається до незаконного в’їзду в ту чи іншу державу 
може вважатися не лише правопорушником, але й 
перетворитися на постраждалого. Він не лише за‑
подіює шкоду встановленому порядку управління 
в міграційній та прикордонній сферах, але й сам 
зазнає негативних наслідків. Саме віктимологічна 
оцінка нелегальної міграції розширює розуміння 
цього негативного явища, в порівнянні з його суто 
нормативним змістом. Її небезпека пов’язується із 
торгівлею людьми, що зазвичай має транскордонний 
характер, незаконним переправленням осіб через 
державний кордон способом, небезпечним для життя 
чи здоров’я людини. Відповідно коло постражда‑
лих осіб у процесі транскордонного переміщення 
не обмежується лише іноземцями та особами без 
громадянства, хоча тільки вони є формально неле‑
гальними мігрантами.

Таким чином, віктимність нелегальних мігрантів 
є важливою категорією для реакції органів Держпри‑
кордонслужби України через її оцінку як чинника, 
що суттєво впливає на стан правопорядку. Вико‑
нуючи обов’язки на шляхах міграційних потоків 
персонал органів та підрозділів охорони державного 
кордону здійснює первинний контакт з людиною, 
яка перетинає кордон. Зважаючи на це, прикор‑

донник є представником держави, до якого мігрант 
має можливість звернутися перш за все. Виявлення 
постраждалих у процесі нелегальної міграції та до‑
помогу їм слід розглядати як елемент невідкладної 
профілактики, з’ясування специфіки здійснення 
якої посадовими особами Держприкордонслужби 
України є перспективним науковим завданням. 
Практичне значення матиме відображення віктимо‑
логічної інформації в загальнодержавних профілях 
ризиків для прийняття рішень державного значення, 
формулювання довготермінових завдань та страте‑
гічного планування розвитку органів, призначених 
забезпечувати прикордонну безпеку, організації 
їх оперативно‑службової діяльності, підготовки 
міжвідомчих і міжнародних прикордонних операцій 
та спільних оперативно‑профілактичних заходів.

І, нарешті, відповідно до віктимних особливос‑
тей нелегальної міграції, протидію якій віднесено 
до компетенції Держприкордонслужби України 
повинні отримати своє нормативне закріплення 
спеціальні підстави звільнення від адміністративної 
відповідальності. Не повинні підлягати відпові‑
дальності такі категорії осіб: іноземці та особи без 
громадянства, які стали жертвами злочинів, пов’я‑
заних з торгівлею людьми та вчинили незаконне 
перетинання або спробу незаконного перетинання 
державного кордону України; жертви злочинів, 
пов’язаних з торгівлею людьми, які вчинили по‑
рушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану 
територію України та виїзду з неї, перетинання або 
спробу перетинання лінії зіткнення в районі прове‑
дення антитерористичної операції або неконтрольо‑
ваної ділянки державного кордону України в цьому 
районі (в контексті Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення прикордонної безпеки держави»).

Литература

1. Топ‑10 можливих ризиків для людства в 2018 році // Слово і діло: аналітичний портал (3 березня 2018 року) 

// [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2018/03/03/infografika/suspilstvo/top‑10‑

mozhlyvyx‑ryzykiv‑lyudstva‑2018‑roczi.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 

1984. — Додаток до № 51. — Ст. 1122 (з наступними змінами та доповненнями).

3. Гумін О. М., Зубач І. М. Жертва злочинної кримінальної насильницької поведінки: віктимологічна характерис‑

тика особи / О. М. Гумін, І. М. Зубач // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Збірник науко‑

вих праць. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — № 825. Серія «Юридичні науки». — С. 315–322.

4. Туляков В. О. Вчення про жертву злочину: соціальні та правові основи: автореф. дис. на здобуття наук. ступе‑

ня докт. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право і кримінологія; кримінально‑виконавче право» / В. О. Ту‑

ляков. — Одеська нац. юрид. академія. — Одеса, 2001. — 36 c.

5. Мозоль А. П. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально‑виконавче право» / А. П. Мо‑

золь. — Нац. академія внутр. прав України. — К., 2002. — 16 с.



46

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Cерія: «Юридичні науки» // № 3(8), 2018

// Адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право // 

6. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія: соціально‑правовий феномен і проблеми розвитку / О. І. Оста‑

пенко. — Львів: Львівський ін‑т внутр. справ при Українській академії внутр. справ, 1995. — 312 с.

7. Україна як країна призначення для торгівлі людьми. Матеріали для практичного використання працівника‑

ми прикордонної служби, правоохоронних органів та суддями / Васильєва М. О., Касько В. В., Орлеан А. М., Пусто‑

ва О. В. — К.: Фенікс, 2012. — 120 с.

8. Державна прикордонна служба України. Інфографіка (Результати оперативно‑службової діяльності за 2017 

рік) (12.02.2018) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dpsu.gov.ua/ua/photo/infografika‑rezultati‑

operativno‑sluzhbovoi‑diyalnosti‑za‑2017‑rik.

9. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень‑грудень 2016 року: форма № 1 (місячна), затв. нака‑

зом Генеральної прокуратури України № 100 від 23 жовтня 2012 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=200945.

10. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень‑грудень 2017 року: форма № 1 (місячна), затв. на‑

казом Генеральної прокуратури України № 100 від 23 жовтня 2012 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=203952.

11. Звіт про результати виконання Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 

року за 2017 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.msp.gov.ua/timeline/Zviti.html.

12. Протидія торгівлі людьми в Україні. Статистика МОМ станом на 31 грудня 2017 р. [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу: http://www.stoptrafficking.org/sites/default/files/mom/documents/IOM%20VoT%20Statistics%20

UkrDec2017.pdf.

13. Introduction / Frank Laczko, Ann Singleton, Julia Black / Fatal Journeys. — Vol. 3. Part 1: Improving Data on 

Missing Migrants. — Geneva: International Organization for Migration, 2017. — 117 p. [Електронний ресурс]. — Ре‑

жим доступу: http://publications.iom.int/system/files/pdf/fatal_journeys_volume_3_part_1.pdf.

14. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію Організації 

Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної 

Асамблеї від 15 листопада 2000 року // Офіційний вісник України. — 2006. — № 14. — Ст. 1058.

15. Дохинская декларация о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в бо‑

лее широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических про‑

блем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию 

общественности. Тринадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 

и уголовному правосудию (Доха, 12–19 апреля 2015 года). — Вена: Секция английского языка, издательских и би‑

блиотечных услуг, Отделение Организации Объединенных Наций, 2015. — 18 с. [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504153_Russian.pdf.

References

1. Top‑10 mozhlyvyh ryzykiv dlja ljudstva v 2018 roci. Slovo i dilo: analitychnyj portal (3 bereznja 2018 roku) [Top 

10 Possible Risks for Humanity in 2018 Word and Case: Analytical Portal (March 3, 2018)], available at: https://www.

slovoidilo.ua/2018/03/03/infografika/suspilstvo/top‑10‑mozhlyvyx‑ryzykiv‑lyudstva‑2018‑roczi.

2. Kodeks Ukrai’ny pro administratyvni pravoporushennja [Code on Administrative Offences of Ukraine of December 

7, 1984 № 8073‑X]. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrainy, 1984, dodatok do № 51, st. 1122 (z nastupnymy zminamy ta 

dopovnennjamy).

3. Gumin O. M., Zubach I. M. Zhertva zlochynnoi’ kryminal’noi’ nasyl’nyc’koi’ povedinky: viktymologichna harak‑

terystyka osoby [Victim of Violent Criminal Behavior: Individual Characteristics Victimological], Visnyk Natsionalno‑

ho universytetu «Lvivska politekhnika»: Zbirnyk naukovykh prats, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2015, 

№ 825, Seriia «Yurydychni nauky», pp. 315–322.

4. Tuljakov V. O. Vchennja pro zhertvu zlochynu: social’ni ta pravovi osnovy [Victim of crime doctrine: social and 

legal fundamentals], avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja dokt. juryd. nauk: spec. 12.00.08 «Kryminal’ne pravo 

i kryminologija; kryminal’no‑vykonavche pravo», Odes’ka nac. juryd. akademija, Odesa, 2001, 36 s.

5. Mozol’ A. P. Kryminologichni problemy nelegal’noi’ migracii’ v Ukrai’ni [Criminological problems of illegal mi‑

gration in Ukraine], avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. juryd. nauk: spec. 12.00.08 «Kryminal’ne pravo ta 

kryminologija; kryminal’no‑vykonavche pravo», Nac. akademija vnutr. prav Ukrai’ny, K., 2002, 16 s.

6. Ostapenko O. I. Administratyvna deliktologija: social’no‑pravovyj fenomen i problemy rozvytku [Administrative 

delictology: socio‑legal phenomenon and developmental problems], L’viv: L’vivs’kyj in‑t vnutr. sprav pry Ukrai’ns’kij 

akademii’ vnutr. sprav, 1995, 312 s.



47

// Международный научный журнал «Интернаука».
Серия: «Юридические науки» // № 3(8), 2018

// Административное право и процесс; финансовое право; 
информационное право // 

7. Ukrai’na jak krai’na pryznachennja dlja torgivli ljud’my [Ukraine as a destination country for human traffick‑

ing]. Materialy dlja praktychnogo vykorystannja pracivnykamy prykordonnoi’ sluzhby, pravoohoronnyh organiv ta sud‑

djamy, Vasyl’jeva M.O., Kas’ko V.V., Orlean A. M., Pustova O. V., K., Feniks, 2012, 120 s.

8. Derzhavna prykordonna sluzhba Ukrai’ny. Infografika (Rezul’taty operatyvno‑sluzhbovoi’ dijal’nosti za 2017 

rik) (12.02.2018) [The State Border Guard Service of Ukraine. Infographics (Results of operative‑service activity of 

2017) (12.02.2018)], available at: https://dpsu.gov.ua/ua/photo/infografika‑rezultati‑operativno‑sluzhbovoi‑diyalno‑

sti‑za‑2017‑rik.

9. Jedynyj zvit pro kryminal’ni pravoporushennja za sichen’‑gruden’ 2016 roku [The single report on criminal of‑

fenses in January‑December 2016]: forma № 1 (misjachna), zatv. nakazom General’noi’ prokuratury Ukrai’ny № 100 vid 

23 zhovtnja 2012 roku, available at: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&‑

file_id=200945.

10. Jedynyj zvit pro kryminal’ni pravoporushennja za sichen’‑gruden’ 2017 roku [The single report on criminal of‑

fenses in January‑December 2016]: forma № 1 (misjachna), zatv. nakazom General’noi’ prokuratury Ukrai’ny № 100 vid 

23 zhovtnja 2012 roku, available at: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&‑

file_id=203952.

11. Zvit pro rezul’taty vykonannja Derzhavnoi’ social’noi’ programy protydii’ torgivli ljud’my na period do 2020 

roku za 2017 rik [Report on the results of the implementation of the State Social Counter‑Trafficking Program for the 

period up to 2020 for 2017], available at: http://www.msp.gov.ua/timeline/Zviti.html.

12. Protydija torgivli ljud’my v Ukrai’ni [Countering Human Trafficking in Ukraine]. Statystyka MOM stanom na 31 

grudnja 2017 r., available at: http://www.stoptrafficking.org/sites/default/files/mom/documents/IOM%20VoT%20

Statistics%20UkrDec2017.pdf.

13. Introduction / Frank Laczko, Ann Singleton, Julia Black // Fatal Journeys. — Vol. 3. Part 1: Improving Data on 

Missing Migrants. — Geneva: International Organization for Migration, 2017. — 117 p., available at: http://publica‑

tions.iom.int/system/files/pdf/fatal_journeys_volume_3_part_1.pdf.

14. Protokol proty nezakonnogo vvozu migrantiv po sushi, morju i povitrju, shho dopovnjuje Konvenciju Organizacii’ 

Ob’jednanyh Nacij proty transnacional’noi’ organizovanoi’ zlochynnosti [Protocol against the Smuggling of Migrants by 

Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime], Pryjnjatyj 

rezoljucijeju 55/25 General’noi’ Asamblei’ vid 15 lystopada 2000 roku, Oficijnyj visnyk Ukrai’ny, 2006, № 14, st. 1058.

15. Dokhinskaya deklaratsiya o vklyuchenii voprosov preduprezhdeniya prestupnosti i ugolovnogo pravosudiya v 

bolee shirokuyu povestku dnya Organizatsii Obedinennykh Natsiy v tselyakh resheniya sotsialnykh i ekonomicheskikh 

problem i sodeystviya obespecheniyu verkhovenstva prava na natsionalnom i mezhdunarodnom urovnyakh, a takzhe 

uchastiyu obshchestvennosti [Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider 

United Nations Agenda to Address Social and Economic Challenges and to Promote the Rule of Law at the National and 

International Levels, and Public Participation]. Trinadtsatyy Kongress Organizatsii Obedinennykh Natsiy po predupre‑

zhdeniyu prestupnosti i ugolovnomu pravosudiyu (Dokha, 12–19 aprelya 2015 goda), Vena, Sektsiya angliyskogo yazyka, 

izdatelskikh i bibliotechnykh uslug, Otdelenie Organizatsii Obedinennykh Natsiy, 2015, 18 s.



48

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Cерія: «Юридичні науки» // № 3(8), 2018

// Адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право // 

УДК 342.9:343.8
Пивовар Ірина Вікторівна
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри загально-правових дисциплін
Інститут кримінально-виконавчої служби
Пивовар Ирина Викторовна
кандидат юридических наук,
доцент кафедры обще юридических дисциплин
Институт уголовно-исполнительной службы
Pyvovar Iryna
PhD, Associate Professor of the
Department of General Legal Disciplines
Institute of Criminal-Executive Service

Пивовар Юрій Ігорович
доктор філософії в галузі права, доцент,
завідувач кафедри конституційного і адміністративного права
Національний авіаційний університет
Пивовар Юрий Игоревич
доктор философии в сфере права, доцент,
заведующий кафедрой конституционного и административного права
Национальный авиационный университет
Pyvovar Yuriy
PhD, Associate Professor,
Head of Constitutional and Administrative Law Department
National Aviation University

DOI: 10.25313/2520‑2308‑2018‑3‑3742

ПРАВОВІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВИХ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ  
У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ: 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ФИНАНСОВЫХ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ: 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

LEGAL FORMS OF PROTECTION OF PRISONERS’ FINANCIAL SUBJECTIVE  
RIGHTS IN THE SPHERE OF STATE SOCIAL INSURANCE:  

LEGAL ANALYSIS

Анотація. Мета статті полягає у визначенні правових форм захисту суб’єктивних фінансових прав у сфері загально-
обов’язкового державного соціального страхування ув’язнених осіб, а також розробленні пропозицій з удосконалення та-
кої регламентації, що на теоретичному рівні має сприяти розвитку захисної функції фінансового права, й на практичному 
— вдосконаленню механізму правового захисту прав громадян у фінансових соціальних правовідносинах. Методологію 
дослідження склала сукупність загальнонаукових та спеціальних юридичних методів, а також системний та функціональ-
ний підходи. Результатами роботи стало: визначення судової та позасудової форм захисту суб’єктивних фінансових прав 
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у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування ув’язнених осіб; систематизація видів спорів в дослі-
джуваній сфері; виявлення організаційно-правових проблем щодо реалізації засудженими до позбавлення волі права на 
судовий захист своїх прав у досліджуваному виді правовідносин; акцентовано увагу на існуванні тривалий період органі-
заційно-правової «блокади» реалізації права громадян на захист своїх соціальних прав у позасудовій формі; сформульо-
вано пропозиції з удосконалення українського законодавства, спрямовані на розширення меж правового статусу застра-
хованих засуджених осіб в сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. Розвивається дискусія при 
обґрунтуванні необхідності впровадження позасудової форми розгляду спорів в сфері загальнообов’язкового державного 
соціального страхування з можливістю застосування форм захисту у подібних відносинах в сфері загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування; пропонується прирівняти правовий статус застрахованих засуджених осіб в сфері за-
гальнообов’язкового державного соціального страхування до статусу застрахованих осіб у сфері пенсійного страхування.

Ключові слова: захисна функція фінансового права, суб’єктивні фінансові права засуджених осіб, державне соці-
альне страхування, форми захисту фінансових прав, судовий захист фінансових прав засуджених, позасудовий захист 
фінансових прав засуджених.

Аннотация. Цель статьи состоит в определении правовых форм защиты субъективных финансовых прав в сфере 
общеобязательного государственного социального страхования заключенных, а  также разработке предложений по 
совершенствованию такой регламентации, что должно способствовать в теории финансового права — развитию его 
защитной функции, на практике — совершенствованию механизма правовой защиты прав граждан в финансовых со-
циальных правоотношениях. Методологию исследования составила совокупность общенаучных и специальных юриди-
ческих методов, а также системный и функциональный подходы. Результатами работы стали: определение судебной 
и внесудебной форм защиты субъективных финансовых прав в сфере общеобязательного государственного социаль-
ного страхования заключенных; систематизация видов споров в исследуемой сфере; выявление организационно-пра-
вовых проблем по реализации осужденными к лишению свободы права на судебную защиту своих прав в исследуемом 
виде правоотношений; акцентировано внимание на существовании длительный период организационно-правовой 
«блокады» реализации права граждан на защиту своих социальных прав в  внесудебной форме; сформулированы 
предложения по совершенствованию украинского законодательства, направленные на расширение границ правового 
статуса застрахованных осужденных в сфере общеобязательного государственного социального страхования. Разви-
вается дискуссия в процессе обосновании необходимости внедрения внесудебной формы рассмотрения споров в сфе-
ре общеобязательного государственного социального страхования с возможностью применения форм защиты в по-
добных отношениях в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования; предлагается уравнять 
правовой статус застрахованных осужденных в сфере общеобязательного государственного социального страхования 
к статусу застрахованных лиц в сфере пенсионного страхования.

Ключевые слова: защитная функция финансового права, субъективные финансовые права осужденных, государ-
ственное социальное страхование, формы защиты финансовых прав, судебная защита финансовых прав осужденных, 
внесудебная защита финансовых прав осужденных.

Summary. The purpose of the article is to determine the legal forms of protection of subjective financial rights in the sphere 
of obligatory state social insurance of prisoners, and to develop proposals for improving such regulation, which should contrib-
ute to the theory of financial law — to development of its protective function, in practice — to improve the mechanism of legal 
protection of citizens’ rights in financial social relations. The research methodology was a set of general scientific and special 
legal methods, and systemic and functional approaches. The results of the work were: the definition of judicial and extrajudicial 
forms of protection of subjective financial rights in the sphere of obligatory state social insurance of prisoners; systematization 
of types of disputes in the sphere under investigation; the identification of organizational and legal problems in the implemen-
tation of sentenced to deprivation of liberty the right to judicial protection of their rights in the form of legal relations; attention 
is focused on the existence of a long period of organizational and legal «blockade» of the realization of the right of citizens to 
protect their social rights in extrajudicial form; proposals are formulated to improve Ukrainian legislation aimed at expanding 
the boundaries of the legal status of insured prisoners in the sphere of obligatory state social insurance. A discussion develops 
in the process of substantiating the need to introduce an extrajudicial form of dispute settlement in the sphere of compulsory 
state social insurance with the possibility of applying forms of protection in such relations in the sphere of compulsory state 
pension insurance; it is proposed to equalize the legal status of insured prisoners in the sphere of compulsory state social insur-
ance to the status of insured persons in the sphere of pension insurance.

Key words: protective function of financial law, subjective financial rights of prisoners, state social insurance, forms of pro-
tection of financial rights, judicial protection of prisoners’ financial rights, extrajudicial protection of prisoners’ financial rights.



50

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Cерія: «Юридичні науки» // № 3(8), 2018

// Адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право // 

Постановка проблеми. На шляху до гуманізації 
права й механізму його реалізації в Україні 

відповідно до міжнародних стандартів прав люди‑
ни, й водночас в умовах обмеженості фінансових 
ресурсів держави, недосконалої системи державно‑
го соціального страхування населення одним з важ‑
ливих й складних завдань перед державою постає 
оптимізація фінансових витрат на соціальні потре‑
би. Очевидно, для виходу з періодичних економіч‑
них криз в останні роки держава вимушена вда‑
ватися до політики зміни соціальних стандартів, 
які з одного боку спрямовані на підвищення рівня 
ефективності й раціональності управління бюджет‑
ними коштами (зокрема, в державних соціальних 
фондах), з іншого — «звужують», порівняно з ра‑
дянським та пострадянським періодом розвитку 
української економіки, соціальні права громадян 
різних верств населення. За таких умов при посту‑
повій адаптації «оновлених» соціальних прав до 
міжнародних (європейських) норм чимало сфер й 
галузевих питань залишається осторонь держав‑
но‑правової уваги, не знаходячи чіткої організацій‑
но‑правової акомодації, що зумовлює виникнення 
правових конфліктів. Останні, своєю чергою, при 
спричиненні порушення прав й інтересів, як пра‑
вило, громадян досить часто переростають у спо‑
ри, що потребують оперативного й справедливого 
вирішення. Разом з тим, процесуальне право та ін‑
ституційний механізм в Україні не завжди «всти‑
гають» за динамічними змінами в матеріальному 
праві, що значно ускладнює можливість (а іноді й 
взагалі унеможливлює) відстоювання громадяна‑
ми своїх соціальних прав у спорах з державними 
інституціями. Однією з таких «проблемних» сфер 
правового регулювання, в якій захисна функція 
фінансового права залишається малоефективною, 
є сфера державного соціального страхування осіб, 
засуджених до позбавлення волі, що власне й акту‑
алізувало обрання даного напряму дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчиз‑
няними вченими в галузі фінансового права дані про‑
блеми не вивчались взагалі. Дотично досліджуваної 
проблематики торкалися наші попередні роботи, що 
стосувалися вивчення особливостей реалізації пра‑
вового статусу засуджених до позбавлення волі осіб 
у фінансових правовідносинах в сфері державного 
соціального та загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування [1–4], які можуть слугувати 
загальним теоретичним підґрунтям поглибленого 
дослідження окресленої в цій роботі прикладної 
проблеми.

Пошук шляхів для розроблення ефективного 
механізму правового захисту й збалансування фі‑

нансових інтересів держави з одного боку, та суб’єк‑
тивних фінансових прав громадян з іншого, акту‑
алізує питання дослідження стану й перспектив 
правового регулювання захисту прав засуджених 
у фінансово‑правових відносинах у сфері державного 
соціального страхування.

Виходячи з цього, мету даної роботи становить 
встановлення й загальний аналіз основних форм 
захисту суб’єктивних фінансових прав засудже‑
них осіб у сфері загальнообов’язкового державно‑
го соціального страхування, а також розроблення 
пропозицій з удосконалення нормативно‑правової 
регламентації цих форм.

Виклад основного матеріалу та наукові резуль-
тати. В академічній літературі питання захисту 
прав і законних інтересів переважно розкривається 
через системний підхід, переважно, як законодавчо 
встановлена система заходів запобігання, ліквідації 
порушень цих прав і інтересів. На відміну в науковій 
доктрині та практиці для розрізнення форм захисту 
прав і інтересів прийнято застосовувати функціо‑
нальний підхід, в основі якого лежить суб’єктний 
критерій поділу, тобто залежність від виду органу, 
організації (як державні, так і недержавні), які упов‑
новажені (мають право чи обов’язок) законом чи на 
інших підставах здійснювати захист прав і законних 
інтересів громадян у визначеній сфері (в контексті 
нашого дослідження — у фінансово‑правових від‑
носинах ЗДСС). Такий підхід дозволяє означити дві 
основні форми захисту прав індивідів у вказаних 
відносинах:

1. Правова (юрисдикційна) форма захисту, яка, 
в свою чергу, має два підвиди: а) захист в судовому 
порядку (здійснюється органами правосуддя внаслі‑
док порушення інтересу громадянина на соціальне 
забезпечення, за відповідним позовом); б) захист 
в адміністративному порядку (розгляд звернення 
громадянина про незаконність прийнятого рішення 
до вищого органу публічної адміністрації);

2. Не правова форма захисту (або інша форма 
захисту). Вона може здійснюватися громадськими 
організаціями, наприклад: громадською організа‑
цією захисту прав споживачів — при неналежному 
наданні особі медичних послуг; громадською орга‑
нізацією захисту інвалідів, професійними спілка‑
ми, пенітенціарними асоціаціями, юридичними 
спілками тощо.

Втім, чинне законодавство України, що регулює 
ЗДСС, легітимною визначає лише правову форму 
захисту прав громадян у фінансово‑правових від‑
носинах ЗДСС. Так, згідно зі ст. 17 Закону Украї‑
ни «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» спори, що виникають із правовідно‑
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син за законодавством про соціальне страхування, 
вирішуються в судовому порядку [5].

Розглядаючи в межах означеної вище першої 
групи саме судову форму захисту фінансових суб’єк‑
тивних прав засуджених у сфері державного соціаль‑
ного страхування, відмітимо, що спори у цій сфері 
можна класифікувати залежно від конкретного 
виду фінансових правовідносин участі суб’єктів. 
Відповідно, основними видами спорів є: а) спори 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; б) 
спори пов’язані зі страхуванням від нещасних ви‑
падків на виробництві та професійних захворювань, 
які спричинили втрату працездатності; в) спори 
у зв’язку з медичним страхуванням (останнє на 
даний час ще не врегульоване в законодавстві) тощо.

Крім того, частина третя статті 17 Закону № 1105‑
XIV дозволяє виділити три таких основних групи 
спорів, що підлягають вирішенню в судовому по‑
рядку: а) спори щодо розміру шкоди та прав на її 
відшкодування; б) спори щодо накладення штрафів; 
в) спори з інших питань.

Визначаючи судову юрисдикцію спорів у сфері 
захисту прав учасників фінансових правовідносин 
ЗДСС маємо послуговуватись частиною другою ст. 20 
Кодексу адміністративного судочинства України 
(далі — КАС України), аналіз якої дає підстави 
віднести такі адміністративні справи до окружних 
адміністративних судів. При цьому, згідно з п. 2 
частини першої ст. 263 КАС України суд розглядає 
спори цієї категорії за правилами спрощеного по‑
зовного провадження без повідомлення учасників 
справи (у письмовому провадженні). До таких нале‑
жать справи щодо: оскарження фізичними особами 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних по‑
вноважень щодо обчислення, призначення, перера‑
хунку, здійснення, надання, одержання пенсійних 
виплат, соціальних виплат непрацездатним грома‑
дянам, виплат за загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям 
війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних 
послуг, допомоги, захисту, пільг [6].

За загальним правилом позивачами у адміні‑
стративних справах даної категорії можуть бути 
громадяни України, іноземці чи особи без грома‑
дянства, підприємства, установи, організації (юри‑
дичні особи), суб’єкти владних повноважень. Для 
підтвердження обставин, якими обґрунтовуються 
позовні вимоги, позивач надає докази, а в разі не‑
можливості — зазначає докази, які не може само‑
стійно надати, із зазначенням причин неможливості 
подання таких доказів.

Відповідачем в спорах у сфері правовідносин 
із загальнообов’язкового державного соціального 

страхування є суб’єкт владних повноважень, як 
правило — відповідний державний страховий фонд 
(Фонд соціального страхування України).

Розглядаючи засуджених до позбавлення волі 
як потенційних позивачів у аналізованих справах, 
слід звернути увагу на наявність складнощів щодо 
отримання такими особами правової допомоги в по‑
рядку судового захисту своїх прав у досліджува‑
ному виді правовідносин. Зокрема, це відсутність 
у осіб‑засуджених достатніх коштів на особовому 
рахунку для сплати послуг адвоката. Крім того, 
відповідно до положень п. 1 ст. 14 Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу» така особа не 
має права претендувати на безоплатну вторинну 
правову допомогу, якщо її середньомісячний дохід 
не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, 
розрахованого та затвердженого відповідно до зако‑
ну для осіб, які належать до основних соціальних 
і демографічних груп населення, а також інваліди, 
які отримують пенсію або допомогу, що признача‑
ється замість пенсії, у розмірі, що не перевищує 
двох прожиткових мінімумів для непрацездатних 
осіб — на всі види правових послуг [7].

Вказана проблема, з одного боку, є суб’єктивною, 
оскільки залежить від самої особи‑засудженої, та є 
одночасно для неї стимулом до праці з відповідною 
оплатою її результатів. Адже у подальшому це має 
сприяти можливості (мається на увазі фінансової 
спроможності) отримання такою особою юридичних 
послуг при зверненні до суду. З іншого боку, для 
осіб‑засуджених, які не можуть набути фінансової 
спроможності з об’єктивних причин, залишається 
дана проблема актуальною, а тому потребує пра‑
вового врегулювання, зокрема з метою створення 
механізму гарантування їх права на безоплатну 
правову допомогу.

При розгляді адміністративної позасудової форми 
захисту прав засуджених у фінансових правовідно‑
синах у сфері державного соціального страхування 
зазначимо, що така форма передусім передбачена 
Законом України «Про звернення громадян» (ст.ст. 
4, 16). Такий захист слід розуміти як встановлений 
законами України та підзаконними актами порядок 
захисту порушених рішеннями, діями або безді‑
яльністю органів виконавчої влади прав, свобод та 
законних інтересів осіб, який здійснюється шляхом 
подання скарг — письмових або усних на особисто‑
му прийомі — і передбачає обов’язок визначених 
посадових осіб реагувати і приймати рішення по 
суті поставлених питань у встановлені строки [8].

Як вже зазначалося, у чинному соціально‑страхо‑
вому законодавстві України встановлено відповідні 
форми захисту прав застрахованих осіб, зокрема, 
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це судова. Разом з тим, в частині 3 ст. 17 Закону 
№ 1105‑XIV, законодавець зазначає, що за бажан‑
ням заінтересована особа може звернутися з питань 
вирішення спору до спеціальної комісії ФСС України 
[5]. До складу цієї комісії на громадських і паритет‑
них засадах входять представники держави, застра‑
хованих осіб і страхувальників. Такі самі комісії 
у аналогічному порядку створюються при робочих 
органах Фонду із залученням представників місце‑
вих органів виконавчої влади, застрахованих осіб 
і страхувальників. Положення про діяльність цих 
комісій затверджується правлінням Фонду. Основне 
призначення комісій полягає у вирішенні по суті 
спорів, що виникають із правовідносин, урегульо‑
ваних Законом України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування». При цьому спори, 
що належать до юрисдикції спеціальної комісії ФСС 
України, можуть виникати між такими сторонами 
конфлікту: а) застрахованими особами; б) страху‑
вальниками; в) страховиком.

Результати вивчення законодавства дають під‑
стави означити предмет спору як критерій класи-
фікації спорів, що належать до адміністративної 
юрисдикції спеціальної комісії ФСС України, та ви‑
ділити такі їх види: 1) спори щодо сум страхових 
внесків; 2) спори щодо призначення матеріального 
забезпечення та соціальних послуг за страхування 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; 
3) спори щодо обчислення страхового стажу; 4) спори 
щодо розміру шкоди та права на її відшкодування; 
5) спори щодо призначення страхових виплат та на‑
дання соціальних послуг за соціальним страхування 
від нещасного випадку; 6) спори з інших питань.

Рішення комісії при робочому органі виконавчої 
дирекції Фонду може бути оскаржено до комісії, 
створеної при виконавчій дирекції цього Фонду, 
а рішення останньої — до його правління [9].

Аналізуючи зазначені правові положення, ре‑
зюмуємо, що законодавець, передбачаючи мож‑
ливість застосування адміністративної процедури 
при вирішенні спорів у сфері загальнообов’язкового 
соціального страхування з одного боку, фактично 
заперечує попередньо встановлену домінанту про ви‑
ключний судовий порядок вирішення таких спорів, 
з іншого — створює можливості для альтернативного 
врегулювання спорів за більш спрощеною, порівняно 
з судовим порядком, процедурою, не виключаючи 
право особи на звернення до суду у разі незадово‑
лення рішенням спеціальної комісії ФСС України.

Слід відмітити, що спеціальний адміністратив‑
ний порядок вирішення фінансово‑правових спорів 
в сфері захисту прав і інтересів застрахованих осіб 
набув нормативної визначеності не так давно, лише 

у вересні 2017 року. Саме з цим періодом пов’язують 
появу в правовій базі Положення про спеціальну 
комісію Фонду соціального страхування України 
з питань вирішення спорів, яким регламентується 
діяльність уповноваженого органу публічної адмі‑
ністрації (спеціальної комісії ФСС України) з вирі‑
шення даних спорів [9].

Однією з причин відсутності вказаного правового 
документу був довготривалий процес утворення 
самого Фонду соціального страхування України, 
який формувався шляхом злиття Фонду соціаль‑
ного страхування від нещасних випадків на ви‑
робництві та професійних захворювань України 
та Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності. Так, незважаючи на те, що 
в грудні 2016 року змінами до законодавства [10] 
було передбачено припинення виконавчих дирекцій 
фондів‑попередників й створення робочих органів 
ФСС України у термін до 1 лютого 2017 року, од‑
нак виконання цього законодавчого припису було 
виконано з порушенням строків — лише в грудні 
2017 року [11], що фактично позбавило громадян 
на вказаний період можливостей реалізації їх права 
на адміністративний захист.

Для додаткового обґрунтування необхідності 
впровадження позасудової форми розгляду спорів 
в сфері ЗДСС наведемо можливості застосування 
форм захисту в подібних відносинах, а саме відно‑
синах в сфері загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування.

Так, Закон України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» встановлює без 
жодних застережень, на відміну від Закону № 1105‑
XIV, дві форми захисту фінансових суб’єктивних 
прав застрахованих засуджених осіб у даному виді 
фінансових правовідносин: 1) оскарження в адміні‑
стративному порядку (органами Пенсійного фонду 
за порядком, встановленому у Законі України «Про 
звернення громадян»); 2) оскарження в судовому 
порядку (ст. 23) [12].

Порівняльний юридичний аналіз вказаних за‑
конодавчих актів дає підстави зауважити, що хоча 
за характером регламентації фінансово‑правовий 
статус застрахованих засуджених осіб у законах 
України «Про загальнообов’язкове державне пен‑
сійне страхування» та «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» фактично одна‑
ковий, проте за змістом правових гарантій щодо 
забезпечення захисту фінансових суб’єктивних прав 
застраховані засуджені особи в сфері ЗДСС мають 
менш забезпечений статус, зокрема щодо реалізації 
права на захист своїх інтересів в адміністративному 
(позасудовому) порядку.
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Попри відмінність порядку застосування обох 
форм (судової та позасудової) захисту прав і інтересів 
засуджених осіб, маємо вказати, що спільним цих 
форм є юрисдикційний характер, в основі якого 
лежить вирішення конфлікту (спору). При цьому 
вибір застрахованими особами способів захисту своїх 
прав в рамках юрисдикційної форми зумовлений, на 
наше переконання, публічно‑правовим характером 
методу фінансово‑правового регулювання. Уважає‑
мо, що галузевість методу у поєднанні з предметом 
правового регулювання значною мірою впливає 
на вибір форм і способів захисту порушених прав 
суб’єктів правовідносин, що повинно бути враховано 
у практичній діяльності юристами та юрисдикцій‑
ними суб’єктами з розгляду даних спорів.

При загальному огляді процедури розгляду спорів 
у сфері ЗДСС за участю застрахованих засуджених 
осіб у адміністративному порядку погоджуємось 
з висновками окремих вчених про необхідність вдо‑
сконалення нормативно‑правового регулювання 
порядку вирішення публічно‑правових конфліктів 
в сфері державного соціального захисту загалом та 
ЗДСС зокрема. Так, наприклад, слушною й актуаль‑
ною нині уважаємо пропозицію вчених про необхід‑
ність розроблення й прийняття Кодексу України про 
соціальний захист, в якому передбачити окремий 
розділ «Спори в сфері соціального захисту» [13, 
с. 152; 14, с. 131] з закріпленням положень щодо 
способів, підстав та порядку розгляду спорів, де‑
талізувавши зокрема адміністративний порядок 
вирішення спорів.

Альтернативною, не менш цікавою з практич‑
ної точки зору, є пропозиція Н. М. Стаховської та 
В. В. Вєннікової, які розвивають думку про доціль‑
ність прийняття Закону України «Про захист прав 
громадян та вирішення спорів у сфері соціального 
забезпечення» [15, с. 14; 16, с. 86].

В контексті вказаних позицій необхідно зазна‑
чити про тенденцію поширення в науці та практиці 
ще двох основних напрямів вдосконалення правової 
регламентації вирішення публічно‑правових спорів, 
а саме: шляхом прийняття Закону України «Про 
медіацію»; 2) прийняття Адміністративно‑проце‑
дурного кодексу України [17]. Разом з тим, щодо 
першого напряму цілком обґрунтованим видається 
висновок Я. М. Романюка, який уважає, «… що про‑
цедури медіації не можуть застосовуватися у сфері 
публічного владного управління, виконання своїх 
управлінських функцій на основі законодавства 
суб’єктами владних повноважень» [18]. Для вирі‑
шення спорів у сфері публічно‑правових відносин 
в Україні голова Верховного Суду України визначає 
адміністративні суди та загальновідомий спосіб 

інституту адміністративного оскарження (подання 
скарг заінтересованими особами на рішення, дії, без‑
діяльність суб’єкта владних повноважень до органу 
вищого рівня) [18].

Щодо другого напряму — кодифікації адміні‑
стративних процедур — маємо відмітити передба‑
чення в одному з законопроектів окремого розділу 
V «Адміністративне оскарження», в якому право 
на адміністративне оскарження трактується як 
звернення з вимогою про захист у позасудовому 
порядку відповідно до цього Кодексу має будь‑яка 
правосуб’єктна особа, яка вважає, що у зв’язку з ви‑
данням адміністративного акта чи його виконанням 
порушено або може бути порушено її права, свободи 
чи законні інтереси [19]. Очевидно уважаючи даний 
законопроект в цілому й вказану норму зокрема 
недосконалою, переконані в необхідності суттєво‑
го доопрацювання даного напряму, передбачаючи 
в ньому можливості нормативного врегулювання 
способів позасудового вирішення спорів, які хоча 
й виникають в публічній соціальній сфері, однак 
природа яких не повною мірою відповідає законо‑
давчому трактуванню поняття «публічно‑правовий 
спір» (ст. 4 КАС України [6]).

Натомість, резюмуючи викладене, пропонуємо 
внести зміни в Закон України «Про загальнообов’яз‑
кове державне соціальне страхування» й викласти 
частину першу ст. 17 у такій редакції: «Спори, що 
виникають із правовідносин за цим Законом, вирі‑
шуються спеціальними комісіями Фонду та в судо‑
вому порядку».

Висновки. Узагальнюючи отримані в ході даного 
дослідження результати, доходимо висновку, що 
чинним законодавством України встановлено дві 
основні правові форми захисту прав застрахованих 
осіб — учасників фінансових правовідносин у сфері 
ЗДСС, в тому числі засуджених осіб до позбавлення 
волі. Першою формою є судова, друга — позасудова 
(здійснюється в адміністративного порядку). Оби‑
дві форми належать до різновиду юрисдикційних, 
в основі яких лежить мета вирішення конфлікту 
сторін — учасників вказаних фінансових правовідно‑
син. Обрання застрахованими особами (засудженими 
особами) способів захисту виключно юрисдикцій‑
ного виду адміністративних проваджень (в тому 
числі, адміністративного судочинства) зумовлений, 
по‑перше, публічно‑правовим характером методу 
та предмету фінансово‑правового регулювання вка‑
заних відносин, по‑друге, відсутністю спеціальних 
фінансово‑правових процедур, у тому числі спеці‑
альних органів фінансового правосуддя, по‑третє, 
регламентацією лише нормами адміністративного 
законодавства.
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При цьому відсутність в законодавстві реальних 
механізмів безпосередньої реалізації права засу‑
джених на захист своїх суб’єктивних фінансових 
прав в сфері загальнообов’язкового державного 
соціального страхування в суді або в адміністра‑
тивному порядку вимагає перегляду положень 
галузевого соціального страхового та криміналь‑
но‑виконавчого законодавства з метою його коре‑
гувального узгодження. В даній роботі авторами 
формулюються лише окремі пропозиції з удоско‑
налення чинного законодавства, які мають роз‑

ширити межі правового статусу застрахованих 
засуджених осіб в сфері загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, прирівнявши 
його до статусу застрахованих осіб у сфері пенсій‑
ного страхування та сприяти реальній можливості 
захисту прав перших не лише в судовому поряд‑
ку, а й в адміністративному як альтернативному 
судовому порядку. Зазначені зміни сприятимуть 
усуненню неоднозначності при трактуванні зако‑
ну та додатково слугуватимуть розвантаженню 
судової системи.
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ОПЕРАТИВНІ ПІДРОЗДІЛИ ЯК СУБ’ЄКТИ  
КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

ОПЕРАТИВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КАК СУБЪЕТЫ  
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

OPERATIONAL UNITS AS SUBJECTS  
OF CRIMINAL PROSECUTION

Анотація. Стаття присвячена аналізу повноважень оперативних підрозділів як суб’єктів кримінального пересліду-
вання під час досудового розслідування. У статті автор зазначає, що участь працівників оперативних підрозділів у кри-
мінальному провадженні не може обмежуватися лише виконанням доручень слідчого та прокурора щодо проведення 
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Автор також звернув увагу на можливість використання 
результатів оперативно-розшукової діяльності у досудовому розслідуванні.

В  статті автор досліджує можливість одночасного проведення оперативно-розшукової діяльності та досудового 
розслідування. При цьому автор зазначає, що незважаючи на те, що оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі 
(розшукові) дії майже однакові, такі дії не являються тотожними, що також підтверджується низкою підзаконних норма-
тивно-правових актів (наприклад, поквартирний обхід працівниками оперативних підрозділів під час огляду місця події 
з метою виявлення інформації, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні). У результаті автор 
дійшов висновку, що необхідно внести зміни до ст. 41 КПК, в якій слід зазначити, що оперативні підрозділи у криміналь-
ному провадженні в межах доручень можуть проводити не лише слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) 
дії, а також інші процесуальні дії, передбачені Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність». Це дозволить 
більш широко використовувати спеціальні навички працівників оперативних підрозділів у кримінальному провадженні.

Автор також зазначає, що слідчий може доручити оперативним підрозділам розшук підозрюваного, що також ре-
гулюється КПК, і тому повинно бути включено до форм участі оперативних підрозділів у кримінальному провадженні.

Ключові слова: оперативні підрозділи, оперативно-розшукова діяльність, негласні слідчі (розшукові) дії

Аннотация. Статья посвящена анализу полномочий оперативных подразделений как субъектов уголовного пресле-
дования во время досудебного расследования. В статье автор указывает, что участие сотрудников оперативных под-
разделений в уголовном производстве не может ограничиваться лишь выполнением поручений следователя и проку-
рора о проведении следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий. Автор также 
обращает внимание на возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности в  досудебном 
расследовании.
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В статье автор исследует возможность одновременного проведения оперативно-розыскной деятельности и досудеб-
ного расследования. При этом автор указывает, что несмотря на тот факт, что оперативно-розыскные меры и неглас-
ные следственные (розыскные) действия почти одинаковые, такие действия не являются полностью тождественными, что 
также подтверждается рядом подзаконных нормативно-правовых актов (например, поквартирный обход работниками 
оперативных подразделений во время осмотра места происшествия з целью выявления информации, которая может быть 
использована как доказательство в уголовном производстве). В результате автор делает вывод, что необходимо внести 
изменения в ст. 41 УПК, в которой необходимо указать, что оперативные подразделения в уголовном производстве могут 
проводить не только следственные (розыскные) действия и негласные следственные (розыскные) действия, а также и иные 
процессуальные действия, предусмотренные Законом Украины «Об оперативно-розыскной деятельности». Это позволит 
более полно использовать специальные навыки сотрудников оперативных подразделений в уголовном производстве.

Автор также указывает, что следователь может поручить оперативным подразделениям розыск подозреваемого, что 
также регулируется УПК, и потому должно быть включено в формы участия оперативных подразделений в уголовном 
производстве.

Ключевые слова: оперативный подразделения, оперативно-розыскная деятельность, негласные следственные (ро-
зыскные) действия.

Summary. This article is devoted to the analysis of powers of operational units officers as subjects of criminal prosecution 
during pre-trial investigation. In the article author indicates that the participation of operational units officers in criminal pro-
ceedings can not be limited only by the execution of assignments of an investigator and a public prosecutor on the conduct of 
investigative (search) and covert investigative (search) actions. The author paid special attention to the possibility of using the 
results of operational and detective activities in pre-trial investigation.

In article author investigates the possibility of concurrent conducting of operational-detective activity and pre-trial inves-
tigation. Thus, the author notes that, despite the fact that operational-detective activities and covert investigative (search) 
actions are almost the same, such similarities are not absolute, which is also confirmed by subordinate legal acts (for example, 
door-to-door examination by operational units officers during the inspection of place of crime in order to establish the informa-
tion that can be used as evidence in criminal proceedings). As a result, the author came to the conclusion that it is necessary 
to amend the Article 41 of the CPC, in which it should be noted that the operational units in the criminal proceedings within the 
assignments can conduct not only investigative (search) actions, covert investigative (search) actions, but also other procedural 
actions provided for by the Law of Ukraine «On Operational-investigative activity».

Author also notes that investigator may instruct the operational units to carry out a suspect’s search, which is also regulat-
ed by the CCP, and should therefore be included in the forms of participation of operational units in the criminal proceedings.

Key words: operational units, operational-detective activity, covert investigative (search) actions.

Постановка проблеми. Одним із завдань кри‑
мінального провадження являється забез‑

печення швидкого, повного та неупередженого 
досудового розслідування. Відповідно, реалізація 
такого завдання можлива лише за умов чіткого та 
неухильного дотримання законних вимог чинно‑
го кримінального процесуального законодавства. 
І в першу чергу така вимога має стосуватися тих 
учасників кримінального провадження, які реалі‑
зують функцію кримінального переслідування.

Очевидно, що виконання функції кримінально‑
го переслідування в першу чергу покладається на 
слідчого та прокурора, та в меншій мірі — на інших 
суб’єктів кримінального провадження. В той же час 
не достатньо важливу роль у забезпеченні швидкого, 
повного та неупередженого досудового розслідування 
відіграють і оперативні підрозділи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про‑
блематикою дослідження повноважень працівників 

оперативних підрозділів у кримінальному провад‑
жені переймалися такі науковці, як М. Багрій [1], 
Л. Я. Гордін [2], Н. В. Гуменна [3], М. Погорецький 
[5], А. А. Щадило [6] та інші. В той же час в доктрині 
кримінального процесу майже не приділено увагу 
аналізу повноважень працівників оперативних під‑
розділів як суб’єктів кримінального переслідування, 
що також підкреслює актуальність даної теми.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою даної статті є визначення повноважень 
оперативних підрозділів під час виконання ними 
завдань, які реалізацію функції кримінального пе‑
реслідування.

Виклад основного матеріалу. Працівники опе‑
ративних підрозділів можуть бути залучені до кри‑
мінального провадження слідчим або прокурором 
для виконання окремих доручень для проведення 
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій. Обмежують участь оперативних 
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підрозділів у кримінальному провадженні проведен‑
ням гласних та негласних слідчих (розшукових) дій 
і інші вчені [1, c. 318; 2, c. 10; 3, c. 10; 4, c. 316–317]. 
Поряд з цим обов’язково необхідно зазначити, що 
таку думку розділяються не всі науковці.

Так, М. А. Погорецький вважає, що через специ‑
фіку оперативно‑розшукової діяльності та у зв’язку 
з можливість отримати докази, які можуть бути 
використані у кримінальному провадженні, необ‑
хідно об’єднати досудове розслідування і розшук, 
«які повинні перебувати, як свідчить багаторічна 
практика передових західних країн, в єдиному, 
цілісному та нерозривному взаємозв’язку» [5].

А. А. Щадило, в свою чергу, проаналізувавши 
положення КПК, ЗУ «Про ОРД» та Інструкції з ор‑
ганізації взаємодії органів досудового розслідування 
з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ 
у попередженні, виявленні та розслідуванні кримі‑
нальних правопорушень, дійшов висновку, що вза‑
ємодія між працівниками оперативних підрозділів 
з однієї сторони та слідчим і прокурором з іншої не 
може обмежуватись лише наданням доручень щодо 
проведення слідчих (розшукових) дій та негласних 
слідчих (розшукових) дій. На думку автора, необхід‑
но поділяти діяльність оперативних підрозділів на 
досудовому розслідуванні на окремі види: виконання 
письмових доручень слідчого, прокурора, поданих 
у порядку ст.ст. 36, 40 КПК, та письмових доручень 
слідчого, поданих у порядку, визначеному п. 2 ч. 1 
ст. 7 ЗУ «Про ОРД», оскільки перший із зазначе‑
них напрямків діяльності оперативних підрозділів 
стосується виконання слідчих (розшукових) дій та 
НСРД, а другий — оперативно‑розшукових заходів 
[6, c. 118]. Ми в певній мірі погоджуємося з автором, 
адже навіть КПК вказує на більш широку взаємодію 
слідчого з оперативними підрозділами.

Так, згідно з ч. 3 ст. 281 КПК, здійснення розшу‑
ку підозрюваного при зупиненні досудового розсліду‑
ванні може бути доручено оперативним підрозділам. 
Отже, слідчий може давати доручення не лише щодо 
проведення гласних та негласних слідчих (розшу‑
кових) дій. Поряд з цим, задля кращого розуміння 
меж повноважень оперативних підрозділів в якості 
суб’єктів кримінального переслідування необхідно 
чітко розмежувати кримінальне провадження та 
оперативно‑розшукову діяльність.

Згідно зі ст. 1 ЗУ «Про ОРД», завданням опера‑
тивно‑розшукової діяльності є пошук і фіксація 
фактичних даних про протиправні діяння окремих 
осіб та груп, відповідальність за які передбачена 
КК, розвідувально‑підривну діяльність спеціальних 
служб іноземних держав та організацій з метою при‑
пинення правопорушень та в інтересах криміналь‑

ного судочинства, а також інформації в інтересах 
безпеки громадян, суспільства і держави. Отже, 
зважаючи на те, що оперативні підрозділи можуть 
здійснювати фіксацію фактичних даних про проти‑
правні діяння, законодавець визначає можливим 
збирання доказів кримінального правопорушення 
вказаними підрозділами, що являється одним із ос‑
новних завдань слідчого та прокурора на стадії досу‑
дового розслідування. Таким чином можна вважати, 
що ОРД повинно здійснюватися під час досудового 
розслідування для забезпечення досудового розслі‑
дування. З іншого боку ЗУ «Про ОДР» в ст. 8 «Права 
підрозділів, які здійснюють оперативно‑розшукову 
діяльність», фактично дублює майже всі НСРД, які 
передбачені КПК. Тому, зважаючи на подібність 
форм таких дій, очевидно повинно існувати роз‑
межування ОРД та НСРД, адже ці дії регулюються 
різними нормативно‑правовими актами. Деякі вчені 
також серед відмінностей ОРД та НСРД виділяють 
суб’єктний склад, адже в оперативно‑розшуковій 
діяльності проведення оперативно‑розшукових за‑
ходів може здійснюватися лише уповноваженими 
оперативними підрозділами, а негласних слідчих 
(розшукових) дій — слідчим, прокурором, або за 
їх дорученням — уповноваженим оперативним під‑
розділом. Окрім того, оперативно‑розшукові заходи 
проводяться з метою виявлення, попередження та 
розкриття злочину, що готується, а негласні слідчі 
(розшукові) дії спрямовані на виявлення та перевірку 
інформації, необхідної для розслідування вчиненого 
злочину. НСРД різняться за своєю організаційною 
сутністю, змістом провадження дій, суб’єктним 
складом [7, c. 111]. В. О. Прядко та О. Б. Комар‑
ницька також вказують на підстави проведення 
вказаних дій як на відмінність між ОРД та НСРД. 
Так, слідчі (розшукові) дії, у тому числі негласні 
слідчі (розшукові) дії, проводяться у конкретному 
кримінальному провадженні (ст. 223 КПК). Досу‑
дове розслідування (у кримінальному провадженні) 
розпочинається з моменту внесення відомостей про 
вчинення кримінального правопорушення до Єди‑
ного реєстру досудових розслідувань [8, c. 6].

Ми погоджуємося з думкою науковців, що не‑
обхідно відокремлювати НСРД та ОРД. До ознак, 
за якими вказані дії відрізняються, також можна 
віднести документальне забезпечення відповідної 
діяльності. Так, згідно зі ст. 9 Закону України «Про 
оперативно‑розшукову діяльність», у кожному 
випадку наявності підстав для проведення опера‑
тивно‑розшукової діяльності заводиться оператив‑
но‑розшукова справа. Відповідно, всі документи, які 
складаються в ході проведення НСРД, складаються 
в рамках матеріалів кримінального провадження.
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В той же час виокремлення відмінностей ОРД та 
НСРД не дає змогу відповісти на важливе питання — 
чи можна здійснювати оперативно‑розшукові заходи 
у кримінальному провадженні. Нажаль, КПК дане 
питання не регулює. Значна частина ОРД фактич‑
но дублює положення КПК в частині проведення 
НСРД, а тому можна зробити висновок, що якщо 
перед слідчим стоїть завдання отримати фактичні 
данні у конкретному кримінальному провадженні, 
то необхідно проводити саме в рамках КПК, адже 
основною метою проведення слідчих (розшукових) 
дій є отримання (збирання) доказів або перевірку вже 
отриманих доказів (ч. 1 ст. 223 КПК). Проте ОРД не 
обмежується лише даними діями, і в кримінальному 
провадженні можуть бути використані і інші можли‑
вості оперативно‑розшукової діяльності. Наприклад, 
згідно з Інструкцією з організації взаємодії органів 
досудового розслідування з іншими органами та 
підрозділами Національної поліції України в запо‑
біганні кримінальним правопорушенням, їх вияв‑
ленні та розслідуванні [9], працівник оперативного 
підрозділу на місці події здійснює поквартирний чи 
подвірний обхід з метою виявлення свідків учиненого 
кримінального правопорушення, збору відомостей, 
що можуть бути використані як докази, установ‑
лює час, місце і обставини вчинення кримінального 
правопорушення; кількість осіб, які його вчинили, 
їх прикмети; наявність у них зброї, транспортних 
засобів, слідів на одязі чи тілі, які могли залишитися 
через опір потерпілих або при подоланні перешкод; 
індивідуальні ознаки викрадених речей; напрямок 
руху осіб, які вчинили кримінальне правопорушен‑
ня, інші відомості, необхідні для їх встановлення; 
використовує наявні джерела оперативної інформації 
з метою розкриття кримінального правопорушення, 
а також виконує інші повноваження. Таким чином 
працівники оперативних підрозділів можуть бути 
залучені не лише для проведення гласних та неглас‑
них слідчих (розшукових) дій, а і для проведення 
інших дій «з метою збирання відомостей, що можуть 
бути використані як докази». Тобто в межах такої 
діяльності вказані працівники можуть збирати ві‑
домості, які в подальшому можуть бути використані 
як докази у кримінальному провадженні.

Поряд з цим варто зауважити, що вказана Ін‑
струкція не в повній мірі відповідає вимогам КПК. 
Так, згідно зі ст. 86 КПК, допустимим є доказ, який 
було отримано в порядку, передбаченому КПК. Поряд 
з цим ще у 2011 році Конституційний Суд України 
зазначив, що відомості, отримані уповноваженою на 
те особою в порядку, передбаченому Законом України 
«Про оперативно‑розшукову діяльність», можуть 
бути використані у кримінальному провадженні (для 

обґрунтування обвинувачення) [10]. Аналогічне по‑
ложення було закріплено в ч. 2 ст. 99 КПК, де сказа‑
но, що матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані 
про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, 
зібрані оперативними підрозділами з дотриманням 
вимог Закону України «Про оперативно‑розшукову 
діяльність», за умови відповідності вимогам КПК, є 
документами та можуть використовуватися в кри‑
мінальному провадженні як докази. Таким чином, 
як доказ можуть бути використані тільки ті докази, 
які були отримані згідно із Законом України «Про 
оперативно‑розшукову діяльність». В той же час 
у вказаному законі відсутнє таке повноваження 
працівники оперативного підрозділу, як здійснення 
поквартирного обходу з метою збирання доказів.

Поряд з цим в ст. 10 Закону України «Про опера‑
тивно‑розшукову діяльність» вказано, що матеріа‑
ли оперативно‑розшукової діяльності можуть бути 
використані для отримання фактичних даних, які 
можуть бути доказами у кримінальному проваджен‑
ні 1. Очевидно, що і результати обходу співробітника 
оперативного підрозділу, навіть якщо вони не можуть 
бути визнані в якості доказу, все одно матимуть зна‑
чення для слідчого та прокурора в якості орієнтуючої 
інформації, на підставі якої можуть бути розроблені 
слідчі версії та проведені необхідні слідчі (розшукові) 
та інші процесуальні дії. Більше того, вказані дії 
працівників оперативних підрозділів будуть про‑
водитись за наслідками вчиненого кримінального 
правопорушення, а тому вони будуть здійснюватися 
в рамках кримінального провадження. І відомості, 
які будуть отримані вказаними працівниками та 
оформлені відповідними документами (наприклад, 
у формі рапорта), будуть долучатися до матеріалів 
кримінального провадження.

З огляду на вищезазначене очевидним стає висно‑
вок про те, що діяльність оперативних підрозділів 
в якості суб’єктів кримінального переслідування під 
час досудового розслідування не обмежується лише 
виконанням доручень слідчого та прокурора щодо 
проведення слідчих (розшукових) дій та негласних 
слідчих (розшукових) дій, а визначається і іншими 
діями, які притаманні оперативним підрозділам. 
Саме тому ми також підтримуємо думку щодо необ‑
хідності внесення змін до КПК в частині розширення 
повноважень оперативних підрозділів. Проте ми не 

1 Варто звернути увагу на те, що Закон України «Про опера‑
тивно‑розшукову діяльність» взагалі не веде мову про можли‑
вість збирання доказів, які в подальшому будуть використані 
у кримінальному провадженні. В той же час і рішення КСУ, 
і діюча редакція КПК вказують саме на таку можливість. Тому 
необхідно внести відповідні зміни до Закону України «Про опе‑
ративно‑розшукову інформацію» та чітко передбачити, що отри‑
мані в ході ОРД відомості можуть бути використані як докази 
у кримінальному провадженні.
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поділяємо точку зору А. А. Щадила, який вказує, 
що в ст.ст. 36 та 40 КПК необхідно передбачити 
право слідчого, прокурора доручати оперативним 
підрозділам проведення процесуальних дій, а у разі 
необхідності — викликати підозрюваного, свідка, 
потерпілого або іншого учасника кримінального 
провадження в установлених КПК України випадках 
для допиту чи участі в іншій слідчій (розшуковій) 
дії, а також вчиняти інші процесуальні дії, необхідні 
для виконання оперативним підрозділом [6, c. 122].

На нашу думку, автор запропонував надто широке 
тлумачення повноважень оперативних підрозділів 
під час досудового розслідування. По‑перше, КПК 
не містить поняття «процесуальні дії», а тому в дане 
поняття можна вкласти фактично будь‑яку дію, яка 
може вчинятися на стадії досудового розслідуван‑
ня (вручення повідомлення про підозру, відкриття 
матеріалів іншій стороні тощо). В такому випадку 
можливі зловживання зі сторони слідчого шляхом 
надання необґрунтованих за обсягом доручень пра‑
цівникам оперативних підрозділів щодо вчинення 
дій, які вказаним підрозділам не притаманні. Залу‑
чення оперативних працівників відбувається в першу 
чергу в тому випадку, коли для проведення низки 
слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій по‑
трібні спеціальні навички, якими вказані працівники 
володіють. Всі інші процесуальні дії повинен вико‑
нувати слідчий або прокурор, тобто особи, які ведуть 
досудове розслідування або здійснюють процесуальне 
керівництво за ним. Виконання таких дій вказаними 
суб’єктами являється однією з ключових гарантій 
прав учасників кримінального провадження.

Крім того, незрозумілою є позиція автора щодо 
надання можливості працівникам оперативних під‑
розділів викликати у разі необхідності для допиту 
осіб за дорученням слідчого та прокурора. В даному 
випадку не зовсім зрозумілим являється змістовне 
наповнення поняття «викликати». Якщо мова йде 
про фактичне повідомлення учасникам криміналь‑

ного провадження щодо необхідності з’явитися на 
допит, то КПК взагалі не конкретизує, хто такі дії 
може вчиняти. Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 135 КПК, 
особи можуть викликатися до слідчого, прокурора 
шляхом надіслання повістки про виклик поштою. 
В такому випадку фактичний виклик взагалі буде 
здійснено працівником поштового відділення або 
іншою уповноваженою особою. В такому випадку 
не зрозуміло, чому необхідно на законодавчому рів‑
ні вказувати, що викликати осіб на допит можуть 
працівники оперативних підрозділів, адже такі 
дії може вчиняти будь‑хто. Якщо ж мова йде про 
складання повістки про виклик, то очевидно, що 
такий документ мають складати виключно слідчий 
або прокурор, адже лише вони визначають, кого та 
коли необхідно допитати.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок у даному напрямі. Отже, 
можна зробити висновок, що КПК потребує змін 
щодо повноважень оперативних підрозділів під час 
досудового розслідування лише в частині можли‑
вості проведення ОРД. Так, ч. 1 ст. 41 КПК варто 
викласти в наступній редакції «1. Оперативні підроз‑
діли … здійснюють слідчі (розшукові) дії, негласні 
слідчі (розшукові) дій та дії, передбачені Законом 
України «Про оперативно‑розшукові діяльність» 
в кримінальному провадженні за письмовим дору‑
ченням слідчого, прокурора…». Аналогічні зміни 
варто внести в п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК (повноваження 
прокурора), та п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК (повноваження 
слідчого) в частині надання доручень оперативним 
підрозділам. При цьому слід звернути увагу, що 
в запропонованій зміні не сказано «… та інші дії, 
передбачені Законом України…», адже за такого 
формулювання слідчі та негласні слідчі (розшукові) 
дії автоматично стають різновидом ОРД. Проте, як 
вже було встановлено, НСРД та ОРД мають суттє‑
ві відмінності, а тому використання слова «інші» 
в даному випадку буде некоректно.
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ПОНЯТТЯ АКТІВ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЇХ ОЗНАКИ ТА ПРОБЛЕМИ  

ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ

ПОНЯТИЕ АКТОВ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИХ ЧЕРТЫ И ПРОБЛЕМЫ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

CONCEPT OF ACTS OF ORGANS AND PUBLIC SERVANTS  
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, THEIR SIGN AND PROBLEM  

OF LEGISLATIVE DETERMINATION

Анотація. Ця стаття присвячена дослідженню актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, аналізу 
їх розробки, прийняття, зовнішнього вираження, набрання чинності, а також проводиться їх класифікація. Розглянуто 
визначення цих актів науковцями, проведено їх порівняльний аналіз. Надається авторське визначення поняття «акти 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування», під якими розуміється не окремо дія або документ, а їх єдність, 
як форми та змісту, як процес діяльності депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування, який є основ-
ною організаційно-правовою формою реалізації ними наданих законом повноважень. Розкриваються їх основні ознаки, 
проводиться порівняльний аналіз між нормативно-правовими та іншими актами органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування. Висвітлюються проблеми законодавчого регулювання зовнішнього вираження, підписання та введен-
ня в дію даних актів. Обґрунтовується необхідність вдосконалення законодавства, з метою створення єдиного підходу 
підготовки, прийняття, зовнішнього вираження та набрання чинності цими актами. Автором формулюються відповідні 
пропозиції щодо внесення змін до законодавства, яке регулює місцеве самоврядування в Україні.

Ключові слова: правовий акт, нормативно-правовий акт, акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, 
нормативні акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, ненормативні акти органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування.
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Аннотация. Эта статья посвящена исследованию актов органов и должностных лиц местного самоуправления, ана-
лизу их разработки, принятия, внешнего выражения, вступления в силу, а также проводится их классификация. Рассма-
тривается определение этих актов учёными, проводится их сравнительный анализ. Дается авторское определение поня-
тия «акты органов и должностных лиц местного самоуправления», под которыми понимается не отдельно действие или 
документ, а их единство, как формы и содержания, а именно как процесс деятельности депутатов и должностных лиц 
органов местного самоуправления, который является основной организационно-правовой формой реализации данных 
им законом полномочий. Раскрываются их основные признаки, проводится сравнительный анализ между норматив-
но-правовыми и другими актами органов и должностных лиц местного самоуправления. Освещаются проблемы зако-
нодательного регулирования внешнего выражения, подписания и введения в действие данных актов. Аргументируются 
необходимость усовершенствования законодательства с целью создания единого подхода подготовки, принятия, внеш-
него выражения и вступления в силу этих актов. Автором формулируются соответствующие предложения относительно 
внесения изменений в законодательство, которое регулирует местное самоуправление в Украине.

Ключевые слова: правовой акт, нормативно-правовой акт, акты органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления, нормативно-правовые акты органов и  должностных лиц местного самоуправления, ненормативно-правовые 
акты органов и должностных лиц местного самоуправления.

Summary. This article is devoted to the study of acts of bodies and officials of local self-government, analysis of their devel-
opment, adoption, external expression, entry into force, as well as their classification. The definition of these acts by scientists 
is considered, their comparative analysis has been carried out. Author’s definition of the concept of «acts of bodies and officials 
of local self-government» is provided, which means not an act or a document, but their unity as form and content, as a process 
of activity of deputies and officials of local self-government, which is the basic organizational and legal form the realization 
of their statutory powers. Their main features are revealed, a comparative analysis is conducted between normative-legal and 
other acts of organs and officials of local self-government. The problems of legislative regulation of external expression, signing 
and putting into operation of these acts are covered. The necessity to improve the legislation is grounded in order to create a 
unified approach to the preparation, adoption, external expression and entry into force of these acts. The author formulates 
relevant proposals for amending the legislation governing local self-government in Ukraine.

Key words: legal act, normative legal act, acts of bodies and officials of local self-government, normative acts of bodies and 
officials of local self-government, non-normative acts of bodies and officials of local self-government.

Постановка проблеми. Правові акти, прийняті 
органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування є засобом реалізації їх повнова‑
жень та важливою нормативною умовою саморе‑
гуляції територіальної громади. Вони відіграють 
головну роль у механізмі регулювання суспіль‑
них відносин на місцевому рівні та виступають 
правовим засобом здійснення завдань та функцій 
місцевого самоврядування. Це дії та рішення, які 
оформлюються у вигляді актів органів та посадо‑
вих осіб місцевого самоврядування. Однак слід 
відмітити, що унормування процедур розробки, 
прийняття, зовнішнього вираження та набрання 
чинності актів органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування ще не достатньо висвітлено у су‑
часній юридичній літературі та на законодавчому 
рівні, що створює значні проблеми при реалізації 
органами місцевого самоврядування своїх повно‑
важень. Тому, сьогодні вкрай необхідний комп‑
лексний, науковий підхід для формування право‑
вої регламентації цих процедур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан‑
ня нормотворчої діяльності місцевих рад, їх вико‑

навчих комітетів та посадових осіб у 50–80 роках 
минулого століття досліджували такі радянські 
вчені, як Р. О. Халфина [7], С. Алексеев [8], В. М. Ко‑
рельський [20], В. Ф. Мелащенко [15], Р. Ф. Васильев 
[10], С. Ф. Зівс [25] та ін. Однак для радянської та 
пострадянської юридичної науки традиційним було 
положення про те, що норма права — це правило 
поведінки, яке «виходить від держави», а норма‑
тивно‑правовий акт — це «акт правотворчих органів 
держави». Слід відмітити, що дослідження проведені 
цими вченими не втратили свого значення, однак 
вони потребують переосмислення з врахуванням 
сучасних умов.

Серед сучасних дослідників актів органів місце‑
вого самоврядування слід відмітити праці вчених 
В. В. Кравченка [11], Ю. М. Тодики [21], А. Є. Гав‑
ришева [24], О. Ф. Скакун [14], М. О. Петришиної 
[26], О. В. Батанова [9] та ін.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Основною метою нашого дослідження є роз‑
криття змісту та обсягу поняття «акти органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування», а також 
формулювання пропозицій щодо законодавчого 
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удосконалення процедур їх розробки, прийняття, 
зовнішнього вираження та набрання чинності.

Виклад основного матеріалу. Поняття «акти 
органів та посадових осіб місцевого самоврядуван‑
ня» є різновидом поняття «правового акту», який 
належить до найбільш поширених правових по‑
нять у юридичній науці та практиці. Тому спочатку 
розглянемо зміст поняття «правовий акт» у теорії 
держави і права, та рухаючись від загального до 
конкретного розглянемо такі поняття як, «норма‑
тивно‑правовий акт», «акти органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування», «нормативні акти 
органів та посадових осіб місцевого самоврядуван‑
ня», «ненормативні акти органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування».

Так, на думку С. С. Алексеева термін «правовий 
акт» багатозначний. Цим терміном визначається:
– дія (поведінка), як правило, правомірна, тобто 

юридичний факт, що є підставою для тих чи ін‑
ших правових наслідків;

– результат правомірної дії, тобто юридично зна‑
чущий, змістовний елемент правової системи 
(юридична норма, індивідуальний припис, акт 
«автономного» регулювання), що увійшов у пра‑
вову тканину внаслідок правотворчої, владної 
індивідуально‑правової або автономної діяльно‑
сті суб’єктів;

– юридичний документ, тобто зовнішньо словес‑
но‑документально оформлене вираження волі, 
що закріплює правомірну поведінку і її резуль‑
тат [8, c. 192].
По Р. Ф. Васильеву поняття «правового акту» 

визначається через такі поняття, як «дія‑волеви‑
явлення», «вольова дія», «документ», «письмовий 
документ», «зовнішній вираз волі», «засіб виразу 
рішень» тощо [10, c. 4].

О. Г. Мурашин визначає правовий акт, як письмо‑
вий документ, прийнятий уповноваженим суб’єктом 
права (державним органом, органами місцевого 
самоврядування, інститутами місцевої демократії), 
що має офіційний характер і обов’язкову силу, що 
виражає владні веління і спрямований на регулю‑
вання суспільних відносин [12, c. 97].

На думку О. Ф. Скакун правовий акт — акт‑волеви‑
явлення (рішення) уповноваженого суб’єкта, що регу‑
лює суспільні відносини за допомогою встановлення 
(зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, 
а також визначення (зміни, припинення) на основі 
цих норм прав і обов’язків учасників конкретних 
правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб 
за скоєне ними правопорушення. Він оформляється 
у встановлених законом випадках у вигляді письмо‑
вого документа (акта‑документа) [13, c. 311–312].

Зазначимо, що в юридичній науці не існує єди‑
ного визначення поняття «правовий акт». Аналіз 
наведених вище визначень цього поняття дозволяє 
зробити ряд висновків. Здебільшого теоретики пра‑
ва в якості родової ознаки правового акту назива‑
ють поняття «вольова дія», «акт‑волевиявлення» 
(рішення), «документ», «письмовий документ», 
«юридичний документ». Однак більшість науков‑
ців визначають поняття «правовий акт» виходячи 
із родової ознаки «письмовий документ». На нашу 
думку слово «письмовий документ» в цьому кон‑
тексті виявляється менш підходящим, оскільки 
воно означає «матеріальну форму відображення, 
поширення, використання і зберігання інформа‑
ції, яка надає їй юридичної сили» [22]. Безумовно, 
зазначення того, що правовим актом є письмовий 
документ вірно відображає чим він є у своїй завер‑
шальній стадії, але не пояснює чим був правовий 
акт до його зовнішнього закріплення. Правовий 
акт це не просто письмовий документ, а результат 
діяльності уповноваженого суб’єкта.

Визначення правового акту лише через родову 
ознаку «вольова дія» чи «акт‑волевиявлення» та‑
кож на нашу думку є звуженим визначенням, яке 
не повністю розкриває зміст цього поняття.

Отже, в юридичній літературі поняття «право‑
вий акт» визначається або як письмовий документ 
у формі рішення (зовнішній вираз волі), прийнятий 
уповноваженим суб’єктом, що встановлює, змінює 
чи скасовує правові норми, або, як правомірна дія 
уповноваженого суб’єкта, яка виражає його волю. 
Але слід звернути увагу на те, що в юридичній лі‑
тературі досі не проведений порівняльний аналіз 
цього поняття у різних його значеннях. На нашу 
думку проведення такого аналізу надасть нам мож‑
ливість більш змістовно розкрити сутність поняття 
«правовий акт».

По‑перше, слід звернути увагу на те, що прийнят‑
тю будь‑якого правового акту передує стадія його 
підготовки, розробки та обговорення у порядку, ви‑
значеному процедурно‑процесуальними нормами. Це 
обумовлено тим, що саме за допомогою правових ак‑
тів у правову систему держави вводяться нові правові 
норми або змінюються чи відміняються застарілі. 
Правовий акт є формою існування правових норм, 
місцем їх буття. Тому, перед прийняттям правовому 
акту спочатку надається відповідна мовна, логічна, 
граматична та графічна основа. Вся ця діяльність 
складається із сукупності дій уповноважених не те 
осіб, які використовують прийоми і правила юри‑
дичної техніки та керуються чинним законодав‑
ством. Всі дії, які передують прийняттю правового 
акту можна назвати по різному, як «вольова дія», 
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«дія‑волевиявлення», «акт‑волевиявлення», тобто 
з’ясовується, що це одне із значень, яке входить 
у обсяг поняття «правовий акт». Але на справді це 
дії, які «природно» передують прийняттю будь‑якого 
правового акту.

По‑друге, розглядаючи правовий акт лише як 
правомірну дію уповноваженого суб’єкта, яка вира‑
жає його волю, слід зазначити, що їй повинен бути 
наданий відповідний зовнішній вираз, як правило 
у словесно‑документальній формі, щоб її можна 
було довести до відома осіб, яким вона адресована, 
інакше це виключить одну із ключових ознак норм 
права — формальну визначеність. Отже, у завер‑
шальній стадії воля уповноваженого суб’єкта зна‑
ходить свій зовнішній вираз у формі письмового, 
правового документу.

Проведений аналіз дає нам підстави стверджу‑
вати, що обидва розглянуті нами значення поняття 
«правовий акт» є послідовними діями та складови‑
ми етапами єдиного процесу, результатом якого є 
прийняття правового акту. Відповідно до властивої 
праву єдності змісту та форми, змістом правового 
акту є воля уповноваженого суб’єкта, а його фор‑
мою є зовнішнє вираження у вигляді письмового, 
правового документу. Це дві невід’ємні сторони 
одного явища — правового акту, які не можна відо‑
кремлювати. За таким підходом ми даємо наступне 
авторське визначення поняття «правовий акт».

Правовий акт — це визначений нормами права 
процес діяльності уповноваженого суб’єкта, який 
складається з послідовних дій по підготовці, обго‑
воренню та прийняттю рішення у формі письмового 
документу, що встановлює, змінює або скасовує 
правові норми, має офіційний характер і обов’яз‑
кову силу.

Далі, рухаючись за предметом нашого досліджен‑
ня розглянемо суть та основні ознаки актів органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування.

Згідно Конституції України носієм суверенітету 
і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ 
здійснює владу безпосередньо і через органи дер‑
жавної влади та органи місцевого самоврядування 
[1, ст. 5]. Вона установлює, що в Україні визнається 
та гарантується місцеве самоврядування [1, ст. 7]. 
Органи місцевого самоврядування в межах повно‑
важень, визначених законом, приймають рішення, 
які є обов’язковими до виконання на відповідній 
території [1, ст. 144].

Положення Основного закону України дають 
підстави для висновку, що всі правові акти, які 
приймаються в державі безпосередньо народом, або 
його представниками на загальнодержавному чи 
місцевому рівнях, утворюють єдину систему джерел 

права. Отже, акти місцевого самоврядування поряд із 
Конституцією та законами України, міжнародними 
договорами, указами і розпорядженнями Президента 
України, постановами і розпорядженнями Кабінету 
Міністрів України, наказами центральних органів 
виконавчої влади та розпорядженнями місцевих 
державних адміністрацій утворюють самостійну 
підсистему підзаконних актів в Україні.

Акти органів та посадових осіб місцевого само‑
врядування є різновидом актів місцевого самовря‑
дування. Вони є правовою формою здійснення по‑
вноважень органами місцевого самоврядування. 
Практика свідчить про те, що найбільша частина 
питань місцевого значення та виконання делегова‑
них повноважень регулюється саме цими актами.

Доповнюючи положення Основного закону Укра‑
їни ст. 59 Закону України «Про місцеве самовряду‑
вання в Україні» визначає, що рада в межах своїх по‑
вноважень приймає нормативні та інші акти у формі 
рішень. На думку В. М. Мелащенко визначальною 
рисою співвідношення нормативних та ненорматив‑
них актів є відмінності між ними. Головною з них є 
властивий нормативним актам правотворчий зміст, 
нормативний характер їх приписів, у той час як 
головною особливістю ненормативних (індивіду‑
альних) актів є їх спрямованість на регулювання 
конкретних відносин [15, с. 15].

Слід звернути увагу на те, що Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та інші Закони 
не містять нормативного визначення поняття «акти 
органів та посадових осіб місцевого самоврядуван‑
ня». У юридичній літературі, на жаль, ми знаходимо 
невелику кількість праць, у яких би комплексно 
вивчались питання юридичної природи актів орга‑
нів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх 
визначення, суттєвих ознак, місця та ролі у правовій 
системі держави.

В. В. Кравченко і М. В. Пітцик визначають акти 
місцевого самоврядування, як владний припис упов‑
новаженого суб’єкта місцевого самоврядування, 
який відповідно до закону регулює відносини у сфері 
місцевого самоврядування шляхом встановлення, 
зміни чи скасування правових норм [11, c. 198].

Аналіз нормотворчої діяльності органів місце‑
вого самоврядування свідчить про те, що найбільш 
численну групу актів органів та посадових осіб міс‑
цевого самоврядування складають нормативні акти. 
Більшість авторів наукових праць з права вважають, 
що актами органів та посадових осіб місцевого само‑
врядування є саме нормативні акти, тому, що саме 
вони встановлюють норми права. Однак у юридичній 
літературі немає єдиного загального визначення 
нормативно‑правових актів органів місцевого са‑
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моврядування. Українські правники висловлюють 
наступні думки з цього приводу.

О. Ф. Скакун під нормативним актом органів міс‑
цевого самоврядування розуміє акт‑документ (поста‑
нова, рішення), що видається в межах компетенції 
органу місцевого самоврядування, який містить 
норми права, обов’язкові для населення самоврядних 
територій, а також організацій та установ, які діють 
у межах цих територій [14]. Л. Л. Богачева визначає 
нормативні акти органів (посадових осіб) місцевого 
самоврядування як письмові офіційні документи, 
прийняті правомочними суб’єктами (місцевими ра‑
дами, головами рад), які мають обов’язкову силу, ви‑
ражають владні веління і спрямовані на регулювання 
суспільних відносин [16]. На думку Ю. В. Делія під 
цими актами слід розуміти підзаконні акти, видані 
органами місцевого самоврядування в межах їх ком‑
петенції, які за своїм змістом відповідають чинному 
законодавству або прийняті на виконання законів 
[17, с. 119]. За визначенням І. О. Биля, це сукупність 
нормативних актів, які приймаються з питань місце‑
вого значення в межах Конституції і законів України 
всіма суб’єктами місцевого самоврядування [18]. 
В. Р. Барський вважає, що нормативно‑правовий 
акт місцевого самоврядування є офіційним доку‑
ментом, прийнятим безпосередньо територіальною 
громадою або представницьким органом місцевого 
самоврядування в межах предмета відання місцевого 
самоврядування, у визначеній процедурно‑процесу‑
альній формі, який спрямований на встановлення, 
зміну, доповнення або скасування правових норм як 
загальнообов’язкових, розрахованих на багаторазове 
застосування приписів [19, с. 115].

Проаналізувавши функції і повноваження орга‑
нів місцевого самоврядування, врегульовані Кон‑
ституцією України та іншими законами України, 
Конституційний Суд України дійшов висновку, 
що органи місцевого самоврядування, вирішуючи 
питання місцевого значення, представляючи спільні 
інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, 
приймають нормативні та ненормативні акти. До 
нормативних належать акти, які встановлюють, 
змінюють чи припиняють норми права, мають ло‑
кальний характер, розраховані на широке коло осіб 
та застосовуються неодноразово, а ненормативні 
акти, передбачають конкретні приписи, звернені 
до окремого суб’єкта чи юридичної особи, застосо‑
вуються одноразово і після реалізації вичерпують 
свою дію [4, п. 4]. Така позиція повністю узгоджу‑
ється з положеннями Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господар‑
ської діяльності», який відносить до регуляторних 
актів нормативно‑правовий акт та інший письмо‑

вий документ, прийнятий регуляторним органом 
незалежно від того чи вважається цей документ 
нормативно‑правовим актом [2, ст. 1].

Слід звернути увагу на те, що закон [3, ст. 59], та 
Конституційний Суд України [4, п. 4] відносять до 
актів органів та посадових осіб місцевого самовря‑
дування як акти, які розраховані на широке коло 
осіб та застосовуються неодноразово (нормативні) 
так і акти, які передбачають конкретні приписи, 
звернені до окремого суб’єкта чи юридичної осо‑
би (ненормативні). Тобто визначальним для них є, 
по‑перше, суб’єкти прийняття, по‑друге, локальний 
характер дії в межах території адміністративно‑те‑
риторіальної одиниці, по‑третє, вони встановлюють, 
змінюють, доповнюють, призупиняють чи припи‑
няють норми права, розраховані на широке коло 
осіб або конкретні приписи звернені до окремого 
суб’єкта, які застосовуються одноразово.

Виходячи з приписів ч. 2 ст. 19 Конституції Укра‑
їни, законодавство вичерпно визначає предмети 
відання та повноваження органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування для реалізації мети та 
завдань місцевого самоврядування. Кожен орган та 
посадова особа місцевого самоврядування наділений 
законом власними (самоврядними) або делегованими 
повноваженнями, які не пересікаються між собою. 
Правовою формою реалізації цих повноважень є 
рішення органу або посадової особи місцевого са‑
моврядування у вигляді письмового документу, які 
приймаються у визначеній законом та регламентами 
рад процедурно‑процесуальній формі. Тому законо‑
давець на відміну від позицій науковців під актами 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
визначає всі акти, які приймаються цими суб’єктами 
у межах їх повноважень.

Отже, акт органу або посадової особи місцевого 
самоврядування — це визначений процедурними 
нормами процес діяльності депутатів ради, посадо‑
вих осіб місцевого самоврядування, який складаєть‑
ся з послідовних дій по підготовці, обговоренню та 
прийняттю рішення у формі письмового документу 
в межах їх власних або делегованих повноважень, 
що встановлює, змінює, доповнює, призупиняє або 
скасовує правові норми чи конкретні приписи, має 
офіційний характер і обов’язкову силу в межах те‑
риторії ради.

Означимо основні ознаки актів органів та поса‑
дових осіб місцевого самоврядування.

1. Суб’єктами їх прийняття є представницький 
орган ради, виконавчий комітет ради, виконавчі 
органи ради (управління, відділи), сільський, се‑
лищний, міський голова, голова районної у місті, 
районної, обласної ради.
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2. Вони приймаються або видаються органами 
та посадовими особами місцевого самоврядування 
в межах їх власних чи делегованих повноважень, 
визначених Конституцією і законами України.

3. Вони приймаються або видаються за спеціаль‑
ною процедурою, визначеною законом, статутом 
громади, регламентом ради, положенням про управ‑
ління або відділ (нормотворча ініціатива, розробка, 
обговорення, прийняття, підписання, оприлюднен‑
ня, набрання чинності).

4. Вони є письмовим документом у формі рі‑
шення, розпорядження або наказу, викладеного 
на офіційному бланку із зображенням на ньому 
державного герба України, дати, місця прийнят‑
тя, містять мотивувальну та резолютивну частину, 
підпис уповноваженої посадової особи та печатку 
органу місцевого самоврядування.

5. Вони регулюють суспільні відносини шляхом 
встановлення, зміни, доповнення, призупинення або 
скасування норма права (прав і обов’язків).

6. Мають підзаконний офіційний характер та 
є обов’язковими для всіх фізичних і юридичних 
осіб, установ та організацій, які розташовані на 
території ради.

7. Обов’язково оприлюднюється шляхом опублі‑
кування в офіційних засобах масової інформації або 
на сайті ради.

8. Можуть бути зупинені або скасовані за рішен‑
ням органу чи посадової особи місцевого самовря‑
дування або у судовому порядку.

9. Їх виконання та дотримання забезпечується 
можливістю застосування державного примусу.

На нашу думку наведене визначення та ознаки 
актів органів та посадових осіб місцевого самовря‑
дування повністю відображує їхню суть та правову 
природу, як самостійного різновиду підзаконних ак‑
тів України. Їх можна класифікувати за: 1) видами; 
2) суб’єктами прийняття; 3) підставами прийняття; 
4) порядком прийняття; 5) дією в просторі й часі; 
6) характером, змістом і особливостями відносин, 
що підлягають врегулюванню [23].

Виходячи з положень Конституції та законів 
України до актів органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування можна віднести: 1) статут територі‑
альної громади; 2) рішення ради; 3) розпорядження 
сільського, селищного, міського голови, голови ра‑
йонної у місті, районної, обласної ради; 4) рішення 
виконавчого комітету ради; 5) накази начальників 
управлінь, відділів та інших виконавчих органів 
ради; 6) постанови адміністративних комісій сіль‑
ських, селищних, міських рад.

Слід звернути увагу на те, що староста, як вибор‑
на посадова особа місцевого самоврядування на яку 

законом покладається досить широкий обсяг повно‑
важень: представляти інтереси жителів відповід‑
ного села, селища у виконавчих органах сільської, 
селищної, міської ради; брати участь в організації 
виконання рішень сільської, селищної, міської ради, 
її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, 
селищного, міського голови на території відповідного 
старостинського округу та у здійсненні контролю за 
їх виконанням; брати участь у здійсненні контролю 
за станом благоустрою відповідного села, селища… [3, 
ст. 54–1], відповідно до законодавства не має права 
видавати розпорядження, приймати накази або інші 
рішення на реалізацію покладених на нього завдань. 
Це свідчить про відсутність законодавчого забезпечен‑
ня дієвості повноважень старости, який лише номі‑
нально представляє інтереси старостинського округу.

Залежно від форми актів органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування розрізняють: 1) статут; 
2) рішення; 3) розпорядження; 4) наказ; 5) регла‑
мент; 6) положення; 7) програма; 8) правила; 9) план; 
10) інструкція; 11) постанова (адміністративної 
комісії); 12) адміністративний договір.

Залежно від характеру правового регулювання 
розрізняють акти органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування: 1) нормативно‑правові; 2) індиві‑
дуальної дії; 3) змішані.

Ураховуючи характер виконуваних повноважень 
розрізняють акти органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування, що: 1) приймаються з вирішення 
питань місцевого значення; 2) приймаються з метою 
реалізації делегованих повноважень, переданих 
у порядку, визначеному законом.

Акти органів та посадових осіб місцевого само‑
врядування, які приймаються в межах делегованих 
повноважень мають особливий характер, оскіль‑
ки їх прийняття здійснюється у сфері предметів 
відання, які зберігаються за органами державної 
влади. О. Г. Гавришев з цього приводу зазначає, 
що муніципальна нормотворчість, що здійснюється 
у сфері реалізації окремих державних повноважень, 
характеризується іншою природою порівняно з нор‑
мотворчістю з питань місцевого значення [24].

Згідно Конституції України органам місцевого 
самоврядування можуть надаватися законом ок‑
ремі повноваження органів виконавчої влади [1, 
ст. 143]. Делегування повноважень є важливим 
конституційно‑правовим інститутом, що являє собою 
передачу повноважень від одного суб’єкта владних 
повноважень іншому. Делегування повноважень не 
є формою остаточної їх передачі. Вони залишаються 
повноваженнями органу від якого вони делеговані, 
і можуть бути повернені або замінені. При цьому 
ні на рівні органів влади Автономної Республіки 
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Крим, ні на рівні органів місцевого самоврядування 
Конституція України не встановила обмежень щодо 
зміни або повернення законом органом виконавчої 
влади делегованих повноважень [5, ч. 8].

Делеговані повноваження виконавчих органів 
сільської, селищної, міської ради, визначені у Главі 
2 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», їх нараховується 83. Слід звернути увагу, 
що більшість делегованих повноважень незважаючи 
на те, що вони не відносяться до предметів відання 
органів місцевого самоврядування, вирішуються 
саме в інтересах місцевих жителів — членів тери‑
торіальної громади. Серед них можна виділити на‑
ступні: здійснення відповідно до закону контролю 
за дотриманням зобов’язань щодо платежів до міс‑
цевого бюджету на підприємствах і в організаціях 
незалежно від форми власності [3, пп. 1 п. «б» ч. 1 
ст. 28]; встановлення за погодженням з власниками 
зручного для населення режиму роботи розташова‑
них на відповідній території підприємств, установ 
та організацій сфери обслуговування незалежно від 
форми власності [3, пп. 4 п «б» ч. 1 ст. 30]; забезпе‑
чення в межах наданих повноважень доступності 
і безоплатності освіти і медичного обслуговування на 
відповідній території, можливості отримання освіти 
державною мовою…[3, пп. 1 п. «б» ч. 1 ст. 32] та ін.

В Україні фактично відбулося лише визнання 
наявності питань місцевого значення. Законодавче 
визначення питання місцевого значення набули лише 
у вигляді повноважень органів та посадових осіб місце‑
вого самоврядування, тобто опосередковано. Питання 
місцевого значення (об’єкти муніципальної влади) 
доцільно було б визначити як питання (справи), які 
випливають із колективних інтересів місцевих жите‑
лів — членів територіальної громади [9, с. 497]. З ог‑
ляду на це законодавче розмежування повноважень на 
власні та делеговані є лише умовним, а тому всі акти 
органів та посадових місцевого самоврядування, які 
приймаються на їх виконання, у широкому розумінні, 
вирішують саме питання місцевого значення.

Далі рухаючись за темою нашого дослідження 
звернемо увагу на те, що положення Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» не визна‑
чає процедури розробки, обговорення, прийняття, 
підписання, набрання чинності актів органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування, їх струк‑
тури та реквізитів. Відповідно до ч. 15 ст. 46 цього 
Закону, порядок скликання сесій ради, підготовки 
і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийнят‑
тя рішення і затвердження порядку денного сесії 
та з інших процедурних питань, а також порядок 
роботи сесії ради визначаються регламентом ради 
з урахуванням вимог Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господар‑
ської діяльності».

Законодавство не містить нормативного визна‑
чення поняття «регламент ради», не передбачає його 
структури та реквізитів. В юридичній літературі 
також існують різні думки щодо визначення цього 
поняття. Одні вчені вважають, що регламент місце‑
вого представницького органу не може бути відне‑
сений до нормативно‑правових актів, оскільки він 
видається на підставі юридичних фактів і юридичних 
норм, визначає права, обов’язки і міру юридичної 
відповідальності конкретних осіб, спрямований на 
регламентацію діяльності представницького органу 
і доводять, що він є правозастосовним актом [20]. 
Інші обґрунтовують, що регламент представницького 
органу місцевого самоврядування є нормативним 
правовим актом, обов’язковим для виконання на 
відповідній території [11, с. 129].

На думку Ю. М. Тодики свідченням належності 
регламенту місцевої ради до групи муніципальних 
нормативно‑правових актів є його юридичні озна‑
ки, а саме:
1) регламент є результатом нормотворчої діяльності 

компетентного представницького органу місцевого 
самоврядування;

2) містить норми права, тобто правила поведінки 
загального характеру, які діють безперервно в часі 
відносно необмеженого кола осіб і випадків, що 
підлягають його дії;

3) має абстрактний обов’язковий для виконання 
характер, а не характер обов’язковості тільки для 
однієї конкретної особи чи конкретної життєвої 
ситуації;

4) виражає метод абстрактно‑правового, а не індиві‑
дуального, казуального регулювання [21].
Оформлення управлінських документів, загальні 

вимоги до їх тексту, їх погодження, підписання та 
затвердження врегульовано Правилами організа‑
ції діловодства та архівного зберігання документів 
у державних органах, органах місцевого самовряду‑
вання, на підприємствах, в установах і організаці‑
ях, затвердженими Наказом Міністерства Юстиції 
України від 18 червня 2015 року № 1000/5 [6]. Даний 
підзаконний акт містить диспозитивні норми, які 
можуть бути застосовані в органах місцевого само‑
врядування при розробці та прийнятті актів органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування. Однак 
ці норми мають уніфікований загальний характер 
та не враховують всі особливості актів органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування.

Відсутність законодавчого визначення структури 
та обов’язкових положень регламенту ради на практи‑
ці приводить до того, що місцеві ради затверджують 
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їх на власний розсуд. Тому процедури нормотворчої 
ініціативи, розробки, обговорення, прийняття, під‑
писання, оприлюднення, набрання чинності актів 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування, 
а також їх структура та реквізити в кожній раді від‑
різняються повнотою оформлення та деталізацією. 
Це свідчить про відсутність єдиного законодавчого 
підходу у розробленні та оформленні регламенту ради. 
На нашу думку це питання з необхідністю потребує 
вирішення шляхом внесення змін до законодавства.

Необхідним елементом, з яким закон пов’язує 
момент набрання чинності акту органу та посадової 
особи місцевого самоврядування є його підписання 
уповноваженою посадовою особою [3, ч. 16, ст. 46]. 
Тоді незрозумілою є позиція законодавця, який у ч. 4 
ст. 59 Закону [3] зазначив, що «якщо рада відхилила 
зауваження сільського, селищного, міського голови 
і підтвердила попереднє рішення двома третинами 
депутатів від загального складу ради, воно набирає 
чинності».

Отже, рішення ради набирає чинності з момен‑
ту його ухвалення двома третинами депутатів від 
загального складу ради, чи вже після того як його 
підпише сільський, селищний, міський голова? Та‑
кож незрозуміло чи набирає таке рішення чинності 
якщо сільський, селищний, міський голова його 
знову не підпише? Це прогалина законодавства, яка 
потребує відповідного регулювання.

Законодавець зазначив, що «рішення виконав‑
чого комітету ради з питань, віднесених до власної 
компетенції виконавчих органів ради, можуть бути 
скасовані відповідною радою» [3, ч. 9, ст. 59]. Вихо‑
дячи з цього виникає питання чи може рада скасу‑
вати рішення виконавчого комітету ради з питань 
віднесених до делегованих повноважень виконавчих 
органів ради? Однозначно незрозуміло.

Висновки з даного дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямі. Проведене нами 
дослідження дозволяє зробити наступні висновки:

1) акти органів та посадових осіб місцевого самовря‑
дування мають розглядатися, як процес діяльності 
депутатів ради, посадових осіб місцевого само‑
врядування, який складається з послідовних дій 
та прийняття рішення у формі письмового доку‑
менту, як єдність змісту та форми, як дві сторони 
однієї суті, а не лише як письмовий документ;

2) за своєю юридичною природою акти органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування це підза‑
конні правові акти, тому їм, по‑перше, притаманні 
всі загальні риси останніх, а по‑друге — властиві 
специфічні ознаки, зумовлені конституційною 
природою місцевого самоврядування;

3) їх юридична сила та процедура прийняття, змі‑
ни, доповнення, призупинення чи припинення 
залежить від суб’єкта їх прийняття;

4) необхідно законодавчо передбачити право старо‑
сти на видання актів у формі розпорядження або 
наказу, що забезпечить дієвість його повноважень 
на території старостинського округу;

5) для їх удосконалення необхідно законодавчо 
визначити структуру акту органу та посадової 
особи місцевого самоврядування, а саме, що має 
бути зазначено у мотивувальній частині і з яких 
пунктів вона повинна складатися, з яких пунктів 
повинна складатися резолютивна частина, які він 
повинен мати обов’язкові реквізити. Необхідно 
більш детально визначити строки підписання 
актів органів та посадових осіб місцевого само‑
врядування та момент набрання ними чинності;

6) для вироблення єдиного підходу розроблення та 
оформлення регламенту роботи ради необхідно 
законодавчо передбачити модельний регламент 
ради, який визначить обов’язкові положення для 
всіх місцевих рад.
На нашу думку внесення запропонованих змін 

у законодавство підвищить ефективність та дієвість 
реалізації органами та посадовими особами місцевого 
самоврядування наданих ним законом повноважень.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА  
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

THEORETICAL AND LEGAL FRAMEWORK OF THE ACTIVITY  
OF A LAWYER IN THE CIVIL PROCESS OF UKRAINE

Аннотация. Статья посвящена исследованию предоставления правовой помощи в гражданском судопроизводстве, осуществляемой 
адвокатами, в частности определению процессуального положения адвоката, оснований и форм предоставления правовой помощи 
в суде. Рассмотрены особенности участия адвоката в гражданском процессе Украины. На основании анализа научной литературы и зако-
нодательства Украина определена специфика гражданского процессуального статуса адвоката как представителя по гражданскому делу.

Ключевые слова: правовая помощь, адвокат, представительство, представитель, гражданское судопроизводство.

Анотація. Стаття присвячена дослідженню надання правової допомоги в цивільному судочинстві, здійснюваної ад-
вокатами, зокрема визначенню процесуального положення адвоката, підстав і форм надання правової допомоги в суді. 
Розглянуто особливості участі адвоката в цивільному процесі України. На підставі аналізу наукової літератури та законо-
давства України визначено специфіку цивільного процесуального статусу адвоката як представника у цивільній справі.

Ключові слова: правова допомога, адвокат, представництво, представник, цивільне судочинство.

Summary. The article deals with investigation of rendering legal assistance in civil proceedings by advocates, namely, deter-
mination of procedural status of an advocate, reasons and forms of rendering legal help by him in court. Features of participa-
tion of a lawyer in the civil process of Ukraine are considered. Based on the analysis of the scientific literature and the legislation 
of Ukraine, the specifics of the civil procedural status of the lawyer as a representative in the civil case are determined.

Key words: legal assistance, advocate, representation, representative, civil proceedings.
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Постановка проблемы. Право на правовую 
помощь гарантируется каждому лицу ста‑

тьей 59 Конституции Украины. В то же время 
Конституция не конкретизирует содержание, объ‑
ем и формы правовой помощи — Решение Кон‑
ституционного Суда Украины № 23‑рп/2009 от 
30.09.2009 г. признает отсутствие соответствую‑
щих исчерпывающих перечней видов правовой по‑
мощи, а также право каждого человека получать 
правовую помощь, в которой он нуждается, без ка‑
ких‑либо неправомерных ограничений [1].

В соответствии со статьями 21 и 24 Конституции 
Украины при осуществлении этого права запрещает‑
ся дискриминация по любым признакам, в том числе 
по месту проживания и имущественному положению 
[2]. В указанном выше Решении Конституционного 
Суда Украины дополнительно запрещается дискри‑
минация на основании характера правоотношений 
лица с государственными органами или органами 
местного самоуправления. К тому же, право на пра‑
вовую помощь определено в статье 64 Конституции 
Украины среди таких прав, в отношении которых 
не могут устанавливаться отдельные временные 
ограничения в условиях военного или чрезвычай‑
ного положения.

В указанном аспекте, задачами гражданского 
судопроизводства в Украине справедливое, беспри‑
страстное и своевременное рассмотрение и разреше‑
ние гражданских дел в целях защиты нарушенных, 
непризнанных или оспариваемых прав, свобод и ин‑
тересов физических лиц, прав и интересов юриди‑
ческих лиц, интересов государства.

Актуальность темы. Системный анализ статьи 59 
Конституции Украины, статей 1, 6, 19 Закона Укра‑
ины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 
[3], что одним из видов правовой помощи является 
представительство в суде, осуществление которого 
на профессиональной основе должно способствовать 
обеспечению доступа к правосудию, состязательно‑
сти судебного процесса и эффективности реализации 
права на судебную защиту.

В соответствии с частью 1 статьи 60 Гражданского 
процессуального кодекса Украины (далее — ГПК 
Украины) представителем в суде может быть адво‑
кат или законный представитель [4]. Полномочия 
адвоката как представителя подтверждаются дове‑
ренностью или ордером, выданным в соответствии 
с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» (часть 4 статьи 62 ГПК Украины) 
[3, 4]. В соответствии со статьей 6 Закона Украины 
«О адвокатуре и адвокатской деятельности» адво‑
катом может быть физическое лицо, которое имеет 
полное высшее юридическое образование, владеет 

государственным языком, имеет стаж работы в об‑
ласти права не менее двух лет, сдавшее квалифика‑
ционный экзамен, прошедшее стажировку (кроме 
случаев, установленных этим законом), принявшее 
присягу адвоката Украины и получившее свидетель‑
ство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Заметим, что гражданское судопроизводство в лю‑
бой демократической стране, в том числе и в Украине, 
основывается на принципе состязательности сторон. 
Это означает, что стороны (как истец, так и ответчик) 
имеют равные права в представлении доказательств, 
их исследовании и доказывании перед судом их убе‑
дительности. Каждая сторона гражданского про‑
цесса должна доказать предусмотренным законом 
способом обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основание своих требований и возражений. 
Эти требования процессуального законодательства 
обусловливают необходимость не только предыду‑
щего правового анализа ситуации, но и изучение 
и предоставление правовой оценки всем материалам, 
фактам нарушения прав и законных интересов заин‑
тересованного лица, разработки стратегии защиты 
интересов путем формирования безапелляционной 
и убедительной доказательной базы.

С этой целью Закон Украины «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности» предоставляет ад‑
вокату право при осуществлении профессиональ‑
ной деятельности подавать адвокатские запросы, 
собирать сведения о фактах, которые могут быть 
использованы в качестве доказательств по делу; 
запрашивать и получать документы или их копии 
от предприятий, учреждений, организаций, объеди‑
нений; знакомиться на предприятиях, учреждениях 
и организациях с необходимыми для выполнения 
поручения документами и материалами.

Важнейшая стадия гражданского процесса — соб‑
ственно судебное разбирательство. Участие в судебном 
заседании требует знания и понимания не только 
своих процессуальных прав, но и правил и стадий су‑
дебного процесса, умения своевременно и правильно 
воспользоваться предоставленными процессуальны‑
ми правами, правильно и адекватно реагировать на 
возражения оппонентов и тому подобное. В судебном 
заседании без помощи адвоката просто не обойтись. 
Надо помнить, что при судебном рассмотрении дела 
именно адвокат обладает необходимым опытом и зна‑
ниями, позволяющими совершать процессуальные 
действия, которые способствуют правильному разре‑
шению спора, и как, следствие, достижению наиболее 
благоприятного результата.

Состояние исследования. К проблемам деятель‑
ности адвокатов в судопроизводстве, в том числе 
и гражданском, обращались многие украинские 
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ученые. Вопросы организации адвокатуры в части 
деятельности адвоката в гражданском процессе ос‑
вещали Т. В. Варфоломеева, Н. А. Дремин, В. В. Ле‑
оненко, С. Ф. Сафулько, А. Д. Святоцкий, Д. П. Фи‑
олевський, В. П. Шибико, М. И. Штефан и др.

Целью статьи является исследование теорети‑
ко‑правовых основ определения деятельности ад‑
воката в гражданском процессе.

Изложение основного материала исследования. 
Адвокатура — это важнейший правовой институт 
любого государства, который стоит на защите прав 
граждан и отражает состояние и уровень демократии 
в стране. От того, насколько она прочна, организо‑
вана, законодательно защищена, в значительной 
степени зависит уверенность каждого гражданина 
в своем благополучии, в успешности предпринима‑
тельства. В Украине же при наличии традиционного 
правового нигилизма отношение к адвокату и ад‑
вокатуре было и остается в значительной степени 
отрицательным. Адвокат часто воспринимается как 
лицо, защищающее преступника или противоправ‑
ную деятельность предпринимателя. Но главное 
назначение адвокатуры, как явления, заключается 
в предоставлении социально‑значимых юридических 
услуг гражданскому обществу и его членам в защите 
нарушенных прав и свобод.

В гражданском судопроизводстве, как показывает 
судебная практика, от общего числа дел, в которых 
участвуют представители сторон, большинство рас‑
сматривается с участием адвоката. Его участие в суде 
дает возможность лицу, права и законные интересы 
которого нарушены, получить квалифицированную 
юридическую помощь и в полной мере защитить свои 
права и законные интересы. Так, согласно статье 55 
Конституции Украины права и свободы человека 
и гражданина защищаются судом. Каждому гаран‑
тируется право на обжалование в суде решений, 
действий или бездействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, долж‑
ностных и служебных лиц [2]. Механизм правового 
регулирования правосудия по гражданским делам 
не только определяет порядок реализации консти‑
туционного права граждан на судебную защиту в со‑
ответствии с нормами внутреннего национального 
законодательства, но и является предпосылкой ис‑
пользования международных судебных институтов 
защиты прав человека. Это особенно важно в связи 
с вступлением Украины в Совет Европы и ратифи‑
кацией Европейской конвенции прав человека [5].

Законодательство Украины возлагает на адво‑
ката исполнение в гражданском процессе двойных 
функций. В соответствии с Законом Украины «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности» и ГПК 

Украины адвокат в гражданском процессе выпол‑
няет одновременно функции правозаступничества 
и представительства [3; 4].

В процессуальном представительстве адвоката 
объединяются два вида правоотношений — между 
адвокатом и лицом, интересы которого он пред‑
ставляет, между адвокатом и судом в гражданском 
процессе. Правоотношения между адвокатом и до‑
верителем (стороной, третьим лицом и др.) Имеют 
материально‑правовой и процессуально‑правовой 
характер. Материально‑правовой характер осно‑
вывается на договоре поручения. Процессуаль‑
но‑правовые связи возникают по поводу оформления 
и определения объема полномочий представителя 
в гражданском процессе и регулируются статья‑
ми 58–64 ГПК Украины [3].

Для ведения дела в суде адвокат должен иметь 
определенные полномочия. Полномочия дают адво‑
кату право на совершение от имени лица, которое 
он представляет, всех процессуальных действий, 
кроме передачи дела в третейский суд, полный или 
частичный отказ от исковых требований, на согла‑
сование с иском, изменение предмета иска, заклю‑
чения мирового соглашения, передачи полномочий 
другому лицу (передоверия), обжалования решения 
суда, представления исполнительного листа к взы‑
сканию, на получение присужденного имущества 
или денег. Полномочия адвоката на совершение 
каждого из указанных действий должны быть специ‑
ально оговорены в выданной ему доверенности. Ад‑
вокат, занимающийся адвокатской деятельностью 
индивидуально, приобретает полномочия после 
представления суду доверенности, выданной дове‑
рителем, а также свидетельства о праве заниматься 
адвокатской деятельностью.

Для защиты гражданских прав лица, которое 
адвокат представляет или защищает используются 
гражданские процессуальные средства — исковое 
заявление; по делам, возникающим из администра‑
тивно‑правовых отношений, — жалоба и заявление, 
а при отдельном производстве — заявление.

При подготовке дела к судебному разбирательству 
адвокат должен четко определить предмет доказыва‑
ния. Правильно определить предмет доказывания по 
гражданскому делу — значит придать всему процессу 
собирания, исследования и оценки доказательств 
нужное направление. В юридической литературе под 
предметом доказывания понимается совокупность 
юридических фактов от установления которых за‑
висит рассмотрение дела. Чтобы правильно опреде‑
лить предмет доказывания, необходимо определить 
характер правоотношений сторон и закон, которым 
следует руководствоваться при рассмотрении спора. 
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Без определения обстоятельств, подлежащих вклю‑
чению в предмет доказывания, можно правильно 
определить и характер правоотношений сторон 
и подлежащие применению нормы материального 
права. Обе эти задачи должны выполняться адво‑
катом одновременно.

Представители вправе ставить перед судьей во‑
прос об истребовании доказательств от лиц, откло‑
нять требование адвоката об их добровольной выда‑
че, а также могут ходатайствовать об обеспечении 
доказательств и иска, об изменении условий его 
обеспечения или отмены.

При оформленных полномочиях на ведение дела 
в суде адвокат ответчика может использовать общие 
процессуальные средства защиты, предусмотренные 
ГПК Украины, а также специальные процессуальные 
средства — возражения против иска и встречный иск.

В подготовительной части судебного заседания 
процессуальные представители выясняют возмож‑
ность рассмотреть дело в конкретном судебном за‑
седании, при определенном составе суда и участ‑
никах процесса. Представителям предоставляется 
возможность ознакомиться с составом суда, а также 
с фамилиями прокурора, эксперта, переводчика, 
секретаря судебного заседания и заявлять им отвод 
при наличии для этого оснований. Несмотря на то, 
что обязанность разъяснения лицам, участвующим 
в деле, их прав возлагается на судью, процессуальный 
представитель должен проконсультировать лицо, 
которое он представляет, о его правах, порядке их 
реализации и правовые последствия указанных дей‑
ствий. Он может заявлять ходатайства об истребова‑
нии от третьих лиц дополнительного доказательного 
материала, внесении изменений в состав лиц, уча‑
ствующих в деле, об изменении требований, подавать 
заявления о привлечении к делу третьих лиц и т. д.

При представлении сторонами и другими лицами, 
участвующими в заседании, объяснений суда об об‑
стоятельствах дела и других вопросов, подлежащих 
рассмотрению, процессуальный представитель впра‑
ве задавать им вопросы об уточнении требований, 
их оснований и возражений, выражать собственные 
соображения по поводу вопросов, возникают в про‑
цессе рассмотрения дела.

Система доказывания как деятельность адвоката 
в гражданском процессе должна рассматриваться как 
совокупность, состоящая из двух групп элементов, 
первая из которых составляет подготовительную 
стадию доказывания, а вторая — его осуществление. 
На первом этапе формулируется предмет доказыва‑
ния, и определяются его границы, осуществляются 
поиск и систематизация доказательств. На втором 
этапе происходит именно доказывание адвокатом, 

состоящее из ряда процессуальных действий, а имен‑
но участие в исследовании и оценке доказательств.

После исследования всех доказательств по делу, 
лица, участвующие в деле, вправе дополнить мате‑
риалы дела. У адвоката к этому моменту должно 
сложиться достаточно ясное представление о досто‑
верности доказательств, обосновывающих заявленное 
требование. Сомнения, возникшие в процессе рас‑
смотрения дела, следует обсудить с клиентом, выяс‑
нить возможность представления дополнительных 
доказательств, а затем заявить ходатайство о вызове 
и допросе дополнительных свидетелей, истребовании 
документов, назначении экспертиз. Адвокатом также 
могут быть повторно заявлены ходатайства, в удов‑
летворении которых ранее судом было отказано.

Адвокаты также имеют право участвовать в судеб‑
ных прениях, обмениваться с разрешения суда репли‑
ками, получать от суда разъяснения относительно 
содержания вынесенного решения и о сроках и порядке 
его обжалования, а в случае неучастия в судебном 
заседании получить его копию. В начале своего высту‑
пления в судебных прениях адвокат должен изложить 
фактические обстоятельства, предшествующие возник‑
новению спора, с указанием причин, его породивших. 
В этой же части выступления формируется позиция 
клиента, которая может отличаться от первоначаль‑
ной. Адвокат, определив окончательную позицию, 
должен показать соотношение ее с доказательствами, 
исследованными в суде. Кроме того, предлагая суду по‑
ложить в основу решения те или иные доказательства, 
адвокат показывает их объективность, убедительность. 
Адвокату вместе с тем не следует анализировать только 
ту часть доказательств, которая подтверждает позицию 
его клиента, и оставлять без внимания доказательства, 
опровергающие ее. Достаточно важно показать, почему 
те или иные доказательства не должны быть приняты 
судом, в чем заключается их недостоверность и чем 
они опровергаются.

Адвокат в своем выступлении должен также дать 
юридическую оценку возникшего спора, указать на 
те правовые нормы, которыми следует руководство‑
ваться при разрешении спора. В этой части процесса 
адвокату будет уместно не только сослаться на соот‑
ветствующую норму, но и прибегнуть к толкованию 
закона с использованием разъяснений высших судеб‑
ных органов, обзоров, обобщений судебной практики 
и практики рассмотрения отдельных категорий дел.

Адвокат должен помнить, что важнейшим процес‑
суальным документом является протокол судебного за‑
седания. Самое благоприятное решение не может быть 
признано обоснованным, если в протоколе судебного 
заседании отражен не весь ход судебного разбиратель‑
ства. Поэтому в самом процессе судебного заседания 
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адвокат должен стремиться к тому, чтобы в протоколе 
полно и объективно отображался весь ход судебного 
разбирательства, чтобы он был «зеркалом» процесса. 
Адвокат вправе ходатайствовать о занесении в прото‑
кол обстоятельств, которые считает существенными 
для дела. Важной частью процессуально‑правового 
положения адвоката как представителя в гражданском 
процессе есть полномочия, которые обеспечивают его 
деятельность, направленную на исправление допу‑
щенных в протоколе судебного заседания и в решении 
суда неточностей или неполноты.

Итак, адвокат защищает закон от произвола, 
а потому деятельность адвоката отвечает как ин‑
тересам отдельного гражданина или организации, 
так и общественно‑правовым интересам государства 
и общества. В последнее время большая часть укра‑
инского общества поняла это, и отношение к адво‑
катуре хоть и медленно, но меняется.

Высокие профессиональные, этические требо‑
вания, предъявляемые к адвокату, и особенности 
возникновения и развития гражданского процесса: 
диспозитивность, соревновательный характер — об‑
условливают специфику представительской деятель‑
ности адвоката в гражданском судопроизводстве.

В отличие от уголовного судопроизводства, в ко‑
тором вопрос о вступлении адвоката в процесс не 
зависит от законности или обоснованности позиции 
подзащитного, в гражданском процессе принятия 
адвокатом поручения клиента на ведение дела в суде 
зависит от наличия в ней правовой позиции, что на 
сегодня общепризнанно в юридической литературе.

Сегодня к основным элементам правовой позиции 
по делу ряд ученых относит: законность требований 
(возражений) клиента; наличие юридических фактов, 
обосновывающих эти требования (отрицание), и воз‑
можность подтверждения их допустимыми доказатель‑
ствами; а также юридическую перспективу дела [6].

Другой точки зрения придерживается В. Елиза‑
ров, который, ссылаясь на то, что в ходе судебного 
разбирательства могут произойти изменения в дока‑
зательствах (признание другой стороной факта до‑
говорных отношений), отмечает, что адвокат вправе 
принять поручение клиента и в том случае, когда 
требования или отрицание доверителя не могут быть 
обоснованы допустимыми доказательствами [7].

Дискуссионным в процессуальной литературе 
остается вопрос о юридической перспективе дела 
как элемента правовой позиции. Так, если В. Ку‑
пришин, Д. Ватман и ряд других ученых признают 
юридическую перспективу составляющим элемен‑
том правовой позиции по делу и, соответственно, 
одним из условий для принятия адвокатом пору‑
чения клиента, то другого мнения придерживает‑

ся В. Татаринцев, который, относя юридическую 
перспективу дела к элементам правовой позиции, 
утверждает, что представительство адвоката в деле 
нужнее больше там, где меньше просматривается 
юридическая перспектива [8].

Выводы. Таким образом, участие адвоката в граж‑
данском процессе — достаточно сложный аспект при 
защите прав и интересов граждан в суде: по сути 
задач, взаимоотношениям с органами и клиентами, 
широкой сфере деятельности, особенностям право‑
вого и этического регулирования.

В гражданском судопроизводстве, как показывает 
судебная практика, от общего числа дел, в которых 
участвуют представители сторон, большинство их 
рассматривается с участием адвокатов. Его участие 
в суде дает возможность лицу, права и законные 
интересы которого нарушены, получить квалифи‑
цированную юридическую помощь и в полной мере 
защитить свои права и законные интересы. Правосу‑
дие по гражданским делам в определенной степени 
отражает профессионализм юридической практики 
в целом и степень защищенности субъективных прав 
и охраняемых законом интересов граждан.

Механизм правового регулирования правосудия 
по гражданским делам не только определяет порядок 
реализации конституционного права граждан на су‑
дебную защиту в соответствии с нормами внутреннего 
национального законодательства, но и является пред‑
посылкой использования международных судебных 
институтов защиты прав человека. Это особенно важно 
в связи с вступлением Украины в Совет Европы и ра‑
тификацией Европейской конвенции прав человека. 
Для института адвокатуры характерно большое коли‑
чество проблемных вопросов, которые проявляются 
в ходе юридической практики, но единственным и без‑
оговорочным остается факт социальной и правовой 
значимости его существования, что в современных 
условиях требует значительного реформирования.

На современном этапе развития национальной 
судебной системы и обеспечения на конституционном 
уровне каждому права на правовую помощь в защите 
своих прав и интересов роль адвокатов в механизме 
обеспечения предоставления правовой помощи на 
высоком профессиональном уровне чрезвычайно 
возрастает. Правовое регулирование оснований, 
формы и порядка предоставления правовой помо‑
щи в гражданском процессе, что осуществляется 
адвокатами, требует усовершенствования с целью 
создания в Украине правовой модели предоставле‑
ния юридической помощи с учетом современных 
правовых систем, что является гарантией обеспече‑
ния доступности и эффективности судебной защиты 
в гражданском судопроизводстве.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ  
В ЦИФРОВУ ЕПОХУ

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДЫ  
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

FEATURES OF PROVIDING THE PRINCIPLE OF FREEDOM  
IN THE DIGITAL EPOXY

Анотація. Стаття присвячена аналізу свободи як засобу трансформації правових відносин у сфері застосування і 
використання сучасних інформаційних технологій у публічному управлінні. Проаналізовано основні вітчизняні та міжна-
родні акти, які регулюють питання цифрових прав людини та побудови цифрової економіки. У цифровому та реальному 
світі, однією з найважливіших є проблема співвідношення прав людини, суспільства і держави, а також ієрархії інтересів 
в між цими суб’єктами. Зрозуміло, що від того, який з цих суб’єктів буде на першому місці, визначатиметься політика 
держави у глобальному цифровому світі. Розглянуто тенденції реалізації свободи людини у авторитарних і демократич-
них державах шляхом використання інформаційних технологій. Наголошено, що у провідних демократичних державах 
простежується тенденція до захисту права і свобод людини в онлайн сфері, то у тоталітарних навпаки — тотальний 
контроль за діяльністю громадян. Звернено увагу, що питання забезпечення прав та свобод людини в цифровому серед-
овищі слід застосовувати ширший підхід, ніж ідентифікація користувачів, безпека особистих даних або навіть захист ко-
ристувачів від шахрайства в мережі. Незважаючи на універсальність положень Загальної декларації прав людини 1948 
р., наголошено про включення нових положень у Декларацію, які визначаються права людини у цифровому просторі та/
або прийняття окремого документа — «Декларації цифрових прав людини». Процеси, що пов’язані з «цифровізацією» 
відносин людини, суспільства і держави повинні бути осмислені та відображені в координатах права, а їх ключові прин-
ципи і основи закріплені в «Декларації цифрових прав людини», яка може і повинна основу для реалізації принципу 
свободи у сучасному цифровому суспільстві.

Ключові слова: свобода, цифрові технології, цифрова економіка, обмеження прав і свобод, держава.

Аннотация. Статья посвящена анализу свободы как средства трансформации правовых отношений в сфере при-
менения и использования современных информационных технологий в публичном управлении. Проанализированы 
основные отечественные и международные акты, регулирующие вопросы цифровых прав человека и построения циф-
ровой экономики. В цифровом и реальном мире, одной из важнейших является проблема соотношения прав челове-
ка, общества и государства, а также иерархии интересов в между этими субъектами. Понятно, что от того, какой из 
этих субъектов будет на первом месте, определяется политика государства в глобальном цифровом мире. Рассмотре-
ны тенденции реализации свободы человека в авторитарных и демократических государствах путем использования 
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// Теорія та історія держави і права;  
історія політичних і правових учень // 

информационных технологий. Отмечено, что в ведущих демократических государствах прослеживается тенденция к 
защите прав и свобод человека в онлайн сфере, то в тоталитарных наоборот — тотальный контроль за деятельностью 
граждан. Обращено внимание, что вопросы обеспечения прав и свобод человека в цифровой среде следует применять 
более широкий подход, чем идентификация пользователей, безопасность личных данных или даже защиту пользова-
телей от мошенничества в сети. Несмотря на универсальность положений Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 
Отмечено о включении новых положений в Декларацию, которые определяются права человека в цифровом простран-
стве и / или принятия отдельного документа — «Декларации цифровых прав человека». Процессы, связанные с «цифро-
визацией» отношений человека, общества и государства должны быть осмыслены и отражены в координатах права, а 
их ключевые принципы и основы закреплены в «Декларации цифровых прав человека», которая может и должна основу 
для реализации принципа свободы в современном цифровом обществе.

Ключевые слова: свобода, цифровые технологии, цифровая экономика, ограничения прав и свобод, государство.

Summary. The article is devoted to the analysis of freedom as a means of transformation of legal relations in the field of 
application and use of modern information technologies in public administration. The main domestic and international acts 
governing the issues of digital human rights and the construction of the digital economy are analyzed. In the digital and real 
world, one of the most important is the problem of the relationship between human rights, society and the state, as well as the 
hierarchy of interests in between these subjects. It is clear that the policy of the state in the global digital world is determined 
by which of these subjects will be in the first place. The tendencies of realization of human freedom in authoritarian and dem-
ocratic states through the use of information technologies are considered. It was noted that in leading democracies there is a 
tendency to protect human rights and freedoms in the online sphere, then in totalitarian ones, on the contrary — total control 
over the activities of citizens. It is noted that issues of ensuring human rights and freedoms in the digital environment should 
take a broader approach than the identification of users, the security of personal data, or even the protection of users from 
online fraud. Despite the universality of the provisions of the Universal Declaration of Human Rights of 1948, it was noted about 
the inclusion of new provisions into the Declaration, which define human rights in the digital space and / or the adoption of a 
separate document — the «Declaration of digital human rights». Processes related to the «digitalization» of relations between 
a person, society and the state should be understood and reflected in the coordinates of the law, and their key principles and 
bases are enshrined in the «Declaration of digital human rights», which can and should be the basis for the implementation of 
the principle of freedom in a modern digital society.

Key words: freedom, digital technologies, digital economy, restriction of rights and freedoms, state.

Постановка проблеми. У сучасній філософії пра‑
ва, прийнято розглядати свободу можливість 

індивіда бути самим собою і реалізувати себе як 
творчого суб’єкта перетворюється в «реально суще» 
в процесі становлення його як особистості і стає при 
цьому життєво важливою цінністю, формуючи го‑
товність боротися за неї і користуватися як вищим 
благом. Таке «користування» й покликаний забез‑
печити суспільний порядок за допомогою системи 
соціальних норм, головне місце серед яких займають 
юридичні норми [3, c. 14].

Економічні, фінансові, соціальні процеси в умо‑
вах сьогодення розвиваються і впроваджуються 
у повсякденне життя швидше, ніж суспільство 
встигає їх усвідомити і тим більше врегулювати, 
створити необхідні правові норми для захисту прав 
і свобод людини, для забезпечення суверенітету 
держав в умовах транскордонного цифрового світу. 
Сучасний цифровий світ перебуває у періоді «чет‑
вертої промислової революції» («індустрія 4.0»), 
що характеризується цифровізацією виробництва 
і промисловості, впровадженням таких технологій 

як Інтернет‑речей, Великі дані, хмарні послуги, 
штучний інтелект, робототехніка, 3D‑друку, вір‑
тувальні та доповнена реальності тощо. Сьогодні 
відбувається своєрідний «біг наввипередки» між 
цифровим світом і світом офлайн в тому, що стосу‑
ється розуміння того, що відбувається, відновлення 
контролю над цифровою реальністю і формування 
нових правових, політичних, економічних інстру‑
ментів, що здатні ефективно її регулювати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчиз‑
няні наукові дослідження особливостей застосування 
принципу свободи у цифрову епоху є досить обме‑
женим. Це питання не було предметом окремого 
доробку, однак частково розглянуто працях Доро‑
діна І. М. [4], Євсюкової О. В. [5], Сімсон О. Є. [10], 
Стефанчука Р. О. [11] та ін.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Проаналізувати особливості реалізації принципу 
свободи в сучасну епоху цифрових технологій.

Виклад основного матеріалу. Євсюкова О. В. звер‑
тає увагу на те, що для сервісно орієнтованої моде‑
лі владних відносин у державі людина, її права та 
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свободи є головною соціальною цінністю, а основне 
завдання органів публічної влади полягає в надан‑
ня якісних послуг громадянам. Вказане завдання 
можливо реалізувати завдяки зміні взаємовідносин 
громадян з органами публічної влади, за яких вони 
виступають не прохачами, а споживачами послуг. 
За таких умов публічна влада має переорієнтуватися 
на потреби споживачів (громадян), їхні запити та 
очікування [5].

Так, з метою реалізація ініціативи «Цифрового 
порядку денного України‑2020» (цифрова страте‑
гія), на початку 2018 р. Кабінет Міністрів України 
схвалив «Концепцію розвитку цифрової економіки 
та суспільства України на 2018–2020 роки» та за‑
твердив план заходів щодо її реалізації (далі — Кон‑
цепція) [7]. Основною метою Концепції є реалізація 
прискореного сценарію цифрового розвитку, як 
найбільш релевантного для України з точки зору 
викликів, потреб та можливостей.

Серед цілей Концепції програми, визначено «до‑
ступність для громадян переваг та можливостей 
цифрового світу». Однак враховуючи специфіку 
документа, питання про права людини в цифровому 
світі викладено в Концепції, у прикладному еконо‑
мічному аспекті. Однак чимало питань присвячено 
питанням прав людини, зокрема захисту персональ‑
них даних, недоторканності особистого життя та 
прав користувачів цифрових технологій; набуття, 
розвиток та поглиблення громадянами цифрових 
компетенцій; забезпечення громадян в одержані по‑
слуг широкосмугового доступу до Інтернету; створен‑
ня можливостей для залучення громадян до участі 
в суспільних та політичних процесах (е‑парламент, 
е‑голосування, е‑правосуддя, е‑медіація (досудове 
вирішення спорів), е‑референдуми, е‑консультації, 
е‑петиції, е‑політичні кампанії, е‑опитування) тощо.

Однак, слід розуміти, щодо питання забезпечення 
прав та свобод людини в цифровому середовищі слід 
застосовувати ширший підхід, ніж ідентифікація 
користувачів, безпека особистих даних або навіть 
захист користувачів від шахрайства в мережі.

У Резолюції «Заохочення, захист і здійснення 
прав людини в Інтернеті» Ради з права людини Ге‑
неральної асамблеї ООН від 16 липня 2012 р. № A/
HRC/RES/20/8 зазначено, що «ті ж права, які лю‑
дина має в офлайновому середовищі, повинні також 
захищатися і в онлайновому середовищі» [6]. З да‑
ного положення вбачаємо, що в онлайн сфері також 
повинні дотримуватися основні конституційні права 
і свободи людини і громадянина. У першу чергу це 
права, закріплених у Конституції України. Серед 
них такі положення, як: рівність всіх перед законом 
і судом (ч. 1 ст. 24); повага до гідності (ст. 28); право 

на свободу та особисту недоторканність (ст. 29); право 
на таємницю листування (ст. 31); право на недо‑
торканність приватного життя, особисту і сімейну 
таємницю (ч. 1 ст. 23); заборона збирання, збері‑
гання, використання та поширення конфіденційної 
інформації про особу без її згоди (ч. 1 ст. 32); судовий 
захист права спростовувати недостовірну інформа‑
цію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати 
вилучення будь‑якої інформації (ч. 3 ст. 32) тощо.

Найбільш дотичною до порушеного питання є по‑
ложення ст. 24 Конституції України: ч. 1 не допускає 
«збирання, зберігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу без її згоди», 
а ч. 2 передбачає право лише громадян України 
«знайомитися в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, установах і організаціях 
з відомостями про себе»

Основний Закон закріплює право кожного «вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на 
свій вибір» (ч. 1 ст. 34), а ст. 41, передбачає право 
володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 
власністю, результатами своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності (ст. 44).

У цифровому та реальному світі, однією з най‑
важливіших є проблема співвідношення прав лю‑
дини, суспільства і держави, а також ієрархії ін‑
тересів в між цими суб’єктами. Зрозуміло, що від 
того, який з цих суб’єктів буде на першому місці, 
визначатиметься політика держави у глобальному 
цифровому світі.

В останні роки проблеми у сфері прав людини, су‑
спільства і держави в цифровому світі, схоже, почали 
усвідомлювати уряди провідних держав світу. Так, 
20 травня 2018 р. набув чинності загальноєвропей‑
ський документ «Загальний регламент про захисту 
даних» (General Data Protection Regulation). Даний 
Регламент спрямований на «сприяння формуванню 
простору свободи, безпеки і правосуддя, економіч‑
ного союзу, соціально‑економічному прогресові, 
зміцненню та конвергенції економік у межах вну‑
трішнього ринку, підтриманню добробуту фізичних 
осіб», оскільки останні «повинні мати контроль 
щодо власних персональних даних», що зумовлює 
необхідність «зміцнити правову та практичну визна‑
ченість для фізичних осіб, суб’єктів господарювання 
і органів публічної влади» [9] Вищенаведені поло‑
ження Регламенту, свідчать розуміння дисбалансу 
політики у сфері забезпечення права на захисту 
персональних даних.

Якщо у провідних демократичних держа‑
вах простежується тенденція до захисту права 
і свобод людини в онлайн сфері, то у тоталітарних 
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навпаки — тотальний контроль за діяльністю грома‑
дян. Так, в Китаї на перше місце поставлені інтереси 
держави, триває процес створення тотальної циф‑
рової системи регулювання і контролю — не лише 
життя суспільства загалом, але і життя буквально 
кожної особи. У цій країні триває реалізація «Си‑
стема соціального кредиту» (англ. «Social Credit 
System»), який був оприлюднений 14 липня 2014 р. 
Державною Радою Китайської Народної Республіки 
(далі — КНР).

Ідея полягає в створенні індивідуального соціаль‑
ного рейтингу громадянина КНР на основі об’єднан‑
ня всіх баз даних, що містять будь‑яку інформацію 
про фізичних та юридичних осіб, і їх аналізу за допо‑
могою технологій Big Data. Протягом останніх років 
в країні інтегруються бази даних про майно і фінан‑
сове становище людей, їх банківська, юридична та 
медична інформація, відомості з освітніх установ, 
систем бронювання транспорту та номерів у готелях, 
дані з національних соціальних мереж (на кшталт 
китайського месенджера «WeChat) та інших пу‑
блічних ресурсів. Цей індивідуальний соціальний, 
фінансовий і політичний портрет (паспорт) кожного 
громадянина, по суті, — технологічна основа для 
тотального контролю населення держави.

На основі аналізу даних про громадянина форму‑
ється індивідуальний рейтинг суспільної корисності 
і благонадійності («Громадський кредит довіри»). 
Фактично, діяльність людини оцінюється в балах, 
які нараховуються за «належну поведінку» і зні‑
маються за неправомірні або дії, які порушують не 
лише правові, але й норми моралі. Після того, як 
система почне функціонувати в повному масштабі 
(з 2020 року), показник соціального рейтингу буде 
підставою для надання громадянину тих чи інших 
свобод і благ, або, навпаки, для обмеження в правах 
і доступі до державних послуг.

Серед передбачених для осіб, які мають низький 
рейтинг індивідуальних обмежень — заборона на 
роботу в державних установах і відомствах; відмо‑
ва в надані соціального забезпечення; ретельний 
митний огляд при перетині кордону; заборона на 
заняття керівних посад в харчовій і фармацевтичній 
промисловості; відмова у продажі авіаквитків і квит‑
ків в спальних вагонах в нічних поїздах; відмова 
в отриманні місць в готелях і ресторанах високого 
класу; заборона на навчання дітей у престижних 
навчальних закладах та інші заходи.

Вважаємо, що цей проект КНР спрямований на 
ігнорування прав і свобод особистості в сучасному 
цифровому світі. Однак, слід зважати, що не лише 
тотальна свобода, а й тотальний контроль здатний 
обернутися хаосом. «Пружину свободи» не можна 

стискати до безкінечності, оскільки прагнення до 
позбавлення від гніту цифрового контролю може 
в підсумку зруйнувати існуючий соціальний порядок 
і державно‑правову систему в цілому.

Якщо уряд КНР відкрито заявляє про свої на‑
міри і дії у сфері контролю за свободою людини, то 
корпорації, що використовують цифрові технології, 
роблять це таємно, але не менш масштабно. Суспіль‑
ство вже звикло до «цільової реклами», яка функ‑
ціонує на основі персональної інформації (включно 
з пошуковими запитами) та обробленої де‑факто без 
відома її власників. Так, на початку червня 2018 р. 
Національна комісія з інформатики та прав людини 
Франції розпочала розслідування через порушення 
норм ЄС щодо захисту персональних даних корис‑
тувачів інтернет‑компанію Google.

Зокрема, компанія Google недостатньо чітко 
інформував своїх користувачів про те, як будуть 
використовуватись їхні особисті дані, а також її 
інформаційна політика щодо використання осо‑
бистих даних для персоніфікованої реклами. Крім 
того, в призначеній для користувача угоді галочку 
в віконці, що дозволяє використання даних, було 
проставлено заздалегідь, а новий європейський рег‑
ламент захисту персональних даних передбачає, 
щоб користувач сам проставляв її [13].

Наведені приклади дають підстави стверджувати, 
що хоча цифрові технології самі по собі етично ней‑
тральні, але питання в тому, з якою метою і в чиїх 
інтересах вони використовуються. А це вже — сфера 
правового регулювання.

Незважаючи на амбівалентність цифрових техно‑
логій, необхідно визнати, як факт те, що цифровізацію 
різних сфер суспільного життя, включаючи особисте, 
вже неможливо зупинити. Можливо, є шанс уповіль‑
нити розвиток цифрових процесів в якихось окремих 
сегментах, наприклад, у визнанні криптовалюти 
законним платіжним засобом. Зокрема в Україні 
питання правового статусу криптовалюти як пла‑
тіжного засобу поки залишається не врегульованим. 
У проекті Концепції державної політики у сфері вір‑
туальних активів (далі — Концепція) [8] визначено, 
що серед основних принципів регулювання операції 
з криптовалютами, визначено «свободу вчинення пра‑
вочинів та провадження підприємницької діяльності 
з використанням віртуальних активів та віртуальних 
валют» і «мінімально необхідне регулювання». Однак, 
рішення потрібно лише для того, щоб підготувати 
створення системи контролю над операціями з крип‑
товалютою. Це випливає з Концепції, у проекті якої 
передбачено два етапи її реалізації до 2021 р.

В стрімких умовах розвитку технологій, замість 
того, щоб протистояти об’єктивному розвитку подій, 
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варто сформувати механізмів захисту прав і сво‑
бод людини в цифровому середовищі. Так, 6 груд‑
ня 2018 р. Верховний комісар ООН з прав людини 
Мішель Бачелет з нагоди 70‑ї річниці прийняття 
Загальної декларації з прав людини заявив: «Вона 
(Декларація) витримала випробування минулих 
років, а також рішучий наступ нових технологій 
і соціальних, політичних і економічних змін, які 
автори Декларації не могли передбачити. Її стан‑
дарти настільки фундаментальні, що можуть бути 
застосовні до вирішення будь‑якої нової дилеми. 
Загальна декларація надає основу для регулювання 
штучного інтелекту і цифрового світу» [2].

Незважаючи на універсальність положень За‑
гальної декларації прав людини 1948 р., існують 
ініціативи про включення нових положень у Декла‑
рацію, які визначаються права людини у цифровому 
просторі [1] та/або прийняття окремого документа — 
«Декларації цифрових прав людини» [12].

Однією з перших ініціатив створення універ‑
сального документів у сфері цифрових прав людини 
була підготовлена робочою група під керівництвом 
Андре Сантіні під назвою «Декларація прав цифро‑
вої людини» у 2000 р. Розробники виходили з того, 
що зважаючи на транскордонність цифрового світу, 
необхідно виробити мінімальні стандарти захисту 
в цифровому світі базових цінностей демократії, 
в першу чергу індивідуальних прав і свобод люди‑
ни. Однак, незважаючи на активне просування цієї 
ідеї у французькому політико‑правовому дискурсі, 
документ такого роду не став предметом серйозного 
розгляду на міжнародному рівні.

Незважаючи на складнощі узгодження та при‑
йняття універсального документа у сфері забезпе‑
чення і захисту цифрових прав людини, активно 
впроваджуються новітні цифрові технології у при‑
ватному та публічному секторах.

Серед інноваційних технологій, варто виділити 
блокчейн як децентралізовану систему. Як відомо, 
на основі технології блокчейн можуть бути створені 
потужні і безпечні системи баз даних (захищених 
від подальшого внесення виправлень) без значних 
затрат та низькими ризиками зміни або знищення 
даних. Ці технології можуть принципово змінити 
ситуацію в сфері верифікації даних про право влас‑
ності, спростити ведення державних реєстрів та 
кадастрів, змінити роль фінансових посередників.

В Україні вже є досвід використання технології 
блокчейн. Так, з вересня 2017 р. функціонує систе‑
му державних аукціонів з продажу конфіскованого 

майна «Сетам», побудована на основі технології 
блокчейн. А в жовтні того ж року запрацював Дер‑
жавний земельний кадастр України теж з викорис‑
танням блокчейну.

Таким чином, потенціал використання блокчейн 
технологій, смарт‑контрактів та інших нових інфор‑
маційних технологій очевидний в тому, що стосуєть‑
ся зміцнення економічних основ конституційного 
ладу України — єдності економічного простору, 
забезпечення свободи економічної діяльності та 
інституту приватної власності. Не менш очевидно, 
що створення прозорих і дієвих об’єктивних ме‑
ханізмів верифікації і головне — захисту об’єктів 
власності від несправедливих посягань, може стати 
інструментом відновлення довіри бізнесу до держави 
і аргументом на користь довгострокових інвестицій 
в реальний сектор вітчизняної економіки.

Не менш перспективні також хмарні технології, 
які вже використовуються практично у всіх сферах. 
Наприклад, вони дозволяють створювати єдину 
нормативну базу даних з актуальними змінами для 
відкритого використання, що істотно змінить режим 
реалізації положень ст. 94 Конституції України 
в частині офіційного опублікування нормативних 
правових актів. Розвиток технологій дистанційного 
навчання дозволяє не лише в повному обсязі реалізу‑
вати положення ст. 53 Основного Закону про право 
кожного на освіту, а й забезпечувати єдиний стандарт 
якості освіти (в тому числі в сільських школах), 
підвищення кваліфікації вчителів і науково‑педа‑
гогічних працівників, розвиток загальнодоступних 
освітніх ресурсів для будь‑якого віку.

Використання хмарних технологій і методів 
шифрування для забезпечення конфіденційності 
інформації, що звертається в мережі, відкриває нові 
можливості доведення інформації до загального 
відома. Стають дієвими інструментами реального 
волевиявлення народу «цифрові референдуми» на 
всіх рівнях.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даній сфері. Всі ці та багато 
інших нових процеси, що проаналізовані в статті 
та пов’язані з «цифровізацією» відносин людини, 
суспільства і держави повинні бути осмислені та 
відображені в координатах права, а їх ключові прин‑
ципи і основи закріплені в «Декларації цифрових 
прав людини», яка може і повинна основу для ре‑
алізації принципу свободи у сучасному цифровому 
суспільстві.
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