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ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЗАСІБ  

ОХОРОНИ МАЙНОВИХ ПРАВ

ПУБЛИЧНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КАК  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО ОХРАНЫ  

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

PUBLIC ADMINISTRATION AS AN  
ORGANIZATIONAL AND LEGAL MEANS OF  

PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS

Анотація. У статті досліджується ідея про те, що публічне адміністрування може виступати самостійним засобом охо-
рони цивільних прав, доповнюючи такі інструменти як цивільно правові види захисту права, що полягають в доведенні 
правомірності володіння самим майном. Охорона майнових прав вважається традиційно цариною приватного права, 
побудованого на принципах поваги до приватної власності, рівності сторін у відносинах, незалежності суду і справедли-
вого вирішення юридичних суперечок.

Констатується, що на відміну від цивільно- правових способів захисту прав, публічне адміністрування як спосіб захи-
сту прав спрямоване не на захист питання правомірності володіння а на захист реєстраційного запису від неправомір-
ного спотворення. Значний масив норм щодо охорони приватної власності має публічно- правовий характер і пов’яза-
ний з адмініструванням відповідних записів.

Стверджується, що з точки зору охорони майнових прав, зокрема прав власності на нерухоме майно та їх похідних — 
прав заставодержателя, прав вимоги, на забезпечення яких накладається нотаріальна заборона відчуження, тощо, ді-
яльність державних органів є організаційно- правовим засобом охорони таких прав у формі публічного адміністрування. 
Публічність полягає в тому, що будь-які рішення щодо змін у зареєстрованих правах приймаються публічно і за до-
тримання передбачених законодавством процедур стають надбанням громадськості, в тому числі зацікавлених сторін 
і невизначеного кола суб’єктів.

Визначено, що сутність адміністрування полягає в тому, що права захищаються на процесуальній основі і необхідність 
визначених правових передумов для прийняття управлінського рішення про зміни у зареєстрованих правах не може під-
мінятись іншими правовими передумовами, або рішення не може бути прийнято без достатніх правових підстав.

Ключові слова: публічне адміністрування, майнові права, охорона майнових прав.

Аннотация. В статье исследуется идея о том, что публичное администрирование может выступать самостоятель-
ным средством охраны гражданских прав, дополняя такие инструменты как гражданско правовые виды защиты права, 
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заключаются в доведении правомерности владения самым имуществом. Охрана имущественных прав считается тради-
ционно областью частного права, построенного на принципах уважения к частной собственности, равенства сторон в 
отношениях, независимости суда и справедливого решения юридических споров.

Констатируется, что в отличие от гражданско- правовых способов защиты прав, публичное администрирование как 
способ защиты прав направлено не на защиту вопрос правомерности владения а на защиту учетной записи от неправо-
мерного искажения. Значительный массив норм по охране частной собственности имеет публично- правовой характер 
и связан с администрированием соответствующих записей.

Утверждается, что с точки зрения охраны имущественных прав, в частности прав собственности на недвижимое 
имущество и их производных — прав залогодержателя, прав требования, на обеспечение которых накладывается нота-
риальная запрет отчуждения и т. д., деятельность государственных органов является организационно- правовым сред-
ством охраны таких прав в форме публичного администрирования. Публичность заключается в том, что любые решения 
относительно изменений в зарегистрированных правах принимаются публично и при соблюдении предусмотренных 
законодательством процедур становятся достоянием общественности, в том числе заинтересованных сторон и неопре-
деленного круга субъектов.

Определено, что сущность администрирования заключается в том, что права защищаются на процессуальной ос-
нове и необходимость определенных правовых предпосылок для принятия управленческого решения об изменениях в 
зарегистрированных правах не может подменяться другими правовыми предпосылками, или решение не может быть 
принято без достаточных правовых оснований.

Ключевые слова: публичное администрирование, имущественные права, охрана имущественных прав.

Summary. The article explores the idea that public administration can act as an independent means of protection of civil 
rights, complementing such tools as civil law types of protection of rights, which consist in proving the legality of possession of 
the property itself. Protection of property rights is traditionally considered a field of private law, built on the principles of respect 
for private property, equality of arms, independence of the court and a fair settlement of legal disputes.

It is stated that, unlike civil law methods of protection of rights, public administration as a method of protection of rights is aimed 
not at protecting the issue of legality of possession but at protecting the registration record from wrongful distortion. A large array 
of rules on the protection of private property is of a public law nature and is associated with the administration of relevant records.

It is argued that from the point of view of protection of property rights, in particular property rights to real estate and their 
derivatives — the rights of the mortgagee, rights of claim, which are notarized, etc., the activities of state bodies are an orga-
nizational means of protecting such rights in the form of public administration. Publicity means that any decisions regarding 
changes in registered rights are made in public and, in accordance with the procedures provided by law, become public property, 
including stakeholders and an indefinite number of entities.

It is determined that the essence of administration is that rights are protected on a procedural basis and the need for cer-
tain legal preconditions for making a management decision on changes in registered rights cannot be replaced by other legal 
preconditions, or a decision cannot be made without sufficient legal grounds.

Key words: public administration, property rights; protection of property rights.

Постановка проблеми. Охорона майнових прав 
вважається традиційно цариною приватного 

права, побудованого на принципах поваги до при-
ватної власності, рівності сторін у відносинах, неза-
лежності суду і справедливого вирішення юридичних 
суперечок. Проте значний масив норм щодо охорони 
приватної власності має публічно- правовий харак-
тер і пов’язаний з адмініструванням відповідних 
записів, оскільки атакам з боку правопорушників 
піддається не абсолютне право власника шляхом 
фіктивного доведення його відсутності, а сам реє-
страційний запис з метою його спотворення. Отже 
проблема належного публічного адміністрування 
має бути досліджена в розрізі охорони прав власника 
адміністративно- правовими публічними засобами.

Основні наукові праці. Питання публічного ад-
міністрування як предмета адміністративного пра-
ва в широкому розумінні а також окремі аспекти 
закріплення його в правових нормах досліджува-
лись у працях таких науковців, як М. Гурковський 
[1], С. Гусарєв [2] В. Курило [3], О. Шатило [4], та 
багатьма іншими. В той же час спеціальні дослі-
дження публічного адміністрування в розумінні 
організаційно- правового засобу охорони прав нам 
не зустрічались, отже ця тема представляє інтерес 
для вивчення.

Мета статті полягає у формулюванні наукового 
підходу, згідно з яким публічне адміністрування 
може розглядатись не тільки як діяльність а і як 
інституціональний засіб охорони майнових прав, 
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що включає в себе відповідні органи і сукупність 
управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині 
відбуваються зміни, пов’язані з посиленням регулю-
вання в публічному адмініструванні: ускладнення 
й посилення взаємозв’язку проблем і розширення 
кола факторів, які необхідно враховувати у процесі 
розробки управлінських рішень; зростання масш-
табів і складності проектів і програм, які реалізу-
ються, вагомості та вартості стратегічних рішень 
і відповідно ціни можливих помилок; зростання 
розмірів, складності і вартості самого управлін-
ського апарату; підвищення вимог до вирішення 
питань ефективності використання ресурсів, які 
є в розпорядженні органів влади і управління [4]. 
Організаційно- правові засоби — це передбачена за-
конодавством організаційна діяльність державних 
органів та недержавних організацій по забезпечен-
ню, охороні та захисту прав і свобод особи.

Головними організаційними гарантами прав 
і свобод людини та громадянина за Конституцією 
України [5] є Верховна Рада України [6], що закрі-
плює в нормативно- правових актах України пра-
ва і свободи людини та громадянина, гарантії цих 
прав і свобод, а також основні обов’язки; Президент 
України, який є гарантом додержання прав і свобод 
людини та громадянина; Кабінет Міністрів України 
[7], міністерства та інші центральні органи виконав-
чої влади, які вживають заходів щодо забезпечення 
прав і свобод людини та громадянина; місцеві дер-
жавні адміністрації [8], що на відповідній території 
забезпечують додержання прав і свобод людини та 
громадянина; суди [9], які захищають права та свобо-
ди людини і громадянина Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини [10]; прокуратура, що 
здійснює представництво інтересів громадянина або 
держави в суді, у випадках, передбачених законом 
[11], і адвокатура [12], яка забезпечує право на за-
хист в разі обвинувачення та надає правову допомогу.

Загалом, реалізація прав та охоронюваних зако-
ном інтересів розглядається з точки зору науковців 
як сукупність елементів, правових або юридичних 
засобів (факторів) або ж як діяльність, комплекс дій.

Форма інструментального підходу, з деякими 
відмінностями у судженнях науковців, визначає 
механізм реалізації прав та охоронюваних законом 
інтересів як блок регулятивних та охоронних пра-
вових засобів різного рівня, сукупність юридичних 
засобів, за допомогою яких втілюється об’єктивне 
і суб’єктивне право, реалізуючись у фактичній по-
ведінці суб’єктів [12].

За цим підходом головна роль у механізмі ре-
алізації прав та охоронюваних законом інтересів 

належить правовим засобам, які становлять його 
зміст. Від належного їх застосування залежить ре-
зультат досягнення цілі правового регулювання, 
забезпеченість ефективності права загалом.

Правові засоби переважно становлять з наукової 
точки зору норми і принципи права, правозастосовні 
акти, юридичні факти, суб’єктивні права, юридич-
ні обов’язки, заборони, пільги, заходи заохочення 
і покарання. Інструменти, які допомагатимуть ре-
алізації прав та охоронюваних законом інтересів 
можуть бути різними та залежать від обраної мети.

У наукових працях діяльнісний підхід може бути 
застосований до явищ такого класу, як механізм ре-
алізації права, дія норми права тощо і дає змогу ста-
вити та вирішувати складніші науково- пізнавальні 
завдання, що підтверджується розширенням його 
пізнавального інструментарію.

Тобто, можна зазначити, що такий підхід розглядає 
засоби реалізації прав, свобод та охоронюваних зако-
ном інтересів як взаємопов’язану систему видів пра-
вової діяльності та правові результати цієї діяльності.

Реалізація прав та охоронюваних законом інте-
ресів неможлива без таких ключових елементів як: 
система гарантій прав і свобод; механізм охорони 
і захисту прав і свобод; правозастосування; право-
вий порядок реалізації прав, свобод та охоронюва-
них законом інтересів; юридична відповідальність; 
нормативне закріплення суб’єктивних прав та їх 
реалізація; відновлення порушених прав.

Публічне адміністрування слід розглядати як 
один з із різновидів засобів реалізації прав та охоро-
нюваних законом інтересів, оскільки, саме створен-
ня правових гарантій для їх здійснення і досягнення 
відповідних цілей покладено на державу в особі її 
органів, іншими словами, на публічні адміністра-
ції, до компетенції яких належить гарантування 
фактичної реалізації прав і свобод, попередження 
їх порушень і сприяння їх поновленню.

Тобто, варто зазначити, що для реалізації певних 
прав та охоронюваних законом інтересів, потрібні 
також самостійні дії особи та правозастосовна діяль-
ність спеціальних органів державної влади.

У таких випадках реалізація прав і свобод люди-
ни забезпечується шляхом використання спеціаль-
них правозастосовних процедур.

Правозастосовна діяльність виконує найістотні-
шу функцію в механізмі реалізації прав і свобод — 
індивідуально- правове регулювання. У деяких ви-
падках необхідним елементом забезпечення прав є 
спеціально виданий компетентним органом вико-
навчої влади акт застосування права [12; 14, с. 90].

Публічне адміністрування, за своєю природою, 
саме займається виданням цих приписів, тим самим 
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сприяє та забезпечує реалізацію прав та охороню-
ваних законом інтересів зацікавлених суб’єктів 
правовідносин.

Наприклад, державна реєстрація речових прав 
на нерухоме майно є адміністративною послугою 
в силу того, що є діяльністю органів виконавчої вла-
ди в процесі реалізації ними владних повноважень, 
яка здійснюється за заявою фізичної чи юридичної 
особи, з метою забезпечення її прав, свобод і закон-
них інтересів та оформлюється у формі адміністра-
тивного акта.

Тобто, у свою чергу, до таких публічних послуг, 
які надає публічна адміністрація, можна віднести 
публічне адміністрування охорони прав власності на 
нерухоме майно, що здійснюється під час процедури 
його офіційної реєстрації і протягом всього часу іс-
нування реєстраційного запису, охорона незмінності 
якого, процедури верифікації і доступу до якого 
і є по суті, процесом публічного адміністрування 
і водночас, правової охорони прав власності. В да-
ному разі ми чітко відрізняємо охорону від захисту 
прав власності, який так само може здійснюватись 
публічною адміністрацією, на підставі ст. 17 Ци-
вільного кодексу України.

Охорону прав і свобод виокремлюють як окрему 
стадію в системі забезпечення прав і свобод людини. 
Вона має свої цілі та завдання, котрі вирішуються 
владно- примусовими заходами.

Саме на цій стадії реалізації прав і свобод вино-
ситься спеціальний акт правозастосування. Його 
виконання створює умови для подальшого процесу 
реалізації людиною прав і свобод. Акти правозасто-
сування виступають як правові засоби і позначають 
завершальний етап досягнення цілей і задоволення 
відповідних інтересів, а процедурою їх прийняття, 
займається публічне адміністрування, тим самим, 

беручи участь та забезпечуючи реалізацію прав та 
охоронюваних законом інтересів [12].

Акт правозастосування є наслідком діяльності пу-
блічної адміністрації щодо порушених прав і свобод, 
таким чином, поновлення спотвореного реєстрацій-
ного запису, або блокування будь-яких подальших 
дій з таким записом з метою можливості звернення 
заінтересованої особи до суду і скасування незакон-
них реєстраційних змін є вирішенням завдання пу-
блічного адміністрування охорони майнового права.

Висновки і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямі. Отже, слід зазначити, що ба-
гатозначність поняття механізму реалізації прав 
і охоронюваних законом інтересів пояснюється 
складністю цього явища, багатством його змісту, 
різноманіттям властивостей, складових та засобів 
реалізації.

З точки зору охорони майнових прав, зокре-
ма прав власності на нерухоме майно та їх похід-
них — прав заставодержателя, прав вимоги, на за-
безпечення яких накладається нотаріальна заборона 
відчуження, тощо, діяльність державних органів 
є організаційно- правовим засобом охорони таких 
прав у формі публічного адміністрування. Публіч-
ність полягає в тому, що будь-які рішення щодо змін 
у зареєстрованих правах приймаються публічно і за 
дотримання передбачених законодавством процедур 
стають надбанням громадськості, в тому числі за-
цікавлених сторін і невизначеного кола суб’єктів.

Сутність адміністрування полягає в тому, що 
права захищаються на процесуальній основі і не-
обхідність визначених правових передумов для при-
йняття управлінського рішення про зміни у заре-
єстрованих правах не може підмінятись іншими 
правовими передумовами, або рішення не може бути 
прийнято без достатніх правових підстав.

Література

1. Гурковський М.П Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: організаційно- правовий аспект: моногра-

фія Львів, ЛьвДУВС, 2012. 204 с.

2. Гусарєв С. Д. Діяльнісний підхід у структурі методології сучасного правознавства // Право України: Респ. 

юрид. журнал. 2014. № 8. С. 160–166.

3. Курило В. І. Про систему джерел адміністративного права України / В. І. Курило // Юридичний вісник. По-

вітряне і космічне право. 2009. № 2. С. 30–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2009_2_8 (дата звернення: 

17.08.2020).

4. Шатило О. А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів спеціаль-

ностей «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») ЖДТУ, 

2014. 51 с.

5. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96 ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 (дата 

звернення: 17.08.2020).



13

// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Juridical sciences» // № 1 (35), 2021

// Administrative law and process; finance law;  
information law // 

6. Про регламент Верховної Ради України. Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2010. № 14–15. № 16–17. Ст. 133.

7. Про Кабінет Міністрів України. Закон України від 27.02.2014 № 794-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2014. № 13. Ст. 222.

8. Про місцеві державні адміністрації. Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1999. № 20–21. Ст. 190.

9. Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2016. № 31. Ст. 545.

10. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998. № 20. Ст. 99.

11. Про прокуратуру. Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015. № 2–3. 

Ст. 12.

12. Про адвокатуру та адвокатську діяльність. Закон України від 05.07.22012 № 5076-VI // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2013. № 27. Ст. 282.

13. Новікова В. В., Бровікова С. В. Про механізм реалізації прав і свобод людини // Науковий вісник Львівського 

державного університету внутрішніх справ. серія юридична. 2018. Вип. 3. С. 45–56. URL: http://www.lvduvs.edu.

ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_03_2018/07 (дата звернення: 22.08.2020).

14. Гринкевич О. Великий договір навколо ратифікації // Політика і час. 1999. № 3. С. 90.

References

1. Ghurkovsjkyj M.P Rejestracijna dijaljnistj publichnoji administraciji: orghanizacijno- pravovyj aspekt: 

monoghrafija Ljviv, LjvDUVS, 2012. 204 s.

2. Ghusarjev S. D. Dijaljnisnyj pidkhid u strukturi metodologhiji suchasnogho pravoznavstva // Pravo Ukrajiny: 

Resp. juryd. zhurnal. 2014. # 8. S. 160–166.

3. Kurylo V. I. Pro systemu dzherel administratyvnogho prava Ukrajiny / V. I. Kurylo // Jurydychnyj visnyk. Po-

vitrjane i kosmichne pravo. 2009. # 2. S. 30–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2009_2_8 (data zvernennja: 

17.08.2020).

4. Shatylo O. A. Opornyj konspekt lekcij z dyscypliny «Publichne administruvannja» (dlja studentiv specialjnostej 

«Menedzhment orghanizacij i administruvannja» ta «Menedzhment zovnishnjoekonomichnoji dijaljnosti») ZhDTU, 

2014. 51 s.

5. Konstytucija Ukrajiny vid 28.06.1996 # 254k/96 VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 (data 

zvernennja: 17.08.2020).

6. Pro reghlament Verkhovnoji Rady Ukrajiny. Zakon Ukrajiny vid 10.02.2010 # 1861-VI // Vidomosti Verkhovnoji 

Rady Ukrajiny (VVR), 2010. # 14–15. # 16–17. St. 133.

7. Pro Kabinet Ministriv Ukrajiny. Zakon Ukrajiny vid 27.02.2014 # 794-VII // Vidomosti Verkhovnoji Rady (VVR), 

2014. # 13. St. 222.

8. Pro miscevi derzhavni administraciji. Zakon Ukrajiny vid 09.04.1999 # 586-XIV // Vidomosti Verkhovnoji Rady 

Ukrajiny (VVR), 1999. # 20–21. St. 190.

9. Pro sudoustrij i status suddiv. Zakon Ukrajiny vid 02.06.2016 # 1402-VIII. Vidomosti Verkhovnoji Rady (VVR), 

2016. # 31. St. 545.

10. Pro Upovnovazhenogho Verkhovnoji Rady Ukrajiny z prav ljudyny. Zakon Ukrajiny vid 23.12.1997 # 776/97-VR 

// Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny (VVR), 1998. # 20. St. 99.

11. Pro prokuraturu. Zakon Ukrajiny vid 14.10.2014 # 1697-VII // Vidomosti Verkhovnoji Rady (VVR), 2015. 

# 2–3. St. 12.

12. Pro advokaturu ta advokatsjku dijaljnistj. Zakon Ukrajiny vid 05.07.22012 # 5076-VI // Vidomosti Verkhovnoji 

Rady (VVR), 2013. # 27. St. 282.

13. Novikova V. V., Brovikova S. V. Pro mekhanizm realizaciji prav i svobod ljudyny // Naukovyj visnyk Ljvivsjkog-

ho derzhavnogho universytetu vnutrishnikh sprav. serija jurydychna. 2018. Vyp. 3. S. 45–56. URL: http://www.lvduvs.

edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/nvsy_03_2018/07 (data zvernennja: 22.08.2020).

14. Ghrynkevych O. Velykyj doghovir navkolo ratyfikaciji // Polityka i chas. 1999. # 3. S. 90.



14

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Серія: «Юридичні науки» // № 1 (35), 2021

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

УДК 342.7
Мельник Андрій Богданович
старший викладач кафедри тактико- спеціальної, фізичної та вогневої підготовки
Прикарпатський факультет (м. Івано- Франківськ)
Національної академії внутрішніх справ
Мельник Андрей Богданович
старший преподаватель кафедры тактико- специальной, физической и огневой подготовки
Прикарпатский факультет (г. Ивано- Франковск)
Национальной академии внутренних дел
Melnyk Andrii
Lecturer of the Department of Tactical- Special Physical Training
Precarpathian Faculty of the National Police of Ukraine

Гуцуляк Микола Ярославович
кандидат юридичних наук, доцент,
викладач спеціальності «Право»
Івано- Франківський коледж
Львівського національного аграрного університету
Гуцуляк Николай Ярославович
кандидат юридических наук, доцент,
преподаватель специальности «Право»
Ивано- Франковский колледж
Львовского национального аграрного университета
Gutsuliak Mykola
Teacher of the Specialty of «Law»
Ivano- Frankivsk College of the Lviv National Agrarian University

DOI: 10.25313/2520-2308-2021-1-6842

МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ  

ПІД ЧАС МАСОВИХ ЗАХОДІВ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДКА  

ВО ВРЕМЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

METHODOLOGICAL CONCEPTS OF ENSURING  
THE PUBLIC SECURITY AND ORDER  

DURING MASS EVENTS

Анотація. У статті досліджено концептуальні аспекти забезпечення публічної безпеки та порядку під час масових 
заходів згідно з упроваджуваною методикою виконання службових завдань Національною поліцією України у сфері ре-
алізації прав громадян на мирні зібрання. Визначено особливості організації діяльності органів та підрозділів поліції в 
рамках спільного виконання завдань щодо забезпечення правопорядку. Проаналізовано на відповідність національ-
ному законодавству основні способи та прийоми використання сил і засобів поліції під час запобігання та припинення 
правопорушень у ході проведення мирних зібрань. Також проведено паралелі між окремими тактичними методами, що 
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використовувалися правоохоронними органами України, і тими, що переймаються з європейської практики поліцейської 
діяльності та зазначені у відомчих нормативних актах, які регулюють відповідну сферу виконання професійних обов’язків.

Запропоновані в науковій статті твердження ґрунтуються на результатах інтерв’ювання керівного складу органів та 
підрозділів Національної поліції, котрі безпосередньо реалізовують завдання щодо забезпечення публічної безпеки та 
порядку під час масових заходів і пройшли тренінги Консультативної місії Європейського союзу в Україні, що спрямовані 
на формування нової моделі забезпечення громадського порядку.

Ключові слова: масові заходи, публічна безпека та порядок, Національна поліція України, тактичні методи.

Аннотация. В статье исследовано концептуальные аспекты обеспечения общественной безопасности и порядка во вре-
мя массовых мероприятий согласно внедряемой методики выполнения служебных задач Национальной полицией Украи-
ны в сфере реализации прав граждан на мирные собрания. Определены особенности организации деятельности органов 
и подразделений полиции в рамках совместного выполнения задач по обеспечению правопорядка. Проанализированы 
на соответствие национальному законодательству, основные способы и приемы использования сил и средств полиции во 
время предупреждению и пресечению правонарушений в ходе проведения мирных собраний. Также, авторами проведено 
сравнение между отдельными тактическими методами, которые использовались правоохранительными органами Украи-
ны и теми, что внедряются из европейской практики полицейской деятельности и соответственно указанные в ведомствен-
ных нормативных актах, регулирующих соответствующую сферу выполнения профессиональных обязанностей.

Предложенные в научной статьи выводы основаны на результатах интервьюирования руководящего состава орга-
нов и подразделений Национальной полиции которые непосредственно реализуют задачи по обеспечению обществен-
ной безопасности и порядка во время массовых мероприятий и прошли тренинги Консультативного миссии Европей-
ского союза в Украине, направленные на формирование новой модели обеспечения общественного порядке.

Ключевые слова: массовые собрания, публичная безопасность и порядок, Национальная полиция Украина, такти-
ческие методы.

Summary. The conceptual aspects of ensuring the public safety and order during mass events in accordance with the im-
plemented methodology of the National Police of Ukraine in the field of the realization of citizens’ rights to peaceful assembly 
have been analyzed in this article. The peculiarities of the organization of the activity of the police bodies and subunits within 
the limits of the joint performance of tasks concerning the maintenance of law and order have been defined. The main ways and 
methods of using police forces and means while preventing and stopping the offenses during peaceful assemblies have been 
analyzed for compliance with the national legislation. The authors have also compared some tactical methods used by the law 
enforcement agencies of Ukraine and those that are adopted from the European practice of policing and, accordingly, specified 
in the departmental regulations governing the relevant field of the professional duties.

The statements, suggested in this scientific article, are based on the results of the interviews with the leadership of the Nation-
al Police bodies and subunits that directly implement the tasks of the ensuring public safety and order during mass events and 
have been trained by the European Union Advisory Mission in Ukraine aiming to form a new model of securing the public order [1].

Key words: mass meetings, public order, National Police of Ukraine, tactical methods.

Постановка проблеми. Право на мирні зібрання 
громадян є однією з підвалин демократії. Гаран-

тії реалізації такого права задекларовано в основних 
законодавчих актах України, в тому числі й ратифі-
кованих міжнародних нормах. Забезпечення з боку 
держави свободи мирних зібрань тісно пов’язане із 
забезпеченням громадського порядку під час різного 
роду масових заходів. Одним із суб’єктів виконання 
завдань у сфері збереження правопорядку виступає 
Національна поліція як структурний елемент вико-
навчої гілки влади [2]. Ефективність її діяльності 
в цій професійній сфері значною мірою залежить 
від обраних методів роботи, які повинні відповідати 
чинному законодавству та міжнародним стандартам 
у галузі прав людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням особливостей діяльності поліції під час 
масових зібрань у своїх працях, присвячених публіч-
ній безпеці та порядку, займались такі закордонні 
фахівці, як: Райхер С., Стотт К., Кронін П., Аданг 
О та інші [3]. Вітчизняні наукові дослідження ста-
новлять праці Н. Туза [4] та Д. Оверченка [5].

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою дослідження є аналіз концептуальних 
форм і методів діяльності Національної поліції 
України під час забезпечення публічної безпеки та 
порядку в проведенні мирних зібрань. Визначення їх 
відповідності чинному законодавству та передумов 
ефективного впровадження в професійну діяльність 
поліцейських.
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Виклад основного матеріалу. Національна по-
ліція є одним з основних суб’єктів реалізації зо-
бов’язань держави у сфері дотримання прав і сво-
бод людини та громадянина. З-поміж законодавчо 
визначених завдань поліції чільне місце посідає 
надання поліцейських послуг у сфері забезпечення 
публічної безпеки і порядку [2]. Публічне вислов-
лення суспільних поглядів, організація проведення 
культурних, релігійних та інших масових заходів 
стали повсякденним явищем в Україні, яка заде-
кларувала демократичні цінності та європейський 
вектор подальшого розвитку.

Такі передумови зумовлюють необхідність удо-
сконалення методів реалізації державних повно-
важень, зокрема сфери правоохоронної діяльності, 
реформування котрої пов’язане із впровадженням 
кращих європейських практик забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку під час мирних зібрань. 
Відомчими нормативно- правовими актами Мініс-
терства внутрішніх справ України така практика 
визначається як «скандинавська модель» забезпе-
чення правопорядку [6].

Важливим елементом зазначеної моделі, що впро-
ваджується в діяльність органів та підрозділів Наці-
ональної поліції, є особлива структура керівництва 
під час забезпечення правопорядку, яка розподілена 
на три рівні: стратегічний, операційний і тактичний.

Стратегічне командування визначає цілі та межі 
повноважень із забезпечення публічної безпеки і по-
рядку під час конкретного мирного зібрання, а та-
кож визначає необхідні ресурси для їх досягнення. 
Тобто відповідає на питання «що потрібно досяг-
ти?», вживаючи спеціальних заходів із забезпечення 
публічної безпеки та порядку.

Операційне командування реалізовує стратегіч-
ний план та здійснює керівництво шляхом делегу-
вання повноважень, розв’язуючи завдання «яким 
чином?» досягти мети і цілей, визначених страте-
гічним керівництвом.

Тактичне командування виконує операційний 
план та здійснює тактичне керівництво за територі-
альним, виконуючи завдання на визначеній терито-
рії чи місці, а також функціональним, забезпечуючи 
виконання певної функції (організація дорожнього 
руху, комунікація з учасниками зібрання тощо) 
принципами [7].

Як бачимо, філософія керівництва в європейській 
практиці передбачає делегування повноважень та 
здатність до ініціативи. Такі керівні підходи вва-
жаємо ефективними з огляду на те, що до охорони 
громадського порядку під час мирних зібрань ча-
сто залучається особовий склад з відокремлених 
підрозділів поліції, в тому числі з різних регіонів, 

а також з інших відомств, зокрема Національної 
гвардії України. Тобто виникає тимчасово створена 
структура для виконання конкретного спільного 
завдання. Саме тому чітка командна вертикаль, де 
кожен співробітник знає, кому підпорядковуєть-
ся, та розуміє сферу своєї відповідальності, є вкрай 
важливою для координації дій і прийняття рішень 
у конкретних ситуаціях.

Вважаємо, що ефективність функціонування та-
кої системи управління в діяльності Національної 
поліції України напряму залежить, з одного боку, 
від професійної компетентності командирів, яким 
делегуються повноваження, з іншого, — від реально-
го пропорційного співвідношення цих повноважень 
з наданими ресурсами та обсягом відповідальності. 
Саме наявність своєрідного балансу між повнова-
женнями, відповідальністю та наданими ресурса-
ми є необхідною умовою досягнення ефективної 
системи управління під час вирішення відповідних 
службових завдань у сфері забезпечення публічного 
порядку.

Керуючись сучасними дослідженнями про ди-
наміку людських зібрань, процеси між групами 
та в середині них, зокрема С. Райхера, К. Стотта, 
Д. Друрі, П. Кроніна, О. Аданга, Е. Лівінгстоуна 
[3], у «скандинавській моделі» розроблено низку 
тактичних методів забезпечення правопорядку під 
час масових заходів. Основними характерними осо-
бливостями цих методів є мобільність сил і засобів 
та їх активне використання; взаємодія з учасника-
ми зібрання через постійний діалог; градуйований 
підхід поліцейської діяльності, яка відповідає кон-
кретній ситуації.

Збільшення мобільності особового складу до-
сягається шляхом більш активного використання 
спеціальних транспортних засобів. Застосування 
підрозділами поліції спеціальних транспортних 
засобів, зокрема під час припинення групових пору-
шень громадського порядку чи масових заворушень, 
передбачено статтею 45 Закону України «Про На-
ціональну поліцію» [2]. Ідеться про легко захищені 
транспортні засоби, що можуть використовуватися 
з такою метою:

 – здійснення патрулювання секторів у районі про-
ведення мирного зібрання;

 – визначення маршруту руху та керування люд-
ськими потоками під час динамічного заходу;

 – блокування певного місця — створення загоро-
дження;

 – розосередження натовпу тощо.
За своєю сутністю деякі тактичні прийоми, зокре-

ма «Клин», метою якого є розділення натовпу [8], 
створення загородження для недопущення проник-
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нення на визначену територію чи об’єкт, і раніше 
застосовувалися підрозділами громадської безпеки, 
котрі при цьому використовували захисні щити. 
Головною відмінністю є те, що функцію укриття 
для особового складу, зокрема від метальних пред-
метів, виконують транспортні засоби, які облад-
нані додатковим захистом, при цьому поліцейські 
можуть перебувати як в середині спеціального ав-
томобіля, так і поза ним, використовуючи його як 
укриття чи прикриття своїх дій. Так зменшується 
безпосередній контакт поліцейських з агресивно 
налаштованими учасниками зібрання, а отже, не-
обхідна кількість їх залучення для забезпечення 
окремих завдань. Наприклад, здійснення ланцюга 
загороджень із використанням транспортних засобів 
зменшує чисельність живої сили поліцейських через 
габаритні характеристики транспортних засобів. Не 
менш важливе значення має збільшення швидкості 
дій та гнучкості реагування підрозділів поліції при 
використанні автомобілів. Також варто зазначити, 
що обладнання спеціальних транспортних засобів 
передбачає розміщення на його кузові відеотехніч-
них засобів, і це дає змогу додатково фіксувати про-
типравні дії окремих учасників чи групи осіб, що, 
зі свого боку, має певний превентивний ефект та 
сприяє в подальшому об’єктивному розслідуванню 
ймовірних протиправних дій. Легітимність викори-
стання засобів фото- відеофіксації із вказаною метою 
відображено в статті 40 Закону України «Про Наці-
ональну поліцію» [2]. Проактивна модель поліцей-
ської діяльності під час підтримання громадського 
порядку реалізовується шляхом такої організації 
сил та засобів поліції, яка дає можливість завчасно 
ідентифікувати потенційну загрозу для публічної 
безпеки чи запобігти її негативним наслідкам. Отже, 
стратегія дій поліції направлена передусім на запо-
бігання, а не реагування на протиправні дії чи не-
безпечні події, що можуть статися в кожній окремій 
ситуації. Пріоритетність превентивних заходів під 
час забезпечення громадського порядку, зокрема під 
час футбольних матчів, визначено статтею 4 Закону 
України «Про особливості забезпечення громадсько-
го порядку та громадської безпеки у зв’язку з підго-
товкою та проведенням футбольних матчів» [9], що 

за своєю суттю нормативно відображає вищезазна-
чений підхід діяльності поліції у відповідній сфері.

Нарощування та згортання сил і засобів, вико-
ристання відповідного захисного екіпірування та 
спеціальних засобів, залучення підрозділів поліції 
спеціального призначення відбувається пропорційно 
поточній ситуації та повинно відповідати її потре-
бам. У вузькому розумінні пропорційність в діях 
поліції відображається в статті 29 Закону України 
«Про Національну поліцію», у диспозиціях якої 
зазначається необхідність застосування тих поліцей-
ських заходів, які забезпечують виконання служ-
бових повноважень з найменшою шкодою правам 
і свободам людини та не перевищують блага, для 
захисту якого вони застосовуються.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Нова мо-
дель забезпечення публічної безпеки та порядку 
під час мирних зібрань передбачає дотримання та-
ких принципів діяльності, які допомагають змен-
шити, а в деяких випадках запобігти виникненню 
конфліктів як у середині натовпу, так і між ним 
та поліцією. Концептуальні методологічні підхо-
ди, що впроваджуються в діяльність Національної 
поліції, ґрунтуються на сучасних наукових підхо-
дах та значною мірою знаходять своє відображення 
у законодавстві України. Разом з тим, ефективність 
функціонування нової моделі діяльності напряму 
залежить від належного ресурсного забезпечення 
підрозділів Національної поліції, а головне — всебіч-
ної професійної підготовки її особового складу в цій 
сфері службової діяльності як в частині оволодіння 
принципами та методами роботи, так і стосовно від-
повідного кола законодавства, що визначає права 
громадян на мирні зібрання і повноваження поліції 
під час реалізації зазначених свобод.

Попри те, що кожна ситуація службової діяль-
ності, пов’язана із забезпеченням правопорядку, 
є індивідуальною, відправною точкою під час за-
стосування поліцейських заходів, обрання форм 
та методів реагування повинно бути дотримання 
міжнародних стандартів у галузі прав людини, серед 
яких: законність, пропорційність та необхідність 
[10, с. 22].
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ  
ОРГАНІВ: ДОСВІД ЄС

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНОВ: ОПЫТ ЕС

ORGANIZATION OF LAW ENFORCEMENT  
ACTIVITIES: EU EXPERIENCE

Анотація. Підвищення стандартів діяльності вітчизняної правоохоронної системи є актуальним питанням теоретико- 
прикладного спрямування. Вдосконалення існуючих моделей здійснення правоохоронної діяльності повинно відбувати-
ся з урахуванням прогресивного європейського досвіду, що містить у собі практичні інструменти досягнення дієвості у 
роботі провідних інститутів держави. Використання зарубіжних стандартів та практик є вимогою сьогодення, що пояс-
нюється необхідністю покращення виконання завдань суб’єктами правоохоронної діяльності щодо захисту прав, свобод 
та інтересів громадян.

У статті розглянуто сучасні аспекти розвитку правоохоронної системи у країнах ЄС, окреслено актуальні європей-
ські практики щодо покращення роботи підрозділів та органів правоохоронного спрямування, запропоновано напрями 
запозичень, які доцільно використати у побудові моделі правоохоронних органів в Україні. Окремо звернуто увагу на 
досвід окремих країн ЄС (Польщі, Німеччини, Франції, Швеції) щодо організації роботи правоохоронних органів.

Європейські напрацювання є актуальними для України, зважаючи на процес європейської та євроатлантичної ін-
теграції, розвиток правової держави та громадянського суспільства. Підвищення довіри громадян до правоохоронних 
органів, покращення ефективності останніх в умовах сьогодення досягається завдяки плідній роботі, спрямованій на 
реалізацію новітніх моделей побудови та організації діяльності правоохоронних органів країн ЄС, які можливо перейня-
ти та використати у нашій державі.

Розпочаті в Україні реформи щодо вдосконалення роботи судових, контррозвідувальних та інших органів є свід-
ченням високого прагнення до якісних та дієвих змін. Успішне завершення трансформаційних процесів у вітчизняній 
правоохоронній системи залежить від вміння поєднати найкращий світовий досвід з національними особливостями та 
інтересами. Вивчення та узагальнення досвіду ЄС стосовно побудови роботи органів правоохоронного спрямування 
залишатиметься тим напрямом досліджень, який потребуватиме постійної уваги та наукового осмислення.

Ключові слова: правоохоронна діяльність, європейські стандарти, взаємодія, організація роботи.

Аннотация. Повышение стандартов деятельности отечественной правоохранительной системы является актуаль-
ным вопросом теоретико- прикладного направления. Совершенствование существующих моделей осуществления пра-
воохранительной деятельности должно происходить с учетом прогрессивного европейского опыта, который включает в 
себя практические инструменты достижения действенности в работе ведущих институтов государства. Использование 
зарубежных стандартов и практик является требованием настоящего, объясняется необходимостью улучшения выпол-
нения задач субъектами правоохранительной деятельности по защите прав, свобод и интересов граждан.

В статье рассмотрены современные аспекты развития правоохранительной системы в странах ЕС, обозначены ак-
туальные европейские практики по улучшению работы подразделений и органов правоохранительного направления, 
предложены направления заимствований, которые следует использовать в построении модели правоохранительных ор-
ганов в Украине. Отдельно обращено внимание на опыт отдельных стран ЕС (Польши, Германии, Франции, Швеции) по 
организации работы правоохранительных органов. Европейские наработки актуальны для Украины, учитывая процесс 
европейской и евроатлантической интеграции, развитие правового государства и гражданского общества. Повыше-
ние доверия граждан к правоохранительным органам, повышения эффективности последних в сегодняшних условиях 
достигается благодаря плодотворной работе, направленной на реализацию новейших моделей построения и органи-
зации деятельности правоохранительных органов стран ЕС, возможно перенять и использовать в нашем государстве.

Начатые в Украине реформы по совершенствованию работы судебных, контрразведывательных и других органов 
является свидетельством высокого стремление к качественным и действенных изменений. Успешное завершение транс-
формационных процессов в отечественной правоохранительной системы зависит от умения совместить лучший миро-
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вой опыт с национальными особенностями и интересами. Изучение и обобщение опыта ЕС по построению работы ор-
ганов правоохранительного направления оставаться тем направлением исследований, который потребует постоянного 
внимания и научного осмысления.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, европейские стандарты, взаимодействие, организация работы.

Summary. Raising the standards of the domestic law enforcement system is an urgent issue of theoretical and applied di-
rection. Improving existing models of law enforcement should take into account the progressive European experience, which in-
cludes practical tools to achieve effectiveness in the work of leading state institutions. The use of foreign standards and practices 
is a requirement of today, which is explained by the need to improve the performance of law enforcement agencies to protect the 
rights, freedoms and interests of citizens. The article considers modern aspects of law enforcement development in EU countries, 
outlines current European practices for improving the work of law enforcement agencies and bodies, suggests areas of borrowing 
that should be used in building a model of law enforcement agencies in Ukraine. Special attention is paid to the experience of 
some EU countries (Poland, Germany, France, Sweden) in organizing the work of law enforcement agencies. European develop-
ments are relevant for Ukraine, given the process of European and Euro- Atlantic integration, the development of the rule of law 
and civil society. Increasing public confidence in law enforcement agencies, improving the effectiveness of the latter in today’s 
conditions is achieved through fruitful work aimed at implementing the latest models of construction and organization of law 
enforcement agencies of the EU, which can be adopted and used in our country. The reforms initiated in Ukraine to improve the 
work of the judiciary, counterintelligence and other bodies are evidence of a high desire for quality and effective change. Success-
ful completion of transformation processes in the domestic law enforcement system depends on the ability to combine the best 
world experience with national characteristics and interests. The study and generalization of the EU experience in building the 
work of law enforcement agencies will remain a field of research that will require constant attention and scientific understanding.

Key words: law enforcement activity, European standards, interaction, organization of work.

Постановка проблеми. Дестабілізаційні проце-
си, які спостерігаються в Україні впродовж 

останніх років, змушують шукати нові шляхи вдо-
сконалення роботи правоохоронних інституцій. 
Побудова дієздатних підрозділів, які здійснюють 
правоохоронні функції, неможлива без постійної 
та плідної роботи з врахування напрацювань країн 
Європейського Союзу (ЄС).

Беззаперечно, ефективність правоохоронної ді-
яльності напряму залежить від постійного вдоско-
налення існуючих практик роботи підрозділів та 
врахування міжнародного досвіду організації і ре-
формування роботи правоохоронних інституцій. По-
треба у впровадженні сучасних механізмів захисту 
прав, свобод та інтересів людини і громадянина, за-
безпечення існування принципів правової держави, 
зумовлює необхідність врахування та впровадження 
досвіду країн ЄС і його впровадження у вітчизняне 
правоохоронне середовище.

Наукове обґрунтування основ організації ро-
боти правоохоронних органів ЄС, їх позитивного 
досвіду дасть необхідний імпульс законодавчим, 
організаційним та загальнотеоретичним пошукам 
оптимальної моделі розвитку системи правоохо-
ронних органів в Україні. З огляду на зазначене, 
проблематика врахування досвіду ЄС у побудові 
механізму державної влади, зокрема правоохорон-
них інституцій, є надзвичайно актуальною темою 
наукових пошуків та узагальнень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ви-
вчення проблематики організації діяльності пра-
воохоронних органів в ЄС стало об’єктом науко-
вих спрямувань багатьох вчених та дослідників, 
серед яких М. М. Сірант, А. І. Білас, Н. Г. Діден-
ко, А. Й. Іванський, В. Г. Гриценко, С. В. Полта-
вець, О. А. Падалка, Є. Ю. Соболь, І. С. Кравчен-
ко, В. Л. Полярна, Л. М. Гришко, О. А. Шелехов, 
О. І. Безпалова та багато інших.

Проведені дослідження розкривають окремі ас-
пекти використання європейських практик у розбу-
дові вітчизняних правоохоронних органів. Разом із 
тим, постійний розвиток механізмів забезпечення 
прав і свобод в Україні та світі змушує переглядати 
існуючі стандарти організації системи правоохорон-
них органів та наповнювати їх новими прогресив-
ними положеннями.

Мета роботи — розглянути окремі напрями ор-
ганізації правоохоронних органів у Європейському 
Союзі. Досягнення вказаної мети передбачає вико-
нання наступних завдань:
1) розкрити актуальні напрями запозичення єв-

ропейського досвіду щодо побудови та методів 
діяльності правоохоронних органів;

2) визначити тенденції щодо вдосконалення роботи 
правоохоронних інституцій країнами Європей-
ського Союзу;

3) запропонувати перспективні шляхи покращення 
організації вітчизняної правоохоронної системи.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Вітчиз-
няні та зарубіжні правоохоронні органи є надзвичайно 
важливими інститутами забезпечення прав і свобод, 
національної безпеки, стану законності та правопоряд-
ку у державі. Побудова та організація роботи органів, 
що здійснюють правоохоронну діяльність, залежить 
від стану державних справ, економічних та політич-
них чинників, основних викликів та проблем, які 
постають перед суверенною організацією суспільства.

Науковець М. М. Сірант відзначає, що одним з на-
прямів реформування національної правоохоронної 
системи є посилення співпраці є європейськими 
структурами та врахування їхнього позитивного 
досвіду [1, c. 359].

При вдосконаленні існуючих підходів до орга-
нізації роботи правоохоронних органів необхідно 
звертатися до досвіду європейських партнерів, які 
напрацьовують та впроваджують новітні моделі за-
безпечення прав людини та інтересів суспільства.

При побудові правоохоронних органів країнами 
ЄС застосовується підхід, за якого існує велика роз-
галуженість правоохоронних органів, використову-
ється поділ за джерелами фінансування (федеральні, 
місцеві, приватні). При цьому, досягається тісна 
взаємодія між підрозділами: вони мають спільну 
мету — захист прав і свобод громадянина. Фахівців 
вирізняє високий ступінь підготовки, слідування 
принципам відкритості, гласності [2, c. 11].

Правильний та справедливий розподіл функцій 
між правоохоронними органами, визначення джерел 
їх фінансування, чіткі основи взаємодії, дотримання 
загальноправових принципів — важливі позиції, які 
повинні братися за основу при розбудові сучасної 
правоохоронної системи. Разом із тим, повинні за-
безпечуватися незалежність, аполітичність, всебічна 
підтримка вказаних інститутів, що також є серед 
європейський пріоритетів та цінностей.

Н. Г. Діденко переконана, що у більшості країн 
ЄС використовується модель, що забезпечує стабіль-
ність місцевих громад, а проблеми серед місцевого 
населення вирішують завдяки відновлювальному 
правосуддю (Restorative Justice). Правоохоронні 
органи неухильно дотримуються вимог прозорості, 
що стосується як робочих приміщень, процесу на-
дання інформації, так і діяльності органів загалом. 
Застосовується оптимальна чисельність підрозділів, 
пріоритетна орієнтація діяльності [3, c. 6–7].

Інакше кажучи, розвиток правоохоронної систе-
ми на місцевому рівні, забезпечення відкритості та 
доступності усіх ланок, взаємодія між правоохорон-
ними органами і чіткий розподіл повноважень між 
ними вважаються перспективними положеннями 
для реформування правоохоронних інституцій.

У країнах ЄС значний акцент зроблено на опти-
мізацію кількісного складу підрозділів, що гаран-
тують безпеку та правопорядок, захищеність, прав, 
свобод та інтересів.

Так, за чисельністю органи поліції, СБУ, Дер-
жавна прикордонна служба та інші органи в Україні 
суттєво більші за відповідні установи ФРН і Поль-
щі, що призводить до необґрунтованих витрат на 
їх утримання [4].

Визначення необхідної чисельності правоохорон-
них органів, розмежування компетенції між ними 
є одним з актуальних питань сучасної побудови їх 
діяльності.

Потрібно погодитися з думкою, що Україна та-
кож поступово впроваджує такі стандарти, запози-
чуючи позитивну практику європейських держав, 
досвід євроінтеграційних процесів, конвергенції 
правових систем, окремих правових інститутів [5].

Разом із тим, навіть використання іноземного 
досвіду не гарантує його ефективне впровадження, 
оскільки потрібно враховувати історичні, економіч-
ні, політичні фактори, які впливають на розвиток 
правоохоронних інституцій в Україні.

Звертаючись до основ функціонування право-
охоронних органів у Франції (зокрема, підрозділів 
поліції) В. Г. Гриценко вказує на необхідність запози-
чення інновацій французької системи правоохорон-
них органів: муніципальної, судової, національної 
поліції. Дослідник пропонує доповнити програми 
підготовки тренувань вітчизняних підрозділів спеці-
ального призначення за зразком спеціальних підроз-
ділів Національної поліції Франції (RAID та GIPN) та 
Національної жандармерії Франції (GIGN) [6, c. 187].

Необхідність розбудови місцевих правоохорон-
них органів також є надзвичайно актуальним на-
прямком реформування. Це дозволить підвищити 
довіру громадян до представників системи правоохо-
ронних органів, мінімізувати кількість порушень, 
налагодити систему взаємодії між місцевою владою 
та уповноваженими структурами. Розгляд європей-
ських варіантів щодо побудови судових органів та 
підрозділів з охорони громадського порядку (націо-
нальної поліції), використання програм підготовки 
підрозділів спеціального призначення повинен уз-
годжуватися з вітчизняною практикою, правовими, 
економічними та суспільно- політичними реаліями.

На сьогодні на міському рівні відбується форму-
вання муніципальних підрозділів із забезпечення 
дотримання положень законодавства у сфері бла-
гоустрою, які мають назву «Муніципальна варта 
(поліція) тощо. Однак, за своєю суттю вказані під-
розділи жодним чином не виконують завдання щодо 
забезпечення реалізації правоохоронних функцій.
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З цього приводу С. В. Полтавець аргументовано 
вказує, що всі муніципальні правоохоронні утворен-
ня, які умовно мають назву «муніципальна поліція» 
діють поза межами правового поля. За відсутності 
належної нормативно- правової регламентації, гово-
рити про муніципальну поліцію як де-юре правоохо-
ронну структуру науковець вважає недоречним [7].

Проблема нормативно- правового забезпечення 
діяльності підрозділів та органів, що виконують пра-
воохоронні функції, проявляється у тому, що норма-
тивні джерела недосконало визначають та деталізу-
ють саме діяльність підрозділів на місцевому рівні.

Принципово важливо, що поліцейські у Франції, 
США та інших країнах змушені навчатись протягом 
всієї служби, оскільки від цього залежать кар’єра, 
присвоєння офіційного чину, рівень оплати праці, 
пільги тощо [8, c. 31].

Таким чином, професіоналізм зарубіжним пра-
воохоронців формується не лише від час первин-
ної підготовки, а набувається впродовж життя як 
обов’язок і вимога, що впливає на перспективу їх-
нього становлення.

Завдяки успішному реформуванню системи право-
охоронних органів та формуванню якісно нового під-
ходу у роботі державного механізму Республіці Поль-
ща вдалося підвищити стандарти правоохоронної 
діяльності та отримати високу підтримку громадян.

О. А. Падалка зауважує, що досягнення ефек-
тивності роботи державних органів у Польщі — ре-
зультат злагодженій взаємодії з громадськістю, ви-
користання інструментів стратегічного управління, 
звітності та планування [9, c. 187].

Не другорядне значення в успішності проведення 
удосконалень в Польщі відіграли такі аспекти, як: 
високоякісна інформаційно- аналітична робота під-
розділів, надання високого фінансування та всебічне 
забезпечення їх діяльності.

Експертами відзначено, що інформаційно- 
аналітична робота стала більш якісною, прийнято 
ряд програмних документів щодо модернізації робо-
ти підрозділів, у яких окреслені зміни у технічному 
та фінансовому забезпеченні діяльності польських 
правоохоронців [10, c. 123].

Питання технічного та фінансового забезпечення 
є важливими факторами мотивації та успішного 
виконання поставлених завдань. Крім того, стан 
захищеності співробітників правоохоронних органів 
безпосередньо впливає ефективність проведених за-
ходів, безпеку та здоров’я як громадян, так і самих 
співробітників.

Науковці відзначають, що система правоохорон-
них органів Центральної та Східної Європи (Німеч-
чини, Угорщини, Польщі, Словенії, Чехії, Болгарії) 

зазнала суттєвих змін під впливом міжнародних 
норм. Це зумовило появу процесів демілітаризації, 
демократизації, деполітизації поліцейських підроз-
ділів та інших органів. Підрозділи іноземних держав 
почали орієнтуватися на високі стандарти надання 
послуг, у тому числі сервісних [11, с. 461, 463].

Тенденції щодо необхідності демократизації робо-
ти підрозділів знаходяться і у площині вітчизняних 
досліджень.

Так, дослідниця І. С. Кравченко наголошує на 
необхідності демократизації роботи підрозділів по-
ліції завдяки законодавчому регулюванню роботи 
підрозділів на місцевому рівні, їх інформаційному 
забезпеченню [12, c. 84].

Потрібно відзначити, що багато зарубіжних іні-
ціатив та практик стають основою для вітчизняних 
трансформацій. Зокрема, питання демілітаризації 
підрозділів СБ України стоїть на порядку денному 
та потребує поступового вирішення.

Демілітаризація вітчизняної спецслужби оз-
начатиме залучення до співпраці цивільних осіб 
зі збереженням військової складової Служби. Ре-
формування відбувається з врахуванням позиції 
експертів з ЄС, НАТО і США [13].

Одним з провідних напрямків реформування 
правоохоронних органах є цифровізація, надання 
послуг в онлайн режимі, прийняття до відома опе-
ративно вагомої інформації.

Суттєвим є досвід Швеції та Німеччини стосовно 
надання електронних послуг. Так, у Швеції застосову-
ються інструменти е-консультування у формі різних 
форм допомоги і підтримки, підказок і порад у попере-
дженні злочинності, допомоги у наданні консультацій 
з будь-яких питань. У Німеччині реалізуються меха-
нізми щодо швидкого інформування правоохоронних 
органів, електронного консультування стосовно різ-
них питань, пов’язаних із охороною та забезпеченням 
інформаційних та інших прав людини [14].

Безумовно, використання сучасних інновацій-
них технологій повинно доповнювати та розвивати 
систему забезпечення правопорядку, законності та 
безпеки. Використання сучасних моделей інформу-
вання правоохоронних органів впливає на швидкість 
та якість реагування, що важливо для попередження 
та протидії злочинності.

Із використанням європейських практик відбу-
лося прийняття Концепції розвитку цифрової еко-
номіки та суспільства України на 2018–2020 роки, 
впровадження заходів якої відбувається і в умовах 
сьогодення. У межах вказаного документу передбаче-
но можливість оповіщення правоохоронних органів 
у випадку вчинення протиправних дій (вирубка лісів, 
забруднення, браконьєрство тощо) [15].
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У такий спосіб повинні бути реалізовані й інші 
можливості щодо виявлення, попередження, про-
тидії злочинів, їх швидкого розкриття та докумен-
тування.

Ще у 2014 році експерти ЄС звернули увагу на 
важливу деталь реформування український право-
охоронних органів: зміни повинні стосуватися усієї 
системи правоохоронних органів (СБУ, поліції, мит-
ниці, судової системи, прокуратури та ін). Принципо-
во важливим є налаштувати вектор реформ з ураху-
ванням українських реалій, впроваджуючи системні 
зміни, які об’єднають національний потенціал та 
міжнародний досвід. Особливу увагу слід звернути 
на питання підзвітності, громадського контролю [16].

Потрібно погодитися, що застосування європей-
ського досвіду повинно не тільки враховувати реа-
лії української моделі будівництва правоохоронної 
системи, але і стосуватися роботи усіх її складових, 
тобто здійснюватися комплексно та багатоаспектно. 
Важливо також систематично корегувати націо-
нальні пріоритети розвитку органів правоохоронної 
системи відповідно до сучасних потреб та європей-
ських орієнтирів.

Колектив авторів Одеського державного універ-
ситету внутрішніх справ відзначив, що вдоскона-
лення роботи правоохоронних органів в України 
слід шукати в розвитку нормативно- правового ре-
гулювання та наближенні традиційної вітчизняної 
моделі до європейської. Слід запозичити досвід ЄС 
щодо відбору та підготовки кадрів, впроваджувати 
європейські практики захисту прав громадян [17].

Дійсно, починати потрібно з формування належ-
ного правового поля, визначаючи основні принципи, 
методи та основи діяльності правоохоронних органів 
в умовах сьогодення.

На наше переконання, досвід провідних країн ЄС 
здатен унормувати сучасні зміни у розвитку суспіль-
них відносин, повернути довіру до правоохоронних 
органів, сформувати міцні підвалини правової дер-
жави та громадянського суспільства.

Найбільш актуальними напрацювання європей-
ських колег для України в межах дослідженої про-
блематики ми вважаємо наступні позиції.

1. Створення прогресивного нормативно- право-
вого регулювання.

Реформа провідної української спецслужби, су-
дових інституцій та інших структур на сьогодні є 
незавершеними. Побудова нормативно- правового 
бази, внесення змін до існуючих правових документів 
повинно відбуватися комплексно і узгоджуватися 
з європейськими стандартами. Використання європей-
ського досвіду (зокрема, Польщі, Франції, Німеччини) 
створить додаткові переваги у здійсненні трансфор-

маційних перетворень, оскільки можна використати 
найбільш вдалі та актуальні аспекти розвитку провід-
них європейських правоохоронних систем.

2. Налагодження взаємодії з громадськістю.
Рівень громадської підтримки напряму впливає 

на ефективність правоохоронної діяльності. Забезпе-
чення прав і свобод громадян повинно бути основним 
завданням правоохоронців і здійснюватися відповід-
но до норм міжнародного та європейського права.

3. Впровадження сучасних інформаційних тех-
нологій.

Правоохоронні органи будь-якого спрямування 
(суди, підрозділи поліції, ДПС та інші) повинні за-
стосовувати у своїй роботі інновації. Європейські 
партнери (Данія, Швеція) активно використовують 
електронні засоби взаємодії між правоохоронцями 
та громадськістю. Розвиток цифрових технологій є 
актуальним напрямком розвитку вітчизняної сис-
теми забезпечення безпекового середовища.

4. Розвиток партнерських стосунків та взаємодії 
з правоохоронними органами та установами ЄС.

Як слушно відзначає І. А. Безпалова, що нала-
годження взаємодії правоохоронних органів Украї-
ни зі спеціальними установами Європейського Сою-
зу повинно відбуватися як на загальнодержавному, 
так і на регіональному рівні [18, с. 45].

Взаємодія повинна відбуватися шляхом прове-
дення міждержавних спільних навчань, науково- 
практичних заходів (тренінгів, круглих столів), 
відпрацювання нових практик та методів роботи, 
створення проектів та організацій.

Перейняти європейський досвід корисно з огляду 
на важливість набуття статусу повноправного члена 
ЄС, необхідність підвищення стандартів забезпе-
чення прав людини, утвердження стабільності та 
безпеки у державі.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Проведений огляд перспективних напрямків викори-
стання досвіду ЄС для організації діяльності право-
охоронних органів засвідчив необхідність продовжен-
ня плідної та кропіткої роботи щодо вдосконалення 
існуючих механізмів забезпечення прав, свобод та 
інтересів громадян. Підвищення якості нормативно- 
правового забезпечення, проведення суттєвих тран-
сформацій в організації діяльності підрозділів, на-
лагодження взаємодії з громадськістю залишаються 
перспективними напрямами вдосконалення вітчизня-
ної правоохоронної системи. Необхідність комплек-
сного вдосконалення роботи правоохоронних інсти-
туцій пояснюється потребою у підвищенні стандартів 
забезпечення прав та свобод людини і громадянина, 
продовженням процесу реалізації європейських та 
євроатлантичних прагнень України.
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Подальші дослідження та напрями практичної 
реалізації повинні бути націлені на обґрунтування 
та адаптацію європейських стандартів і практик 
в межах національної правоохоронної системи. До-
слідження та практичні заходи повинні стосуватися 

аналізу та використання прогресивних інноваційних 
механізмів, здатних покращити роботу правоохо-
ронних інститутів України відповідно до сучасних 
вимог європейської моделі організації правоохо-
ронної діяльності.
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СУБ’ЄКТИВНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС:  
ТЕОРІЯ ТА ПРИКЛАДНІ ПЕРСПЕКТИВИ

СУБЪЕКТИВНЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС:  
ТЕОРИЯ И ПРИКЛАДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

SUBJECTIVE PUBLIC INTEREST:  
THEORY AND APPLIED PERSPECTIVES

Анотація. Наукова стаття присвячена дослідженню змісту категорії «суб’єктивний публічний інтерес», його ознак і 
видів; а також особливостей реалізації такого інтересу. Розглянуто сутність та природу інтересу як правової категорії, 
внаслідок чого були визначені структура інтересу у рамках теорії «внутрішнього фактору», його зв’язок із благом і потре-
бою. Встановлено, що у сучасному законодавстві відсутнє розмежування зазначених понять. Висвітлена роль інтересу 
у правових відносинах, а також встановлена залежність ступеня гарантованості охоронюваного законом інтересу від 
міцності його зв’язку із суб’єктивним правом. Обґрунтовується, що у Рішенні Конституційного Суду України від 01.12.2004 
№ 18-рп/2004 поняття «охоронюваний законом інтерес» розуміється занадто вузько, а також зауважується, що охоро-
нюваний законний інтерес може бути трьох видів: 1) інтерес, опосередкований суб’єктивним правом; 2) інтерес, який не 
опосередковується суб’єктивним правом, проте має із ним логічно- смисловий зв’язок; 3) інтерес, що не опосередкову-
ється суб’єктивним правом і не має з ним логічно- смислового зв’язку. В рамках дослідження концепції поділу інтересів 
на приватні та публічні обґрунтовується необхідність якісного розуміння категорії «публічний інтерес», а кількісне — за-
стосовувати лише для визначення суб’єктів- носіїв інтересу. Встановлено, що публічний інтерес має соціальну природу, а 
приватний — психологічну. На підставі цього, виокремлено обов’язкові ознаки приватного інтересу — його суб’єктивність 
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та егоцентричність. Співвідносячи категорії «публічний інтерес» та «державний інтерес», визначені відмінності їх суб’єк-
тного складу, на основі чого зроблено висновок, що публічний інтерес можуть реалізовувати та захищати також і зви-
чайні громадяни у формі категорії «суб’єктивний публічний інтерес». Досліджено внутрішню структуру суб’єктивного 
публічного інтересу через призму теорії «внутрішнього фактору», внаслідок чого виокремлено два види суб’єктивного 
публічного інтересу: cуб’єктивований публічний інтерес та публіцизований суб’єктивний інтерес. До того ж, встановлені 
особливості нормативного закріплення кожного з видів інтересу, а також межі їх реалізації. В рамках дослідження судо-
вого захисту суб’єктивного публічного інтересу визначені недосконалості критеріїв, за якими визначається, чи підлягає 
судовому захисту законний інтерес. Запропоновано шляхи вирішення цієї проблеми, а також зроблено висновок, що сьо-
годні більш універсальним предметно є адміністративний порядок захисту і реалізації суб’єктивного публічного інтересу.

Ключові слова: охоронюваний законом інтерес, суб’єктивне право, публічний інтерес, суб’єктивне публічне право, 
судовий захист.

Аннотация. Научная статья посвящена исследованию содержания категории «субъективный публичный интерес», 
его признаков и видов; а также особенностей реализации такого интереса. Рассмотрено сущность и природу интереса 
как правовой категории, в результате чего определены структура интереса в рамках теории «внутреннего фактора», его 
связь с благом и потребностью. Установлено, что в современном законодательстве отсутствует разграничение указанных 
понятий. Освещена роль интереса в правовых отношениях, а также установлена   зависимость степени гарантированности 
охраняемого законом интереса от прочности его связи с субъективным правом. Обосновывается, что в Решении Конститу-
ционного Суда Украины от 01.12.2004 № 18-рп / 2004 понятие «охраняемый законом интерес» понимается слишком узко, 
в результате чего доказано, что охраняемый законный интерес может быть трех видов: 1) интерес, опосредованный субъ-
ективным правом; 2) интерес, который не опосредуется субъективным правом, однако имеет с ним логически- смысловую 
связь; 3) интерес, который не опосредуется субъективным правом и не имеет с ним логически- смысловой связи. В рамках 
исследования концепции разделения интересов на частные и публичные обосновывается необходимость качественного 
понимания категории «публичный интерес», а количественное — применять только для определения субъектов- носителей 
интереса. Установлено, что публичный интерес имеет социальную природу, а частный — психологическую. Вследствие 
этого, освещены обязательные признаки частного интереса — его субъективность и эгоцентричность. Соотнося категории 
«публичный интерес» и «государственный интерес», были определены различия их субъектного состава, на основе чего 
сделан вывод, что публичный интерес могут реализовывать и защищать также и обычные граждане в форме категории 
«субъективный публичный интерес». Исследовано структуру субъективного публичного интереса через призму теории 
«внутреннего фактора», в результате чего выделено два вида субъективного публичного интереса: cубьективизированный 
публичный интерес и публицизированный субъективный интерес. К тому же, установлены особенности нормативного 
закрепления каждого из видов интереса, а также пределы их реализации. В рамках исследования судебной защиты 
субъективного публичного интереса были определены несовершенства критериев, по которым определяется, подлежит 
ли судебной защите законный интерес. Предложены пути решения етой проблемы и сделан вывод, что сегодня более уни-
версальным предметно является административный порядок защиты и реализации субъективного публичного интереса.

Ключевые слова: охраняемый законом интерес, субъективное право, публичный интерес, субъективное публичное 
право, судебная защита.

Summary. The scientific article is devoted to research of the essence of category «subjective public interest», its character-
istic and types, also features of its realization and judicial protection. Nature and essence of the interest were considered, as 
a result of which it was defined the structure of interest in the framework of «internal factor theory», its connection with need 
and benefit. It was highlighted that today’s legislation doesn’t consist a distinction between interest, need and benefit. It was 
highlighted interest’s role in legal relationship and also defined the dependence interest’s guarantee’s extend on its connection 
with subjective law. It is considered that in decision of the Constitutional Court of Ukraine on 01.12.2004 № 18-рп/2004 term 
«law protected interest» is defined narrowly, as a result of which it was justified that there can be three types of law protected 
interest: 1) interest, covered by the subjective law; 2) interest, which is not covered by subjective law, but has a logically- meaning 
connection; 3) interest, which is not covered by subjective law and doesn’t have a logically- meaning connection. In the frame-
work of research of conception of dividing interest on privet and public it was considered that category «public interest» should 
be understood in its quality meaning, and quantity should be used only to justified subjects- interest owners. It was considered 
that public interest has a social nature and privet — psychological. As a result, necessary features of privet interest were high-
lighted: its subjectivity and egocentrism. While related categories «public interest» and «state interest» it was justified the 
difference between their subjects, and after these we made a conclusion that public interest can be realized and protected by 
common citizens by use of legal form «subjective public interest». The internal structure of the subjective public interest was 
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researched through the «internal factor» theory, as a result we highlighted two types of subjective public interest: subjectified 
public interest and publicized subjective interest. In addition, we justified features of legal embody of each interests type. In 
the framework of research of subjective public interest’s court protection were highlighted deficiencies of criteria to understand 
which legal interest can be court protected. Ways to address the problem were proposed and was concluded that today admin-
istrative procedure is more universal and effective in order to realize and protect subjective public interest.

Key words: law protected interest, subjective law, public interest, subjective public law, court protection.

Постановка проблеми. Сьогодні на фоні процесу 
євроінтеграції і переходу України від моделі 

«державного управління» до концепції «публіч-
ного адміністрування» спостерігається зближення 
інтересів суспільних і державних, національних 
і міжнародних; утвердження інтересу як окремого 
об’єкта правової охорони, а також підвищення ролі 
суб’єктів приватного права у публічно- правових 
відносинах. Зазначені перетворення каталізуються 
загальним поліпшенням рівня правової культури та 
громадської свідомості населення. Не дивлячись на 
це, вітчизняній правовій системі бракує адаптивнос-
ті, внаслідок чого на практико- прикладному рівні 
все частіше виникають ситуації, коли приватна особа 
прагне захистити чи реалізувати публічний інтерес, 
проте необхідного правового механізму законодав-
цем не визначено. Ще А. І. Єлістратов зауважував, 
що при недостатньому розвитку адміністративного 
права ми нерідко знаходимо в публічних відносинах 
один тільки обов’язок без відповідної йому право-
мочності. У них відображається старий порядок, 
коли обиватель ще був безособовим об’єктом для 
поліцейських заходів [1, с. 62]. Станом на сьогодні 
існує схожа проблема у контексті публічного ін-
тересу, оскільки приватні особи, котрі є найбільш 
масовою групою його носіїв, у більшості випадків не 
мають правової можливості захистити або реалізу-
вати такий інтерес. Відповідно, виникає ситуація, 
у якій за носія інтересу може вчиняти правомочності 
виключно його представник (суб’єкт публічного 
адміністрування). Це є відображенням застарілої мо-
делі державного управління, згідно з якою загальні 
інтереси можуть представляти лише уповноважені 
державою суб’єкти.

Проте публічний інтерес є об’єктивним інтересом 
усього Українського народу. Через це, нагального 
дослідження потребує суб’єктивний публічний ін-
терес як правовий інструмент, за допомогою якого 
звичайний громадянин може реалізовувати інтерес 
усього населення в цілому, і кожного зокрема, від-
стоюючи власні юридичні пріоритети.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня природи та сутності публічного інтересу, а також 
особливості його реалізації, розглядали у своїх пра-
цях такі фахівці, як К. Ю. Тотьєв [3], О. Я. Курба-

тов [7], В. М. Бевзенко [12], Т. О. Коломоєць [11], 
А. А. Нечай [11], Р. С. Мельник [12], О. І. Мико-
ленко [16] та багато інших. Не дивлячись на це, 
зміст категорії «суб’єктивний публічний інтерес» 
та особливості його реалізації і захисту потребу-
ють подальшого наукового дослідження, особливо 
у контексті переходу України до моделі публічного 
адміністрування.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Дослідження природи, структури та сутності 
суб’єктивного публічного інтересу, визначення про-
блем, пов’язаних із його реалізацією і захистом, а та-
кож вироблення можливих шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Інтерес є понят-
тям надзвичайно широким і багатоаспектним. 
У «Словнику української мови» можемо віднайти 
такі його визначення: увага до кого-, чого-небудь, 
зацікавлення кимось, чимось; те, що йде на користь 
кому-, чому-небудь, відповідає чиїмось прагненням, 
потребам; цікавість, захоплення тощо [2]. Проте, 
окрім лексичної багатозначності, поняттю «інтерес» 
властива також і мультинауковість. Він досліджу-
ється, зокрема, філософією, соціологією, психоло-
гією, політологією та правознавством. Наприклад, 
соціологія розглядає інтерес як сукупність зв’яз-
ків суб’єкта у межах соціального простору, котра 
визначає характер і ступінь соціалізації суб’єкта, 
його соціальні потреби, а також способи і засоби 
задоволення цих потреб.

У правовій сфері сьогодні існує чимало поглядів 
і підходів щодо змісту інтересу, його сутності, місця 
у правовому бутті та впливу на правові відносини. 
Не дивлячись на це, з метою комплексного дослі-
дження інтересу як правової категорії вважаємо за 
необхідне спочатку дослідити саме природу інтересу, 
а також процес формування останнього. Найбільш 
доцільною з цієї точки зору видається теорія «вну-
трішнього фактору», котра розглядає інтерес як 
поєднання об’єктивних і суб’єктивних начал [3, 
с. 19]. В рамках цієї теорії виокремлюють три етапи 
формування і реалізації інтересу: об’єктивне нача-
ло — суб’єктивне начало — об’єктивне вираження. 
Об’єктивним началом є існування певної потреби, 
щодо задоволення якої у суб’єкта може виникну-
ти інтерес. Суб’єктивне начало — це усвідомлення 
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суб’єктом потреби на психологічному рівні та ви-
біркове формування цілей із задоволення цієї по-
треби. Саме на цьому етапі у суб’єкта завершується 
формування інтересу. Третім етапом визнається 
реалізація інтересу, або його об’єктивне вираження, 
котре полягає у здійсненні суб’єктом конкретних 
дій з метою задоволення потреби [4, с. 63].

Слід зазначити, що, досліджуючи природу та 
сутність інтересу в рамках теорії «внутрішнього 
фактору», неможливо оминути питання співвідно-
шення категорій «інтересу», «потреби» та «блага». 
Їх зіставлення надає змогу зрозуміти внутрішню 
структуру інтересу набагато глибше, оскільки зміст 
інтересу пізнається не абстраговано, а у взаємозв’яз-
ку з іншими категоріями, системно. Зокрема такий 
підхід дозволяє уникнути надмірної «суб’єктивіза-
ції» інтересу, коли дослідники сутнісно ототожню-
ють інтерес із звичайним бажанням; а також надає 
можливість дослідити онтологію інтересу, оскільки 
останній, першочергово, є лише способом отриман-
ня блага, а не власне благом. Відмітимо також, що 
у вітчизняній науковій літературі та законодавстві 
відсутнє чітке розмежування зазначених понять. На-
приклад, у ст. 3 Закону України «Про національну 
безпеку України» національними інтересами Украї-
ни одночасно визнаються «державний суверенітет», 
«територіальна цілісність», «демократичний консти-
туційний лад», «недопущення втручання у внутріш-
ні справи України», хоча у контексті нормативного 
акту лише останнє можна розглядати як інтерес [5].

Відповідно, потребою є стан суб’єкта, котрий ві-
дображає необхідність особи, групи осіб або суспіль-
ства в отриманні матеріальних чи нематеріальних 
цінностей. Благом, у свою чергу, є цінність або їх 
сукупність. Як наслідок, благо належить до сфери 
об’єктивного, а потреба — до сфери суб’єктивного 
(психологічного). У такому зв’язку інтерес виконує 
роль певного сполучного елементу, котрий поєднує 
зазначені категорії. Він, хоча і залишається у межах 
свідомості особи, проте, на відміну від потреби, є 
сформованою сукупністю цілей, мірою, способом, 
котрі у разі реалізації (об’єктивного вираження) 
можуть привести до отримання блага. Консти-
туційний Суд України у Рішення від 01.12.2004 
№ 18-рп/2004, надаючи дефініцію поняттю «закон-
ний інтерес», влучно охарактеризував його саме як 
«прагнення», а не як хотіння чи бажання [6]. На 
нашу думку, використане Судом слово «прагнення» 
лексично найкраще відтіняє сутність інтересу, ко-
тра полягає у його активності, реальності втілення.

Таким чином, потреба є джерелом інтересу, а бла-
го — об’єктом, на отримання якого спрямовується 
вектор потреби і, відповідно, інтересу. Наприклад, 

у контексті ст. 3 Закону України «Про національну 
безпеку України» благом є державний суверенітет 
та територіальна цілісність, а інтересом — недопу-
щення втручання у внутрішні справи України [5].

До того ж, дослідження психологічного та соці-
ального у категорії «інтерес» дозволяє встановити 
його місце у правовому бутті. Саме на цьому концеп-
туалізується теорія поділу інтересу на суб’єктивний 
та об’єктивний 1 [7]. Відповідно до неї, психологіч-
ний інтерес можна визначити як форму прояву 
пізнавальної діяльності людини, котра характери-
зується свідомою вибірковою направленістю на за-
доволення фізіологічних, духовних та інших потреб. 
Як наслідок, психологічний інтерес існує лише у ме-
жах свідомості людини, а тому без визнання його 
суспільно важливим він не підлягає регулюванню 
соціальними засобами. Хоча, як слушно зазначає 
О. Я. Курбатов, існують норми, котрі приділяють 
увагу усвідомленню чи не усвідомленню того, що 
дії одного суб’єкта суперечать інтересам іншого. 
Наприклад, якщо необхідно визначити суб’єктив-
ну сторону правопорушення [7]. До того ж, вчений 
вважає, що психологічний інтерес не є самостійним 
продуктом свідомості людини, ним може бути лише 
усвідомлення та репрезентація соціально визнаного 
інтересу, про котрий буде йти мова нижче. З цією 
думкою можемо погодитись лише частково. Справді, 
психологічні інтереси можуть бути сформовані як 
похідні від соціальних, за аналогією з суб’єктив-
ним та об’єктивним правом. Проте, на відміну від 
останнього, психологічні інтереси не є формалізо-
ваними і обмеженими кількістю соціальних інте-
ресів. Як вже зазначалося, їх джерелом може бути 
будь-яка фізіологічна або духовна потреба, а тому 
психологічні інтереси є значно ширшими кількісно 
ніж соціальні. Наприклад, психологічний інтерес 
особи мати достатній життєвий рівень є похідним 
від соціального, закріпленого у ст. 48 Основного 
Закону [8]. Проте інтерес мати не лише достатнє 
харчування, але і, наприклад, повечеряти в кафе 
і ресторанах, інтерес поїхати на відпочинок в іншу 
країну, прочитати книгу та подібні залежать ви-
ключно від індивідуальних психологічних потреб 
особи і з соціальними інтересами ніяк не пов’язані. 

1 Зазначимо, що у юридичній літературі поняття «суб’єктив-
ний інтерес» та «об’єктивний інтерес» використовуються як для 
позначення психологічної та соціальної природи інтересу, так і 
в їх інституційному розумінні (тобто суб’єктивний — той, який 
екстрапольований на конкретного суб’єкта, а об’єктивний — 
той, який існує незалежно від суб’єкта). З метою уникнення 
багатозначності понятійно- категоріального апарату ми будемо 
у межах наукового дослідження використовувати конструкції 
«суб’єктивний інтерес» та «об’єктивний інтерес» в інституційному 
розумінні, а для позначення сутності категорії — «психологічний 
інтерес» та «соціальний інтерес».
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Такі інтереси ймовірно важливі для суб’єкта, але 
чи значимі для права і чи охоронювані вони ним — 
риторичне питання.

Відповідно, на відміну від психологічного ін-
тересу, соціальний відображає те, що об’єктивно 
сприяє укріпленню та позитивній зміні соціального 
становища суб’єкта [7]. Іншими словами, характер-
ною особливістю цього виду інтересів є його спрямо-
ваність на задоволення тих потреб, що є найбільш 
значимими в суспільстві. Тому такі інтереси іме-
нують об’єктивними (соціальними), оскільки вони 
визнаються в суспільстві однаково важливими для 
кожного члена соціуму, незалежно від його суб’єк-
тивних бажань, вподобань чи прагнень. Важливо 
відмітити, що соціальний інтерес властивий не лише 
усьому населенню, але і окремим соціальним гру-
пам. Від цього, зокрема, залежить ступінь формалі-
зації таких інтересів. Наприклад, соціальні інтереси 
релігійної громади визначаються у нормах моралі, 
традиціях, релігійних нормах. У свою чергу, соці-
альні інтереси усього населення через властиву їм 
суспільну цінність можуть закріплюватись в об’єк-
тивному праві і, як наслідок, підлягати правовій 
охороні. Саме про такі інтереси вів мову Р. Єринг, 
зазначаючи, що право — це охоронюваний інтерес.

Слід зазначити, що правом може гарантуватись 
не лише охорона власне інтересу, але і можливості 
його реалізації, іншими словами, його об’єктивного 
вираження. Відповідно до Рішення Конституцій-
ного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004 
поняття «охоронюваний законом інтерес» треба ро-
зуміти як прагнення до користування конкретним 
матеріальним та/або нематеріальним благом, як 
зумовлений загальним змістом об’єктивного і прямо 
не опосередкований у суб’єктивному праві простий 
легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом су-
дового захисту та інших засобів правової охорони. 
Відповідно, на думку Конституційного Суду Укра-
їни (далі — КСУ) охоронюваним законом є інтерес, 
котрий не опосередковується суб’єктивним пра-
вом, проте перебуває із ним у логічно- смисловому 
зв’язку. Його прикладом є матеріальні і моральні 
інтереси, котрі виникають у особи внаслідок реалі-
зації суб’єктивного права на свободу літературної, 
художньої, наукової і технічної творчості (ч. 1 ст. 54 
Конституції України) [7].

Проте, на нашу думку, категорію «охоронюваний 
законом інтерес» необхідно розглядати більш широ-
ко, оскільки інтерес може набувати правової охоро-
ни також і в опосередкуванні суб’єктивним правом, 
реалізовуючись у правовідносинах. О. Ф. Скакун за-
значає, що інтерес є матеріальною підставою право-
відносин, котра зв’язує суб’єктів права як учасників 

відносин [9]. З цим важко не погодитись, оскільки 
суб’єкт завжди вступає у правовідносини з метою 
задоволення певної потреби, отримання певного 
блага, а отже, з метою реалізації певного інтере-
су. Інтерес є тим правовим зв’язком, що пов’язує 
суб’єкт і об’єкт правовідносин. Таким чином, най-
більш значимі, соціально цінні об’єктивні інтереси 
мають «подвійне» правове гарантування. По-пер-
ше, вони формалізуються і чітко закріплюються 
у нормах об’єктивного права, внаслідок чого під-
лягають правовій охороні. По-друге, такі інтереси 
реалізовуються у правовідносинах через суб’єктивне 
право. Відповідно, об’єктивне вираження інтересу, 
котре має форму суб’єктивного права, гарантується 
стороною- носієм суб’єктивного обов’язку.

Отже, категорія «охоронюваний законом інте-
рес» є набагато ширшою ніж «суб’єктивне право», 
оскільки перша виходить за межі правових відно-
син. Відповідно, змістом правовідносин можуть бути 
виключно інтереси, опосередковані суб’єктивним 
правом, оскільки лише ним кореспондується обов’я-
зок іншої сторони. Як наслідок, охоронюваний за-
коном інтерес та суб’єктивне право співвідносяться 
як зміст та одна з його форм. Поряд з цим, у межах 
правового поля існують й інші види охоронюваних 
законом інтересів, ступінь правової охорони яких 
прямо залежить від міцності їх логічно- смислового 
зв’язку із суб’єктивним правом. Проаналізувавши 
вітчизняне законодавство, ми виокремили три ос-
новні види охоронюваних законом інтересів в залеж-
ності від того, наскільки міцний зв’язок вони мають 
із суб’єктивним правом: 1) інтереси, що знаходять-
ся в логічно- смисловому зв’язку із суб’єктивним 
правом і опосередковується ним; 2) інтереси, котрі 
не опосередковується суб’єктивним правом, проте 
мають з ним логічно- смисловий зв’язок; 3) інтере-
си, що не опосередковані суб’єктивним правом і не 
мають з ним логічно- смислового зв’язку.

До першого виду належать інтереси, ступінь 
правового закріплення і охорони яких повністю 
залежить від суб’єктивного права (тобто їх зміст 
повністю охоплюється формою суб’єктивного права). 
Відповідно, такі інтереси є найбільш гарантованими 
з-поміж інших видів, оскільки охорона інтересу 
забезпечується об’єктивним правом, а його реалі-
зація — зобов’язаною стороною. Прикладом зазна-
ченого інтересу може слугувати інтерес отримати 
вищу освіту, опосередкований суб’єктивним правом 
на вищу освіту.

Другий вид інтересів виходить за межі пра-
вових відносин. Він відповідно до Рішення КСУ 
№ 18-рп/2004 є простим легітимним дозволом, 
а тому його охорона, на відміну від попереднього 
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виду, має дещо усічений характер [6]. Іншими сло-
вами, такі інтереси не забезпечуються зобов’язанням 
іншої сторони. Проте вони, все ж таки, визнаються 
окремим об’єктом правової охорони, що підтверджу-
ється аналізом законодавства. Зокрема, відповідно 
до ст. 5 КАСУ кожна особа має право звернутись до 
адміністративного суду, якщо вважає, що порушені 
її права, свободи або законні інтереси [10]. Таким 
чином, законодавець розрізняє права, свободи та 
інтереси як різні об’єкти судового захисту.

Cлід зазначити, що охоронюваний законом 
інтерес однієї особи може перебувати у логічно- 
смисловому зв’язку із суб’єктивним правом інших 
осіб. Зокрема саме на такому типі зв’язку ґрунту-
ється правовий статус учасника судового процесу, 
котрий у сучасному законодавстві іменується як 
«третя особа, яка не заявляє самостійних вимог 
щодо предмету спору».

Третій вид інтересів є найменш визначеним у на-
уковій літературі. До нього, наприклад, можна від-
нести інтереси які виникли унаслідок так званого 
«рефлексу права», або інтереси, які мають логічно- 
смисловий зв’язок із іншим охоронюваним законом 
інтересом.

Розглянуті три види охоронюваного законом 
інтересу можна об’єднати у дві групи: а) такі, що 
забезпечуються суб’єктивним правом (прямо або 
опосередковано); б) такі, що їм не забезпечуються. 
Не дивлячись на те, що з онтологічної точки зору 
зазначений синтез нічого не змінює, він привнос-
ить класифікації певну інструментальну цінність, 
оскільки дозволяє з’ясувати, чи усі інтереси, що de 
jure мають логічно- смисловий зв’язок із суб’єктив-
ним правом, de facto є справді юридично забезпе-
ченими; та, навпаки, чи існують у правовому бутті 
інтереси, що не мають зв’язку із суб’єктивним пра-
вом, але через свою суспільну важливість невдовзі 
можуть його отримати. У першому випадку мова 
може йти про негарантовані суб’єктивні права, що 
містяться у «мертвих нормах» об’єктивного права, 
а у другому — про інтереси новітніх сфер суспільного 
життя, наприклад, інформаційної, робототехнічної.

Розглянувши природу, сутність та структуру 
інтересу, а також форми його закріплення в об’єк-
тивному праві, можемо перейти до дослідження 
публічного інтересу, котрий є висхідною категорію 
для суб’єктивного публічного інтересу.

У науковому колі досі не вироблено єдиного під-
ходу щодо визначення змісту публічного інтересу, 
обсягу його суб’єктів- носіїв та співвідношення пу-
блічного інтересу із суспільним та державним. Це 
можна пояснити тим, що більшість вчених, дослід-
жуючи публічний інтерес, приділяють першочерго-

ву увагу його кількісній складовій, але не якісній. 
Наприклад, Т. О. Коломоєць вказує, що публічний 
інтерес є не чим іншим, як тією чи іншою сукуп-
ністю приватних інтересів. А. А. Нечай зазначає, 
що публічний інтерес складається з інтересів дер-
жави, її органів, посадових осіб, а також інтересів 
суспільства, тоді як приватний інтерес — це завжди 
інтереси окремих осіб [11, с. 151].

На нашу думку, виключно кількісне розуміння 
публічного інтересу спотворює сутність не лише 
власне категорії, проте і усієї концепції поділу ін-
тересу на приватний та публічний, оскільки воно 
не враховує онтологію інтересу, а також ідею зазна-
ченої концепції. Як наслідок, застосовуючи лише 
кількісний підхід, неможливо чітко визначити за-
кономірність, за якою одних суб’єктів права слід 
відносити до носіїв публічного інтересу, а інших — 
до носіїв приватного. Тому, вважаємо, що сутність 
публічного інтересу необхідно дослідити саме через 
призму якісного розуміння категорії, а кількісне 
застосувати лише щодо визначення кола суб’єктів- 
носіїв інтересу, проте не навпаки. Таке бачення пу-
блічного інтересу корелюється із одним із головних 
постулатів теорії системності, правилом «інтегрова-
ної системи», відповідно до якого ціле є більшим за 
просту суму його частин.

Вельми цікавою, з цієї точки зору, є позиція 
Р. С. Мельника і В. М. Бевзенка, котрі обрали для 
дослідження публічного інтересу зовсім відмінний 
від більшості науковців підхід. Продовжуючи думку 
П. М. Рабіновича, вчені зазначили, що приватними 
інтересами є лише ті інтереси, котрі, по-перше, задо-
вольняються винятково власними інтелектуальними 
або фізичними діями носія; а, по-друге, такі, що не 
проявляються назовні, тобто не набувають суспіль-
ного (публічного) характеру. Внаслідок цього, такі 
дії неможливо піддати регулюванню й контролю 
соціальними засобами [12, с. 36]. На нашу думку, 
вказані дослідники розглядають «приватність» ін-
тересу занадто вузько, внаслідок чого під публіч-
ним інтересом розуміється будь-який інтерес, для 
реалізації котрого суб’єкту необхідно взаємодіяти 
з соціумом. Відповідно, публічний інтерес фактич-
но ототожнюється із соціальним, а приватний — 
із психологічним. За такого широкого розуміння 
публічного інтересу виникає ряд аргументів, котрі 
ставлять під сумнів правильність поділу; зокрема 
цивільне право, котре традиційно є галуззю при-
ватного права, нібито перетворюється на публічне, 
тому що суб’єкти вступають у правовідносини і ре-
алізують інтерес не лише власними діями.

Не дивлячись на це, науковці досить влучно оха-
рактеризували природу публічного і приватного 
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інтересів. Публічний інтерес є похідним від соці-
ального і його можна ідентифікувати як об’єктив-
ний (соціальний) інтерес у тому значенні, що він 
визнається в суспільстві однаково цінним для кож-
ного його члена, незалежно від його суб’єктивних 
бажань, вподобань чи прагнень. Проте, на відміну 
від інших соціальних інтересів, публічний має дві 
характерні відмінності: 1) він спрямований на задо-
волення потреб усього населення або його значних 
соціальних утворень (наприклад, територіальної 
громади); 2) потреба, що є об’єктом публічного ін-
тересу, має найвищу соціальну цінність, внаслі-
док чого така потреба і, відповідно, похідний від неї 
публічний інтерес закріплюються в об’єктивному 
праві і підлягають правовій охороні. Щодо останньої 
ознаки, то Р. С. Мельник і В. М. Бевзенко слушно 
зауважують, що такими є економічні, соціальні та 
правоохоронні потреби населення. Саме тому, пу-
блічним інтересом слід визнати такий інтерес, який 
має будь-яка особа на безумовній основі [12, с. 36].

У свою чергу, приватний інтерес має психоло-
гічну природу. Таким є інтерес окремого суб’єкта, 
котрий спрямований на задоволення його індивіду-
альної, суб’єктивної потреби. Відповідно, приватні 
інтереси значно виходять за межі правового поля 
і, як відмічав П. М. Рабінович, можуть бути реалі-
зовані особою за допомогою її власних дій (напри-
клад, ведення щоденника), проте також і шляхом 
вступу у правовідносини. Не дивлячись на це, спря-
мованість на задоволення індивідуальної потреби, 
на нашу думку, не є відмінною рисою приватного 
інтересу, оскільки сучасна людина входить до скла-
ду різноманітних соціальних утворень. Через це, 
особа може задовольняти потреби колективу або 
усього суспільства з метою субсидіарного задово-
лення власних потреб. Схожу закономірність біль-
ше ста років тому описував М. І. Малінін у рамках 
дослідження цивільно- правового принципу егоїзму. 
Вчений застосовував поняття «громадський оборот» 
(гражданский оборот), котрий полягає у тому, що 
особа отримує те, що їй необхідно для задоволення 
власних потреб, і віддає іншим те, що необхідно 
для задоволення їх потреб. Таким чином в обороті 
виникає «відплатність», котра, якраз, і приваблює 
осіб брати участь у ньому [13, с. 8]. Імплементуючи 
зазначену закономірність у відносини між особисті-
стю та суспільством, можемо дійти висновку, що 
кінцевим бенефіціром реалізації будь-якого публіч-
ного інтересу є завжди приватна особа.

Отже, суб’єктивність інтересу не завжди свідчить 
про його приватність, а тому для розмежування при-
ватного інтересу від публічного пропонуємо ввести 
чіткий критерій «егоцентричності» (згідно з прин-

ципом егоїзму М. І. Малініна). Відповідно до нього, 
приватним інтересом є суб’єктивний інтерес, котрий 
спрямований на задоволення егоїстичної потреби, 
тобто такої, яка або взагалі не представляє цінності 
суспільству, або/і не опосередковується публічною 
потребою. Іншими словами, під час задоволення 
такої потреби особа реалізовує свій і виключно свій 
інтерес (без субсидування публічного), через це по-
треба й іменується «егоїстичною».

Важливо також відмітити, що приватноправо-
ві відносини розвиваються та адаптуються до змін 
набагато швидше (ніж публічні) саме завдяки тому, 
що приватні інтереси мають психологічну природу 
(стимул динаміки), а не правову. Відповідно, публіч-
ні інтереси часто є трансформованими приватними 
інтересами, котрі набули масового характеру та/або 
їх соціальна цінність була визнана суспільством.

Не дивлячись на це, масова підтримка приват-
ного інтересу робить його публічним лише за умо-
ви визнання інтересу об’єктивно важливим для 
кожного або презентації у ньому загальновизнаної 
цінності. Відповідно, ми не можемо погодитись із 
вченими, котрі відстоюють позицію, що публічний 
інтерес є простою сукупністю приватних інтересів. 
Наприклад, станом на 2009 рік в Україні тютюнові 
вироби вживало більше ніж 66% дорослого населен-
ня [14, с. 1]. Якщо вважати, що публічний інтерес 
є інтересом більшості населення або простою су-
купністю приватних інтересів, то реакція держави 
повинна була б полягати у забезпеченні можливості 
повнолітнім особам палити, а також у контекстно- 
цільовому сприянні їм. Не дивлячись на це, держава 
продовжила вести антитютюнову політику, зокрема 
підвищила акцизний податок на ввезення тютюно-
вих виробів. Таким чином, публічний інтерес може 
не збігатись з інтересами більшості або навіть усіх 
приватних осіб, тому що він відображає те, що є 
об’єктивно цінним для кожного члена суспільства 
(і інколи, допускаємо — всупереч його спотвореним 
поглядам).

До того ж, публічний інтерес є завжди охороню-
ваним законом, оскільки він закріплюється в об’єк-
тивному праві державою 2. Саме останній суб’єкт 
права, репрезентуючи волю більшості населення, 
визначає, що є публічним інтересом. З цього можна 
зробити два Висновки. По-перше, особа не може 
самостійно визначити, що є публічним інтересом, 

2 Варто зауважити, що виразником публічного інтересу є не 
лише держава, проте і територіальні громади, наднаціональні 
утворення тощо. Ми ведемо мову тільки про державу з інстру-
ментальною метою, щоб відобразити, першочергово, сутнісну 
сторону інтересу, а також спростити формулювання. Тобто, під 
«державою» у межах наукового дослідження слід розуміти всіх 
офіційних обстоювачів, виразників універсального блага.
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або що є об’єктивною потребою для кожного члена 
суспільства, оскільки це вирішує окремий уповнова-
жений неприватний суб’єкт/колектив (а загалом — 
громадянське суспільство через репрезентативні 
механізми прямої, непрямої та партисипативної 
демократії). Антиприкладом останнього може слу-
гувати справа українського кінорежисера Сергія 
Скобуна, котрий, отримавши відмову від міської 
ради у ремонтуванні доріг у центрі Чернівців, на-
магався відремонтувати її власними зусиллями. 
Своїми діями режисер порушив порядок проведення 
ремонтних робіт, а також ускладнив рух транспорт-
них засобів, внаслідок чого його було притягнуто до 
адміністративної відповідальності [15].

По-друге, щодо публічного інтересу виникає 
закономірний дуалізм «належного» та «сущого», 
оскільки онтологічно публічний інтерес повинен 
відображати інтерес будь-якої особи «на безумовній 
основі», проте питання закріплення того чи іншого 
інтересу як публічного в об’єктивному праві вирішує 
держава в особі правотворчих органів. В останніх 
лобіюються інтереси далеко не всіх суб’єктів по-
літичної системи. Відповідно, як слушно зазначає 
О. І. Миколенко, на практично- прикладному рівні 
виникнення, зміни та зникнення суспільних від-
носин існує небезпека підміни публічних інтересів 
приватними [16, с. 102]. Таким чином, співвідно-
сячи ідеальне та матеріальне у категорії «публіч-
ний інтерес», можемо дійти висновку, що на рівні 
«належного» публічний інтерес повинен повністю 
втілюватися в інтересах держави, суспільства, ма-
лих та середніх соціальних груп.

Проте на сучасному етапі розвитку державної 
системи інтереси суспільства та держави можуть 
не лише не збігатись, але і перебувати у конфлік-
ті між собою. Зокрема це стосується сфер суспіль-
ного життя, у яких міститься надмірна дискреція 
суб’єктів публічного адміністрування. Як реакція на 
підвищену вірогідність свавілля держави, у таких 
сферах активно діють інститути громадянського су-
спільства, котрі врівноважують державний інтерес 
суспільним. Прикладом може слугувати діяльність 
громадських рад при органах виконавчої влади або 
можливість громадських формувань проводити гро-
мадську експертизу діяльності суб’єктів публічно-
го адміністрування. Таку конфліктність інтересів, 
навряд, слід сприймати негативно, оскільки вона 
в певній мірі відображає відомі закони діалектики 
єдності і боротьби протилежностей, а також переходу 
кількісного у якісне. Якісним у такому випадку, 
якраз, і є публічний інтерес. Відповідно, останній є 
не збірною, а скоріше — компромісною категорією, 
оскільки охоплює лише такі інтереси, які репре-

зентують об’єктивні потреби усього населення і, як 
наслідок, усіх похідних від нього суб’єктів: держа-
ви, суспільства, малих та середніх соціальних груп 
тощо. Якщо співвідносити державні та суспільні 
інтереси за моделлю кругів Ейлера, то публічний 
інтерес буде знаходитись у секторі їх перетину. Щодо 
державних та суспільних інтересів, котрі знаходять-
ся за межами цього сектору, то їх можна охаракте-
ризувати як приватні, тому що вони спрямовані на 
задоволення виключно власних, індивідуальних по-
треб похідного суб’єкта права. Такими, наприклад, є 
деякі майнові інтереси держави, котрі у Рішенні КСУ 
від 08.04.1999 № 3-рп/99 іменуються «інтересами 
державних органів» [17], або інтереси суспільства, 
які не закріплені державою в об’єктивному праві.

Співвідносячи публічний та державний інтереси, 
зазначимо також і про відмінності їх суб’єктного 
складу. Основним носієм публічного інтересу є пу-
блічні адміністрації, котрі, порівняно із суб’єктом 
державного управління, здійснюючи свої повно-
важення, реалізовує інтерес усього Українського 
народу, а не окремого суб’єкта права — держави. До 
того ж, якісне розуміння концепції поділу інтере-
сів на приватні та публічні дозволяє реалізовувати 
публічний інтерес не лише суб’єктам публічного 
адміністрування, але і приватним особам. Слід за-
значити, що мова йде не лише про суб’єктів приват-
ного права, яким делегуються владні управлінські 
функції (митні брокери, нотаріуси, члени громад-
ських формувань з охорони правопорядку); але і про 
звичайних громадян, котрі, маючи високий рівень 
правової культури та громадянської свідомості, 
можуть захищати та реалізовувати спільний інте-
рес усього населення за допомогою таких правових 
інструментів як суб’єктивний публічний інтерес 
та суб’єктивне публічне право. Останні категорії є 
новими для вітчизняної правової системи, а тому 
у науковій літературі вони розглядаються вченими 
лише аспектно. Зазначимо, що змістовне вивчен-
ня суб’єктивного публічного права можливе лише 
в рамках окремого наукового дослідження, а тому 
пропонуємо зосередитись на пізнанні категорії 
«суб’єктивний публічний інтерес».

Для того, щоб правильно охарактеризувати струк-
туру та сутність суб’єктивного публічного інтересу, 
розглянемо категорію через призму теорії «внутріш-
нього фактору». Згідно з нею, інтерес є певним зв’яз-
ком між об’єктивно існуючим благом та суб’єктивною 
потребою. Відповідно, суб’єктивний публічний інте-
рес завжди спрямований на задоволення індивідуаль-
ної (суб’єктивної) потреби особи, при цьому потреба 
може бути як егоїстичною, так і опосередкованою 
потребою соціального утворення, до складу якого 
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входить особа. У свою чергу, благо, котре прагне от-
римати суб’єкт є соціально значимим, оскільки такий 
інтерес є не лише суб’єктивним, але і публічним. Як 
наслідок, реалізовуючи інтерес усього населення, 
особа одночасно реалізовує власний інтерес і, навпа-
ки, реалізовуючи власний, особа реалізовує інтерес 
усього населення. Таким чином, визначивши, який 
інтерес є першочерговим, ми можемо виокремити два 
види суб’єктивного публічного інтересу: 1) суб’єк-
тивований публічний інтерес (публічний інтерес, 
що екстрапольований на конкретну людину); 2) пу-
бліцизований суб’єктивний інтерес (інтерес окремої 
людини, що набув публічного значення). Розглянемо 
зазначені види інтересів детальніше.

Структура суб’єктивованого публічного інтересу 
є достатньо складною. Її можна охарактеризувати 
як «інтерес в інтересі» у тому значенні, що об’єктом, 
на який спрямовується суб’єктивний інтерес особи, 
є не безпосередньо благо, а об’єктивна можливість 
кожного члена соціуму володіти чи прагнути воло-
діти благом. Відповідно, об’єктом суб’єктивованого 
публічного інтересу є, зокрема, не вища освіта, а за-
безпечення для кожного права на вищу освіту; не 
отримання права власності на землю, а гарантування 
права власності на землю громадянам, юридичним 
особам та державі у контексті ст. 14 Конституції 
України [8]. Як наслідок, будь-яке порушення за-
конного інтересу окремої особи або усього суспіль-
ства є, у свою чергу, об’єктом публічного інтересу, 
котрий може бути реалізований/захищений як 
суб’єктом публічного адміністрування, так і звичай-
ним громадянином. Зазвичай реалізація публічного 
інтересу покладається виключно на першого із за-
значених суб’єктів, оскільки він є більш компетент-
ним, наділений відповідним обсягом повноважень 
та має більшу кількість ресурсів. Проте у деяких 
випадках законодавець дозволяє реалізовувати пу-
блічний інтерес також і пересічним громадянам.

Проаналізувавши сучасне законодавство, можемо 
дійти висновку, що зазвичай індивід має змогу реа-
лізувати суб’єктивований публічний інтерес у двох 
випадках. По-перше, якщо інтерес пов’язаний із 
найбільш важливими благами (життя та здоров’я 
людини, національна безпека тощо.). Зокрема особа 
має право звернутись до органів Національної поліції 
із заявою про вчинення кримінального правопору-
шення щодо зовсім незнайомої особи; або викривач 
має право анонімно повідомити про вчинення ко-
рупційного правопорушення (у контексті ч. 4 ст. 52 
Закону України «Про запобігання корупції») [18]. 
По-друге, якщо суб’єкт публічного адміністрування 
не в змозі самостійно реалізувати публічний інте-
рес через брак фінансових або людських ресурсів, 

обмеженість обсягу повноважень, недосконалість 
методики тощо. Наприклад, відповідно до ч. 3 ст. За-
кону України «Про звернення громадян» громадяни 
можуть звернутись до суб’єкту публічного адміні-
стрування із повідомленням про порушення чинного 
законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, 
установ, організацій [19]. Проте для того, щоб зазна-
чене повідомлення стало підставою для проведення 
позапланового державного контролю, порушення 
законодавства повинно спричинити безпосередню 
шкоду життю чи здоров’ю особи, її правам, законним 
інтересам тощо [20]. Таким чином, навіть якщо за-
конодавцем передбачається можливість приватного 
суб’єкта реалізовувати/захищати суб’єктивований 
публічний інтерес, його правовий інструментарій є 
обмеженішим ніж якби він мав суб’єктивний приват-
ний інтерес або публіцизований суб’єктивний інтерес.

Відповідно, другий вид суб’єктивного публічного 
інтересу, спрямований, в першу чергу, на отримання 
соціально важливої матеріальної чи нематеріальної 
цінності безпосередньо, а вже, у другу чергу, — на 
задоволення публічної потреби. Таким чином, пу-
бліцизований суб’єктивний інтерес об’єднує одразу 
два суб’єктивні інтереси: приватний та публічний. 
Внаслідок існування приватної потреби особа може 
користуватись більшою кількістю інструментів пра-
вової охорони, а також застосовувати їх більш ефек-
тивно. Прикладами реалізації та захисту публіци-
зованого суб’єктивного інтересу є можливість особи 
звернутись до Європейського суду з прав людини 
(далі — ЄСПЛ) із заявою проти держави, або право на 
звернення до суб’єкта публічного адміністрування 
із заявою про скасування нормативного акту, ко-
трий порушує як її власний інтерес, так і інтереси 
інших осіб. Слід зазначити, що навіть оскарження 
індивідуального адміністративного акту є формою 
захисту саме суб’єктивного публічного інтересу, 
а не звичайного приватного інтересу у публічно- 
правовій сфері 3. Тому що публічний інтерес полягає 
у недопущенні видання суб’єктом публічного адмі-
ністрування незаконних актів, а приватний, безпо-
середній інтерес особи — у невиданні протиправного 
адміністративного акту конкретно щодо неї.

До того ж, відмітимо, що суб’єктивний публічний 
інтерес може мати усі три форми логічно- смислового 
зв’язку із суб’єктивним правом. Ті інтереси, які не 
опосередковуються суб’єктивним правом, є окремими 

3 Відповідно, стимулом утворення публіцизованого суб’єк-
тивного інтересу є звичайний приватний інтерес особи, котрий 
внаслідок націленості на отримання соціально цінного блага 
набув суспільної важливості, тобто «публіцизувався». На прак-
тиці можна віднайти більш наочні приклади, коли відстоювання 
інтересів окремої людини набуло суспільного значення. Зокрема 
справа Катерини Гандзюк або справа Георгія Гонгадзе.
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об’єктами правової охорони. Щодо тих, які опосеред-
ковуються суб’єктивним правом, то вони зазвичай 
захищаються та реалізовуються у формі категорії 
«суб’єктивне право у публічно- правовій сфері».

Розглянувши теоретичні аспекти суб’єктивного 
публічного інтересу, можемо перейти до досліджен-
ня зазначеної категорії на практико- прикладному 
рівні. У такому розрізі досить актуальним є питання 
захисту суб’єктивного публічного інтересу, адже 
вітчизняна процедурна та процесуальна форма не 
пристосовані до захисту саме такого виду інтересу. 
Внаслідок цього, з кожним роком зростає кількість 
кейсів із позовами/заявами, які ідентифікуються 
суб’єктами розгляду як безпідставні; а в рамках 
судового процесу видається неможливим захистити 
цілу категорію охоронюваних законом інтересів.

Отже, як відомо, у публічно- правовій сфері 
суб’єкт приватного права може захистити права, 
свободи та законні інтереси в адміністративному по-
рядку та судовому. До основних переваг адміністра-
тивної процедури (порівняно із судовою) належать 
менша формалізованість, зазвичай коротший строк 
розгляду справи та можливість суб’єкта розгляду 
втручатись у внутрішню сторону адміністративного 
розсуду, тобто перевірити не лише законність про-
цедури прийняття оскаржуваного рішення суб’єкта 
публічного адміністрування, але і його сутність на 
предмет відповідності принципам ефективності, 
пропорційності, оптимальності тощо. У свою чергу, 
головною перевагою судового процесу є те, що він ні-
велює правовідносини влади- підпорядкування між 
особою приватного права та суб’єктом публічного 
адміністрування, надаючи їм рівність процесуально- 
правових можливостей у доведенні своєї правоти. 
Внаслідок цього, судовий розгляд справи є обов’яз-
ковим, незалежно від результату адміністративної 
процедури, а також у деяких випадках надає пра-
вову можливість приватній особі впливати на дії 
суб’єкта публічного адміністрування (наприклад, 
у рамках виконавчого провадження).

Щодо захисту суб’єктивного публічного інтер-
есу, головною відмінністю адміністративного по-
рядку від судового є те, що в межах адміністратив-
ної процедури особа може звернутись за захистом 
будь-якого охоронюваного законом інтересу, про-
те можливість судового захисту є в певному сенсі 
обмеженою, як матеріально, так і процесуально. 
Зауважимо, що особа може звернутись за захистом 
суб’єктивного публічного інтересу не лише до судів 
адміністративної юрисдикції, але і господарської, 
що є наслідком особливості вітчизняної концепції 
розмежування судових юрисдикцій. Проте у межах 
наукового дослідження ми будемо розглядати про-

блеми захисту суб’єктивних публічних інтересів 
саме в адміністративному процесі, оскільки він є 
ключовим елементом судового захисту прав приват-
ної особи у публічно- правових відносинах.

Як вже зазначалося, суб’єктивний публічний 
інтерес може мати будь-який вид зв’язку із суб’єк-
тивним правом. Відповідно, інтереси, що опосе-
редковуються суб’єктивним правом, підлягають 
захисту разом із ним. У свою чергу, щодо суб’єк-
тивного публічного інтересу як окремого об’єкту 
судового захисту існує ряд матеріальних обмежень, 
котрі визначені у вже згадуваному Рішенні КСУ від 
01.12.2004 № 18-рп/2004 та у Постанові Верховно-
го Суду (далі — ВС) від 28 лютого 2019 р. у справі 
№ 522/3665/17. Щодо останнього акту, то відповід-
но до мотивувальної частини Постанови у порядку 
адміністративного судочинства може бути захище-
ний лише публіцизований суб’єктивний інтерес. Про 
це зокрема свідчать такі положення: «обставинами, 
що свідчать про очевидну відсутність у позивача 
законного інтересу (а отже і матеріально- правової 
заінтересованості), є: … не правовий характер ви-
мог — вимоги не породжують правових наслідків 
для позивача; … позивач звернувся за захистом ін-
тересів інших осіб — держави, громади, фізичної або 
юридичної особи без відповідних правових підстав 
або в інтересах невизначеного кола осіб» [21].

Змістовно із думкою Суду можна погодитись, 
оскільки згідно із ч. 2 ст. 124 Основного Закону 
юрисдикція судів поширюється на будь-які юридичні 
спори, котрі, у свою чергу, можуть виникати лише 
у рамках правовідносин [8]. Як наслідок, у випадку, 
якщо особа бажає реалізувати суб’єктивований пу-
блічний інтерес, не опосередкований суб’єктивним 
правом, вона повинна звертатись до адміністратив-
ної процедури, і лише якщо суб’єкт публічного ад-
міністрування не відреагує у спосіб, передбачений 
законом, — до суду, оскільки тільки тоді виникає 
публічно- правовий спір. Проте останнє речення ч. 2 
ст. 124 Конституції України зазначає, що у перед-
бачених законом випадках суди розглядають також 
інші справи. Зазначені випадки можна зустріти у су-
часному законодавстві, зокрема і у Кодексі адміні-
стративного судочинства України (далі — КАСУ). На-
приклад, у ч. 1 ст. 274 визначається право кожного, 
хто має право голосу, звернутись із адміністративним 
позовом про включення або виключення зі списку ви-
борців інших осіб [10]. Таким чином, у передбачених 
законом випадках особа може захищати у судовому 
порядку також і суб’єктивований публічний інтерес.

До того ж, про можливість звернення до суду в ін-
тересах непредставлених (необстояних) осіб (їх інте-
ресів) зазначає Рішення Європейського суду з прав 
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людини у справі Centro Europa 7 S.R.L. та Ді Стефано 
проти Італії, в котрому констатовано, що власник 
компанії може вимагати визнання його потерпілим 
у випадку, коли компанія не має можливості звер-
нутись до суду через органи, засновані на підставі 
статуту [22]. За аналогією, у випадку, якщо уповно-
важеного законом представника публічного інтересу 
не існує, особа має право звернутись за його захистом 
навіть, якщо вона не має безпосередньої заінтересо-
ваності. Проте подібної норми станом на сьогодні 
у національному законодавстві не міститься.

Слід зазначити, що недосконалість Постанови ВС 
полягає також у нечіткості і абстрактності крите-
ріїв, за якими визначається, чи підлягає законний 
інтерес захисту у судовому процесі. Як наслідок, 
у Єдиному державному реєстрі судових рішень 
з дня прийняття Постанови ВС від 28 лютого 2019 
р. у справі № 522/3665/17 можна віднайти більше 
130 рішень судів першої інстанції із відмовою у за-
доволенні позову через відсутність особистої заінте-
ресованості позивача у публічному спорі. Зокрема 
досить спірною є ознака «не правового характеру 
вимоги», що трактується ВС у значенні: «не поро-
джує правових наслідків для позивача» [21]. Як 
вже зазначалося, об’єктивний публічний інтерес 
є інтересом усього населення, котрий належить 
будь-якій особі на безумовній основі. Відповідно, 
порушення такого інтересу унеможливлює реалі-
зацію суб’єктивних інтересів особи, так само як по-
рушення норми об’єктивного права унеможливлює 
використання похідного від нього суб’єктивного 
права. Отже, порушення публічного інтересу завжди 
породжує правові наслідки для усіх (у більшій чи 
меншій мірі) членів суспільства. Слід зазначити, що 
такі наслідки можуть бути як безпосередньо право-
вими, так і опосередковано. В останньому випадку 
маються на увазі впливи, що носять організацій-
ний, культурний, технічний чи інших характер, але 
у подальшому (як необхідна передумова) все одно 
породжують динаміку правового положення особи.

Також досить некоректною є вимога до блага, на 
яке спрямований інтерес. У Постанові зазначається, 
що воно не може бути абстрактним або загальним. 
Слова «загальне» та «абстрактне» є достатньо оці-
ночними поняттями, котрі не мають ані нормативно-
го визначення, ані чіткої характеристики у судовій 
практиці. Внаслідок цього, вони розтлумачуються 
учасниками судового процесу на власний розсуд, 
найчастіше невірно. Як альтернативу, пропонуємо 
використовувати критерій «безпосередньої потре-
би», котрий означає, що потреба, на задоволення 
якої спрямований інтерес, не може бути похідною, 
субсидіарною від публічної потреби.

Висновки та перспективи подальших досліджень 
у даному напрямку. Вивчення природи та сутності 
суб’єктивного публічного інтересу дозволило зро-
бити такі доктринальні узагальнення: 1) публіч-
ний інтерес має соціальну природу і спрямований 
на задоволення потреб усього населення або його 
значних соціальних утворень; а потреба, що є об’єк-
том публічного інтересу, має найвищу соціальну 
цінність, внаслідок чого така потреба і, відповідно, 
похідний від неї публічний інтерес закріплюються 
в об’єктивному праві і підлягають правовій охороні; 
2) характерною ознакою приватного інтересу є його 
спрямованість на задоволення егоїстичної потреби, 
тобто такої, яка або взагалі не представляє цінності 
суспільству, або/і не опосередковується публічною 
потребою; 3) ступінь правової охорони інтересу пря-
мопропорційно залежить від міцності його логічно- 
смислового зв’язку із суб’єктивним правом, внас-
лідок чого охоронювані законом інтереси можна 
поділити на такі види: а) інтереси, що знаходяться 
в логічно- смисловому зв’язку із суб’єктивним пра-
вом і опосередковується ним; б) інтереси, котрі не 
опосередковується суб’єктивним правом, проте ма-
ють з ним логічно- смисловий зв’язок; в) інтереси, що 
не опосередковані суб’єктивним правом і не мають 
з ним логічно- смислового зв’язку. До того ж, дослі-
дивши якісне та кількісне у категорії «публічний ін-
терес», ми встановили, що інтерес усього населення 
можуть захищати та реалізовувати не лише публічні 
адміністратори, але і звичайні громадяни за допомо-
гою такого правового інструменту як суб’єктивний 
публічний інтерес. Останній можна поділити на два 
види в залежності від того, який інтерес у його струк-
турі є першочерговим (приватний чи публічний): 
1) суб’єктивований публічний інтерес (публічний 
інтерес, екстрапольований на конкретну людину); 
2) публіцизований суб’єктивний інтерес (інтерес 
окремої людини, що набув публічного значення).

Розглянувши прикладні особливості реалізації 
та захисту суб’єктивного публічного інтересу може-
мо дійти висновку, що підвищення ролі суб’єктів 
приватного права у публічно- правовій сфері призве-
де до розширення законодавцем меж реалізації та 
захисту суб’єктивного публічного інтересу, зокре-
ма і у судовому порядку. Проте станом на сьогодні 
більш універсальною предметно, за виключенням 
деяких категорій справ, видається адміністративна 
процедура. Вона містить лише процесуальні обме-
ження, оскільки суб’єкт публічного адміністрування 
зобов’язаний розглянути будь-які звернення, якщо 
вони оформлені належним чином і подані у вста-
новленому порядку (відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону 
України «Про звернення громадян») [19].
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КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  
СТОЛИЦІ УКРАЇНИ — МІСТА-ГЕРОЯ КИЄВА  

У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ  
СТОЛИЦЫ УКРАИНЫ — ГОРОДА-ГЕРОЯ КИЕВА  

В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

CONTROL FUNCTIONS OF THE LOCAL COMMUNITY  
OF THE CAPITAL OF UKRAINE — THE CITY-HERO KYIV  

IN THE SPHERE OF LAND RESOURCES

Анотація. У статті реалізується мета огляду і систематизації та окреслення проблематики контрольних функцій тери-
торіальної громади міста Києва, які можуть реалізовуватись органом місцевого самоврядування — Київською міською 
радою у взаємодії з Київською міською державною адміністрацією.

Відмічено, що проблеми правовідносин в сфері земельних ресурсів набувають особливо великого масштабу, якщо 
вони реалізуються у столиці України. Точка перетину приватних фінансових ресурсів, місцевих і державних публічних 
інтересів і пов’язаних з ними капіталовкладень — столиця одночасно є і місцем реалізації прав територіальної громади 
на комфортне і здорове середовище для проживання, задоволення своїх майнових, культурних і освітніх інтересів. Оче-
видно, що особливий статус столиці України — міста- героя Києва потребує особливих, більш складних механізмів контр-
олю у сфері земельних відносин з боку територіальної громади, для того, щоб раціонально і у законний спосіб долати 
потенційні протиріччя між інтересами громади і окремих інтересантів- носіїв як приватного, так і публічного інтересу, що 
полягає у отриманні і здійсненні права власності і користування земельними ділянками.

Встановлено, що повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин, здій-
снюються на підставі значного масиву підзаконних нормативно- правових актів Київської міської ради.

Констатується, що значна кількість конфліктних питань, пов’язаних з незаконними забудовами, збереженням уні-
кальних лісових масивів в межах міста потребують відповідних законодавчих норм, які б зробили повноваження Ки-
ївської міської ради щодо контролю за отриманням і використанням земельних ділянок в межах міста дійсно дієвими 
і ширшими, ніж у інших органів місцевого самоврядування, щоб урівноважити інтереси здійснення державної влади і 
пов’язаного з цим критичного тиску капіталу на землекористування у місті, та інтереси територіальної громади.

Ключові слова: контрольні функції, територіальна громада, столиця України.

Аннотация. В статье реализуется цель обзора и систематизации и определения проблематики контрольных функ-
ций территориальной общины города Киева, которые могут реализовываться органом местного самоуправления — Ки-
евским городским советом во взаимодействии с Киевской городской государственной администрацией.
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Отмечено, что проблемы правоотношений в сфере земельных ресурсов приобретают особенно крупного масштаба, 
если они реализуются в столице Украины. Точка пересечения частных финансовых ресурсов, местных и государствен-
ных публичных интересов и связанных с ними капиталовложений — столица одновременно является и местом реали-
зации прав территориальной общины на комфортную и здоровую среду для проживания, удовлетворения своих иму-
щественных, культурных и образовательных интересов. Очевидно, что особый статус столицы Украины — города- героя 
Киева требует особых, более сложных механизмов контроля в сфере земельных отношений со стороны территориаль-
ной общины, для того, чтобы рационально и законно преодолевать потенциальные противоречия между интересами 
общества и отдельных интересантов- носителей как частного, так и публичного интереса, заключается в получении и 
осуществлении права собственности и пользования земельными участками.

Установлено, что полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования земельных отношений, осу-
ществляются на основании значительного массива подзаконных нормативно- правовых актов Киевского городского совета.

Констатируется, что значительное количество конфликтных вопросов, связанных с незаконными застройками, со-
хранением уникальных лесных массивов в черте города требуют соответствующих законодательных норм, которые бы 
сделали полномочия Киевского городского совета по контролю за получением и использованием земельных участков в 
черте города действительно эффективными и шире, чем в других органов местного самоуправления, чтобы уравнове-
сить интересы осуществления государственной власти и связанного с этим критического давления капитала на земле-
пользование в городе, и интересы территориальной общины.

Ключевые слова: контрольные функции, территориальная община, столица Украины.

Summary. The article implements the purpose of reviewing and systematizing and outlining the problems of control func-
tions of the territorial community of Kyiv, which can be implemented by the local government — Kyiv City Council in cooperation 
with the Kyiv City State Administration.

It is noted that the problems of legal relations in the field of land resources become especially large if they are implemented 
in the capital of Ukraine. The point of intersection of private financial resources, local and state public interests and related in-
vestments — the capital is also a place of realization of the rights of the territorial community to a comfortable and healthy living 
environment, satisfaction of their property, cultural and educational interests. It is obvious that the special status of the capital 
of Ukraine — the hero city of Kyiv requires special, more complex mechanisms of control in the field of land relations by the ter-
ritorial community, in order to rationally and legally overcome potential conflicts between the interests of the community and 
individual stakeholders as private., and the public interest, which is to obtain and exercise the right of ownership and use of land.

It is established that the powers of local governments in the field of regulation of land relations are exercised on the basis of 
a significant array of bylaws of the Kyiv City Council.

It is stated that a significant number of conflict issues related to illegal construction, preservation of unique forests within 
the city require appropriate legislation that would make the powers of the Kyiv City Council to control the acquisition and use 
of land within the city really effective and wider, than in other local governments to balance the interests of state power and the 
associated critical pressure of capital on land use in the city, and the interests of the local community.

Key words: control functions, territorial community, capital of Ukraine.

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

тичними завданнями. Всі проблеми правовідносин 
в сфері земельних ресурсів набувають особливо ве-
ликого масштабу, якщо вони реалізуються у столиці 
України. Точка перетину приватних фінансових 
ресурсів, місцевих і державних публічних інтересів 
і пов’язаних з ними капіталовкладень — столиця 
одночасно є і місцем реалізації прав територіальної 
громади на комфортне і здорове середовище для 
проживання, задоволення своїх майнових, куль-
турних і освітніх інтересів. Очевидно, що особливий 
статус столиці України — міста- героя Києва потребує 
особливих, більш складних механізмів контролю 
у сфері земельних відносин з боку територіальної 

громади, для того, щоб раціонально і у законний 
спосіб долати потенційні протиріччя між інтересами 
громади і окремих інтересантів- носіїв як приватного, 
так і публічного інтересу, що полягає у отриманні 
і здійсненні права власності і користування земель-
ними ділянками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. Окремі 
питання реалізації адміністративних відносин у зе-
мельній сфері, контролю і відповідальності суб’єк-
тів, функцій органів місцевого самоврядування до-
сліджувались у працях О. Батанова [1], В. Бевзенка 
[1], О. Бєлікової [4], В. Курила[4], О. Світличного 
[4] та інших науковців. Проте специфіка реалізації 
контрольних повноважень територіальної громади 
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міста Києва в земельній сфері потребує додаткового 
вивчення.

Формулювання цілей статті. Мета статті — ог-
ляд і систематизація та окреслення проблемати-
ки контрольних функцій територіальної громади 
міста Києва, які можуть реалізовуватись органом 
місцевого самоврядування — Київською міською 
радою у взаємодії з Київською міською державною 
адміністрацією.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов-
ним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Згідно законодавства, Київська міська рада 
здійснює такі основні способи розпоряджень зем-
лями територіальної громади: шляхом передачі 
земельних ділянок у власність громадянам та юри-
дичним особам; через надання земельних ділянок 
у користування; вилучення земельних ділянок ко-
мунальної власності із користування; зміни цільо-
вого призначення земельних ділянок у випадках, не 
пов’язаних із їх вилученням та передачею у влас-
ність або наданням у користування.

Порядок передачі земельних ділянок комуналь-
ної власності Київською міською радою у власність 
фізичних та юридичних осіб регламентується нор-
мами Земельного кодексу України [5] та Порядком 
набуття прав на землю із земель комунальної влас-
ності у місті Києві [6]. Департаментом земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради, 
який безпосередньо підпорядковується Київській 
міській державній адміністрації, розробляється 
проект рішення Київської міської ради про прива-
тизацію відповідної земельної ділянки конкретною 
особою для будівництва за конкретною адресою [7].

Після розроблення такого проекту рішення, 
Департамент земельних ресурсів передає його для 
подальшого розгляду Постійною комісією з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 
відповідно до регламенту Київської міської ради, 
затвердженого рішенням Київради «Про Регламент 
Київської міської ради» [8; 9; 10].

Відповідне рішення щодо надання земельної ді-
лянки може бути прийняте лише Київською міською 
радою на її пленарних засіданнях за умови дотри-
мання вимог Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» [11] та проходження ви-
щезазначеної процедури.

Щодо порядку надання земельних ділянок у ко-
ристування Київською міською радою, то він визна-
чається статтею 123 Земельного кодексу України 
[5]. Проте, дана стаття адресована всім органам 
місцевого самоврядування без винятку, але більш 
конкретний порядок передачі земель територіаль-
ної громади, щ регулює відповідні процедури саме 

у межах міста Києва визначається локальним ак-
том — рішенням Київської міської ради «Про затвер-
дження Порядку набуття прав на землю із земель 
комунальної власності у місті Києві» [6].

Представницькі органи територіальної громади 
міста Києва уповноважені здійснювати також і ви-
лучення земельних ділянок комунальної власності із 
користування. Умови здійснення таких правочинів 
передбачені Земельним кодексом України [1].

Київська міська рада має право викупу земель-
них ділянок для суспільних і громадських потреб 
згідно земельного законодавства [1]. Згідно норм 
Закону України «Про відчуження земельних діля-
нок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у приватній власності, 
для суспільних потреб чи з мотивів суспільної не-
обхідності» [12], органи місцевого самоврядування, 
що прийняли рішення про відчуження земельної 
ділянки, у разі недосягнення згоди з власником зе-
мельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, 
що на ній розміщені, щодо їх викупу для суспільних 
потреб, можуть звернутися до адміністративного 
суду із позовом про примусове відчуження необ-
хідних об’єктів.

Таким чином, дана правомочність при відсутності 
згоди власника, надає можливість реалізації Київ-
ською міською радою права щодо викупу земельної 
ділянки для суспільних потреб, тобто бути ініціа-
тором та виражати волю територіальної громади.

Представницькі органи територіальної громади 
столиці України міста- героя Києва мають право 
припиняти право користування земельними ділян-
ками у випадках, передбачених Земельним кодексом 
України:

 – добровільної відмови від права користування зе-
мельною ділянкою;

 – вилучення земельних ділянок;
 – припинення права користування земельними 

ділянками, що використовуються з порушен-
ням земельного законодавства: способами, які 
суперечать екологічним вимогам, не за цільовим 
призначенням, за умови систематичної несплати 
земельного податку або орендної плати [1].
До компетенції Київської міської ради віднесено 

можливість прийняття рішень щодо звільнення са-
мовільно зайнятих земельних ділянок [13].

Однак, така норма є винятково декларативною 
і не підтримується іншими положеннями земельного 
законодавства. Самовільне зайняття земельних діля-
нок є незаконним у будь-якому разі, тому особи, що 
самовільно захопили земельні ділянки, повинні їх 
звільнити незалежно від рішення Київської міської 
ради або інших неюрисдикційних органів. Рішення 
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ради в даному разі не підлягає виконанню примусо-
вими методами, інша справа, якщо буде отримане 
рішення суду за позовом Київської міської ради, 
воно якраз є виконавчим документом [14]. Згідно 
норм Земельного кодексу України, повернення са-
мовільно зайнятих земельних ділянок здійснюється 
в судовому порядку [5].

Тобто, лише такий порядок захисту інтересів 
територіальної громади є дієвим та може застосо-
вуватися органом місцевого самоврядування для 
вжиття заходів проти самовільного використання 
земельних ділянок.

Київська міська рада займається підготовкою 
висновків щодо вилучення (викупу) та надання 
земельних ділянок із земель державної власності, 
що проводяться органами виконавчої влади [5]. Це 
стверджує особливе місце органу місцевого само-
врядування у механізмі взаємодії державної влади 
і територіальної громади у столиці.

До відання виконавчих органів міської ради 
належить здійснення контролю за додержанням 
земельного та природоохоронного законодавства, 
використанням і охороною земель. Порядок здійс-
нення самоврядного контролю за використанням 
і охороною земель у м. Києві [15] конкретизує, як 
саме здійснюється контроль з боку територіальної 
громади у даній сфері.

Крім перерахованих вище, до контролюючих 
функцій територіальної громади через функції Київ-
ської міської ради належать розгляд справ про адмі-
ністративні порушення в межах своєї компетенції, 

пов’язані із земельними відносинами [16]; звернення 
до правоохоронних органів із заявами про перевірку 
фактів порушень земельного законодавства, тощо.

Перепоною для контролюючих повноважень Ки-
ївської міської ради є те, що можливість вимагати 
у землевласників та землекористувачів конкретні 
дані про стан використання земельних ділянок [17; 
18] не забезпечуються відповідальністю за відмову 
щодо надання відповідної інформації.

Висновки і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Наведені повноваження орга-
нів місцевого самоврядування у сфері регулюван-
ня земельних відносин, здійснюються на підставі 
значного масиву підзаконних нормативно- правових 
актів Київської міської ради. Водночас, як і кожний 
підзаконний нормативно- правовий акт, дані доку-
менти не можуть розширювати дію закону, отже, все 
що вони регулюють — це особливий процедурний 
порядок реалізації відповідних норм Земельного 
кодексу України та інших законів. В той же час, 
значна кількість конфліктних питань, пов’язаних 
з незаконними забудовами, збереженням унікальних 
лісових масивів в межах міста потребують відповід-
них законодавчих норм, які б зробили повноваження 
Київської міської ради щодо контролю за отриман-
ням і використанням земельних ділянок в межах 
міста дійсно дієвими і ширшими, ніж у інших ор-
ганів місцевого самоврядування, щоб урівноважити 
інтереси здійснення державної влади і пов’язаного 
з цим критичного тиску капіталу на землекористу-
вання у місті, та інтереси територіальної громади.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПРАВА ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

THEORETICAL AND LEGAL FUNDAMENTALS OF  
THE MECHANISM OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL ENVIRONMENT  

OF THE RIGHT OF THE PERSON TO HEALTHCARE

Анотація. Розглянуто елементи механізму адміністративно- правового забезпечення права особи на охорону здо-
ров’я. Зроблено висновок, що адміністративно- правовий механізм захисту права на охорону здоров’я — це система 
взаємопов’язаних між собою елементів, задіяних у процесі захисту зазначеного права. Складниками цього механізму 
є: об’єкт (правомочності), суб’єкти (органи державної влади, інститути громадянського суспільства, власне громадяни), 
підстави (юридичні та фактичні), принципи (загальні та спеціальні), форми (судові та несудові), гарантії захисту.

Доведено, що адміністративно- правовий механізм забезпечення права особи на охорону здоров’я характеризується 
тим, що:
– по-перше, являє собою систему взаємопов’язаних та взаємодіючих між собою елементів, кожен з яких відіграє власну 

роль у цілісному механізмі;
– по-друге, виступає у якості своєрідного трансформатора нормативних приписів у практичну можливість, якою може 

правомочна особа без будь-яких перешкод скористатися у будь-який час або з настанням події чи підстави, з якою 
законодавство пов’язує виникнення відповідного права (юридичний факт).
Враховуючи глобальну кризу після оголошення ВООЗ пандемії через поширення коронавірусної інфекції COVID-19, 

запропоновано пріоритетним завданням механізму адміністративно- правового забезпечення права особи на охорону 
здоров’я закріпити примат права людини, як невід’ємної частини всіх заходів із профілактики, протидії, стримування та 
лікування COVID-19 та інших захворювань.

Ключові слова: право особи на охорону здоров’я, адміністративно- правовий механізм, COVID-19.



47

// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Juridical sciences» // № 1 (35), 2021

// Administrative law and process; finance law;  
information law // 

Аннотация. Рассмотрены элементы механизма административно- правового обеспечения права человека на охрану 
здоровья. Сделан вывод, что административно- правовой механизм защиты права на охрану здоровья — это система 
взаимосвязанных между собой элементов, задействованных в процессе защиты указанного права. Составляющими 
этого механизма являются: объект (правомочия), субъекты (органы государственной власти, институты гражданского 
общества, собственно граждане), основания (юридические и фактические), принципы (общие и специальные), формы 
(судебные и несудебные), гарантии защиты.

Доказано, что административно- правовой механизм обеспечения права человека на охрану здоровья характеризу-
ется тем, что:
– во-первых, представляет собой систему взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, каждый из 

которых играет свою роль в целостном механизме;
– во-вторых, выступает в качестве своеобразного трансформатора нормативных предписаний в практическую воз-

можность, которой может правомочное лицо без  каких-либо препятствий воспользоваться в любое время или с на-
ступлением события или основания, с которой законодательство связывает возникновение соответствующего права 
(юридический факт).
Учитывая глобальный кризис после объявления ВОЗ пандемии из-за распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19, предложено приоритетной задачей механизма административно- правового обеспечения права человека на 
охрану здоровья закрепить примат права человека, как неотъемлемой части всех мероприятий по профилактике, про-
тиводействию, сдерживания и лечения COVID-19 и других заболеваний.

Ключевые слова: право человека на охрану здоровья, административно- правовой механизм, COVID-19.

Summary. The elements of the mechanism of administrative and legal protection of the right of an individual to protect 
health have been viewed. It’s broken down, and the administrative- legal mechanism for the seizure of the right to protect health 
is a system of interconnected elements that are involved in the process of the right to be protected. Warehouse workers: object 
(competence), subjects (organ of state power, institute of community administration, public community), submissions (legal and 
factual), principles (headquarters and special institutions), forms (courts I’ll take it.

It has been reported that the administrative- legal mechanism of securing the right of an individual to protect health is char-
acterized by the following:
– in the first place, it is a system of interconnecting and mutually modifying elements, leather from what kind of visuals has a 

role in the whole mechanism;
– in a different way, in the capacity of a free transformer of normative attributions in a practical capacity, as a person may be 

competent without any kind of re-code, it will be quicker at any hour, because of the decisions of the submission of the law.).
Given the global crisis following the WHO declaration of a pandemic due to the spread of coronavirus infection COVID-19, 

the priority of the mechanism of administrative and legal support of the individual’s right to health care is to establish the 
primacy of human rights as an integral part of all prevention, control, deterrence and treatment COVID-19 and other diseases.

Key words: the right of an individual to protect health, administrative and legal mechanism, COVID-19.

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

тичними завданнями. Для практичної реалізації 
гарантованого конституціями багатьох держав 
права особи на охорону здоров’я діє відповідний 
адміністративно- правових механізм. Від ефектив-
ності такого механізму залежить повнота та якісність 
отриманих особою медичних послуг, а також мож-
ливість використання інших складових елементів 
права особи на охорону здоров’я.

Для правничої науки традиційним є підхід, від-
повідно до якого механізм реалізації будь-якого 
права являє собою систему взаємодіючих між собою 
елементів правового, організаційного, економічного 
та іншого характеру, які в сукупності забезпечу-
ють реальне, повне та ефективне виконання всіх 

елементів, що складають зміст відповідного права. 
Тобто механізм постає в якості рушійної сили, яка 
забезпечує перетворення статичних юридично ви-
значених прав на реальні можливості.

Таким чином, проведення всебічного аналізу 
адміністративно- правового механізму забезпечення 
реалізації права особи на охорону здоров’я в деяких 
зарубіжних країнах дозволить відшукати найбільш 
дієві способи такої реалізації, які можуть бути вико-
ристані в якості прикладу для подальшого розвитку 
системи охорони здоров’я в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня механізму адміністративно- правового забезпечен-
ня права особи на охорону здоров’я були предметом 
наукової уваги багатьох вчених. Серед наукових 
праць, які слугували теоретичними орієнтирами 
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для даної статті доцільно виокремити З. Чуйко 
[1], Н. Оніщенка [2], Т. Бабкова [3], М. Савчен-
ка [6], Л. Чистоклетова [12]. Водночас, пандемія 
з COVID-19 внесла свої корективи й до основних 
елементів досліджуваного нами адміністративно- 
правового механізму, що й викликало потребу до-
датковий наукових пошуків.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Проаналізувати основні елементи механізму 
адміністративно- правового забезпечення права особи 
на охорону здоров’я, запропонувати пріоритетні 
напрями механізму адміністративно- правового за-
безпечення даного права з урахуванням пандемії 
COVID-19.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов-
ним обґрунтуванням отриманих наукових результа-
тів. У правовій науці немає усталеного визначення 
механізму забезпечення прав і свобод людини і гро-
мадянина. Адже поняття «забезпечення» має широ-
ке і багатозначне тлумачення: це і створення надій-
них умов для здійснення чого-небудь; і гарантування 
чогось; і захист, охорона кого-, що-небудь від небез-
пеки [1, с. 85]. У зв’язку з цим на доктринальному 
рівні використовуються різноманітні термінологічні 
словосполучення: «механізм забезпечення», «меха-
нізм реалізації», «механізм здійснення», «механізм 
гарантування» прав і свобод людини і громадянина.

Досліджуючи питання щодо визначення меха-
нізму забезпечення реалізації права на охорону 
здоров’я, важливо передусім уточнити значення 
цих понять.

Так, в теорії права визначено, що реалізація — 
термін латинського походження (realis) і означає 
«речовий». Поняття «реалізація права» розуміється 
різними науковцями неоднозначно та, як правило, 
в узагальненому значенні розглядається як втілення 
в життя юридичних приписів, що забезпечено гаран-
тіями виконання своїх зобов’язань іншою стороною 
правовідносин. Що стосується механізму реалізації 
права, то превалює думка, що це поняття означає 
діяльність суб’єкта права, зобов’язаної сторони, 
законотворчого органу, правозастосовного органу 
та наявні юридичні норми, які регулюють їх діяль-
ність [2, с. 98].

Право — це зумовлена природою людини та су-
спільства, що виражає свободу особистості, система 
регулювання суспільних відносин, якій притаманні 
нормативність, формальна визначеність в офіційних 
джерелах та забезпеченість можливістю державного 
примусу [3, с. 95]. Відповідно правовий вплив — це 
вплив на суспільні відносини як цілісну систему 
правових засобів. Механізм держави — це система 
державних органів, за допомогою яких виконуються 

завдання та функції держави. Тому забезпечення 
конституційного права особи на охорону здоров’я 
відбувається передусім за допомогою державного 
механізму, системи органів державної влади, які 
і становлять інституційний елемент механізму за-
безпечення конституційного права особи на охорону 
здоров’я.

Що ж до механізму забезпечення прав та свобод 
людини і громадянина, найчастіше під цим понят-
тям розуміють систему засобів і чинників, за допо-
могою яких здійснюється реалізація прав і свобод 
особи та їх охорона відповідними зобов’язаними 
суб’єктами державної влади, а у разі порушення — 
їх захист і відновлення, або ж систему взаємодію-
чих правових засобів, з допомогою яких держава 
здійснює юридичний вплив на правовідносини між 
суб’єктами права з метою визнання, дотримання та 
реалізації основних прав людини і громадянина [4].

Так, Т. Бабкова під механізмом забезпечення 
прав і свобод людини та громадянина розуміє дина-
мічну, взаємоузгоджену та взаємопов’язану систему 
встановлених Конституцією та законами України 
правових форм, засобів і заходів, за допомогою яких 
здійснюється реалізація прав і свобод людини та 
громадянина, їх охорона та захист [5].

На думку М. Савченко, основу механізму забез-
печення прав і свобод людини і громадянина станов-
лять правові принципи, норми (юридичні гарантії), 
а також умови і вимоги діяльності органів влади, 
органів місцевого самоврядування, їхніх посадових 
осіб, громадян, які в сукупності забезпечують дотри-
мання, реалізацію і захист прав та свобод громадян. 
Є думка, що це система взаємопов’язаних консти-
туційних норм, які закріплюють основні права та 
свободи громадян і встановлюють гарантії їх реалі-
зації, а також систему органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, інших інституцій держави, 
які забезпечують, охороняють і захищають основні 
права та свободи громадян [6, с. 74].

На думку К. Гасанова, механізм забезпечення 
прав людини і громадянина — єдина система взає-
модіючих правових засобів, за допомогою яких дер-
жава чинить юридичний вплив на правовідносини 
між суб’єктами права задля визнання, дотримання 
та реалізації основних прав людини і громадянина 
[7, c. 197].

Є. Голікова під механізмом пропонує розуміти си-
стему певних елементів, які взаємопов’язані між со-
бою та мають єдину загальну мету. Виходячи з цього 
вчена робить висновок, що будь-який механізм має 
свою внутрішньо- організовану побудовану структу-
ру, елементи якої знаходяться у взаємозв’язку та 
підпорядкуванні [8, с. 131].
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Що стосується безпосередньо теми нашого до-
слідження, ми поділяємо думку вітчизняного до-
слідника М. Цвіка, що адміністративно- правове 
забезпечення є цілеспрямованою дією на поведінку 
людей і суспільні відносини за допомогою правових 
(юридичних) засобів [9, с. 327].

До елементів механізму адміністративно- 
правового забезпечення права особи на охорону 
здоров’я, відповідно до доктрини адміністратив-
ного права ми відносним: норми адміністративного 
права, що закріплюють права й обов’язки суб’єктів 
національної системи забезпечення права особи на 
охорону здоров’я; адміністративно- правові відноси-
ни, що мають місце у процесі реалізації особою свого 
права на охорону здоров’я; акти реалізації прав та 
обов’язків суб’єктів забезпечення права особи на 
охорону здоров’я.

Проаналізувавши дискусію, доходимо висновку, 
що механізм адміністративно- правового забезпе-
чення права особи на охорону здоров’я є широким 
поняттям й охоплює «реалізацію прав і свобод люди-
ни та громадянина», «охорону прав і свобод людини 
та громадянина», «захист прав і свобод людини та 
громадянина». Відповідно до наведених основних 
доктринальних підходів до розуміння сутності до-
сліджуваної нами правової категорії, вважаємо, що 
адміністративно- правовий механізм захисту пра-
ва на охорону здоров’я — це система взаємопов’яза-
них між собою елементів, задіяних у процесі захисту 
зазначеного права. Складниками цього механізму є: 
об’єкт (правомочності), суб’єкти (органи державної 
влади, інститути громадянського суспільства, влас-
не громадяни), підстави (юридичні та фактичні), 
принципи (загальні та спеціальні), форми (судові 
та несудові), гарантії захисту.

Необхідно зауважити, що самі елементи адміні-
стративно- правового механізму забезпечення права 
особи на охорону здоров’я можна розділити на між-
народні та національні.

Національні механізми діють на території певної 
країни. Зокрема, в Україні організаційна складова 
адміністративно- правового механізму забезпечення 
права особи на охорону здоров’я реалізується через 
діяльність:
 • профільних комітетів Верховної Ради України;
 • Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини;
 • Генеральної прокуратури України;
 • інституту адвокатури (інститут надання правової 

допомоги);
 • Міністерства внутрішніх справ України (в частині 

формування та розвитку внутрішньовідомчого 
контролю за дотриманням прав людини);

 • Міністерства юстиції України;
 • інших центральних органів виконавчої влади (в 

частині забезпечення та захисту прав людини);
 • правозахисних організації (національні та між-

народні); науково- дослідних установ;
 • засобів масової інформації тощо [343, c.33–34].

В реалізації правової складової адміністративно- 
правового механізму забезпечення права особи на 
охорону здоров’я особливе місце займають прин-
ципи, що забезпечують вільний розвиток і гідне 
існування кожної особистості.

До них належать принципи гуманізму, рівно-
правності, єдності прав і обов’язків, свободи самови-
раження й діяльності, гарантованості прав і свобод, 
загальності прав і свобод, їх невідчужуваності тощо. 
Завдяки цим принципам досягається, по-перше, 
необхідний баланс конституційних цінностей при 
їхній реалізації в чинному законодавстві, а по-дру-
ге — у правозастосовній практиці, у випадку виник-
нення прогалин і протиріч у чинному законодавстві. 
По-третє, існування цих принципів є результатом 
інтеграції загальновизнаних норм міжнародного 
права в вітчизняному законодавстві, що дозволяє 
забезпечувати й захищати право особи на охорону 
здоров’я в Україні на рівні цивілізованих світових 
стандартів.

Нормативно- правова основа, що визначає статус 
суб’єктів, що здійснюють захист права особи на охо-
рону здоров’я а також правовідносин, що виникають 
між ними також становить зміст адміністративно- 
правового механізму захисту права особи на охо-
рону здоров’я, до якого слід включити й дії упов-
новажених суб’єктів захисту й охорони, дії самої 
людини, чиї права порушені, у відношенні до пра-
вопорушника з метою попередження й припинення 
правопорушення або відновлення порушених прав 
та свобод [10].

Адміністративно- правовий механізм забезпе-
чення права особи на охорону здоров’я реалізуєть-
ся в двох основних формах, що мають різні види 
реалізації:
1) судовий захист, який, залежно від суб’єкта, що 

його здійснює, поділяється на такі види:
а) захист прав і свобод судами загальної юрис-

дикції;
б) захист прав і свобод ЄСПЛ;

2) позасудовий захист, який залежно від суб’єкта, 
що його здійснює, поділяється на такі види:
а) державний позасудовий захист;
б) захист прав і свобод органами місцевого само-

врядування;
в) захист громадськими організаціями та об’єд-

наннями, професійними спілками;
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г) самозахист прав;
ґ) захист прав і свобод міжнародними організа-

ціями.
Пояснюючи природу адміністративно- правового 

механізму забезпечення права особи на охорону 
здоров’я, необхідно погодитись з думкою Д. Под-
піснова, який зазначає, що в ідеалі саме цінності 
природного права (покликані до життя самою при-
родою людини як біологічної та соціальної істоти, 
належні їй від народження і до смерті, пріоритетні 
(верховні) щодо норм позитивного права, творцем 
яких є держава) в першу чергу втілюються у при-
писах законодавчих актів в правовій державі [11, 
с. 108]. Однак, на практиці для втілення правових 
приписів у життя часто необхідні активні вольові 
дії, як зі сторони правомочного, так і зобов’язаного 
суб’єкта. Крім того, мають функціонувати належні 
організаційні та інституційні умови, за яких мож-
лива практична реалізація відповідних прав.

Підсумовуючи наше дослідження, зазначимо, що 
адміністративно- правовий механізм забезпечення 
права особи на охорону здоров’я характеризується 
тим, що:
 • по-перше, являє собою систему взаємопов’язаних 

та взаємодіючих між собою елементів, кожен з 
яких відіграє власну роль у цілісному механізмі;

 • по-друге, виступає у якості своєрідного тран-
сформатора нормативних приписів у практичну 
можливість, якою може правомочна особа без 
будь-яких перешкод скористатися у будь-який 
час або з настанням події чи підстави, з якою за-
конодавство пов’язує виникнення відповідного 
права (юридичний факт).
Підводячи підсумок, адміністративно- правовий 

механізм забезпечення права особи на охорону здо-
ров’я можна визначити як систему закріплених 
у законодавстві юридичних, організаційних, ін-
ституційних, економічних та інших засобів та умов, 
які в сукупності створюють можливість для безпере-
шкодної та повної реалізації особою всіх основних 
складових права на охорону здоров’я.

Сьогодні в Україні триває медична реформа, яка 
крім іншого, стосується також модернізації вітчиз-
няної системи охорони здоров’я. У зв’язку з цим 
постає завдання визначити найбільш оптимальну 
модель організації системи охорони здоров’я в Укра-
їні, яка гарантувала б реалізацію всіх основних еле-
ментів означеного права.

За Конституцією, громадянам гарантується пра-
во на охорону здоров’я — одне з найважливіших 
конституційних прав людини, з огляду на особливу 
сутність і значущість охоронюваного блага. На наш 
погляд, цінність здоров’я, що сутнісно є невідчужу-

ваним благом, полягає у тому, що без нього зменшу-
ється або втрачається значення багатьох інших благ 
і цінностей. Цим детермінований характер обов’яз-
ків України як соціальної держави, яка визнає свою 
відповідальність за збереження і зміцнення здо-
ров’я громадян, забезпечення належного правового 
регулювання відносин, пов’язаних із реалізацією 
конституційного права на охорону здоров’я.

Визнання на конституційному рівні людини, її 
життя і здоров’я найвищою соціальною цінністю 
в Україні зумовлюють обов’язок держави не лише 
гарантувати, а й реально забезпечувати невід’ємні 
та непорушні права громадян на охорону здоров’я.

Чинне законодавство України в галузі охорони 
здоров’я наголошує на тому, що пріоритетним на-
прямом діяльності держави є гарантування прав 
пацієнтів, проте реальне дотримання та забезпечен-
ня відповідних конституційних прав залишається 
проблемним. Причина цієї колізії в тому, що нині 
в Україні немає комплексного дієвого підходу до 
вдосконалення існуючих та запровадження нових 
елементів механізму реалізації конституційного 
права особи на охорону здоров’я.

Висновки та перспективи подальших досліджень 
у даному напрямку. Підсумовуючи теоретичний ана-
ліз основних елементів механізму адміністративно- 
правового забезпечення права особи на охорону 
здоров’я та враховуючи глобальну кризу після ого-
лошення ВООЗ пандемії через поширення коронаві-
русної інфекції COVID-19, пріоритетним завданням 
такого механізму вважаємо примат права людини, 
як невід’ємної частини всіх заходів із профілактики, 
протидії, стримування та лікування COVID-19 та 
інших захворювань [12].

Така концепція примату права особи на охоро-
ну здоров’я має визначати наступні пріоритети ме-
ханізму адміністративно- правового забезпечення 
даного права:
1) карантинні заходи, а особливо ті, що обмежують 

права на свободу та безпеку особи, мають прийма-
тися та вводитися виключно на недискримінаці-
йний основі. У випадку прийняття рішення щодо 
таких обмежень вони мають буди адекватними 
ситуації і мати законне обґрунтування. За умови, 
що є можливість обирати обмежувальні заходи, 
слід обирати менш жорсткі. Крім того такі за-
ходи мають бути обмежені в часі та періодично 
переглядатися;

2) обмеження та заборони, які стосуються подо-
рожей та пересування мають бути законними, 
обґрунтованими та відповідати ситуації. Відпо-
відно такого роду заходи мають бути мінімально 
обмежувальними;
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3) забезпечення права особи на доступ до інформа-
ції, зокрема щодо масштабів загрози здоров’ю; 
можливого застосування заходів зі зменшення 
ризиків; можливих негативних наслідків запро-
понованого лікування та вакцинації тощо;

4) забезпечення механізмів соціального захисту на 
період дії карантинних та обмежувальних заходів 
(оплачувані лікарняні, відпустки по догляду за 
дитиною, підтримка трудової міграції, виплати 
по безробіттю та ряд інших);

5) забезпечення медичних працівників, та інших 
осіб, професія яких передбачає підвищенні ри-
зики зараження інфекційною та іншою хворо-
бою, відповідним і якісним обладнанням осо-
бистого захисту, інформацією, тренінгами та 
психологічною підтримкою. Крім того, механізм 
адміністративно- правового забезпечення охорони 
здоров’я має забезпечити створення механіз-
мів для надання допомоги родинам медичного 
персоналу та іншим сім’ям, члени/-кині яких 
заразилися коронавірусом або померли через цю 
хворобу в результаті своєї особливої вразливості 
до зараження коронавірусом;

6) дотримання міжнародних стандартів із забезпе-
чення рівного доступу до лікування, вакцинації, 
інших медичних послуг. Для цього держава має 
налагодити співпрацю з усіма зацікавленими 
сторонами (включно з фармацевтичними компа-
ніями) для досягнення цієї мети, за умови того, 
що цей процес ґрунтуватиметься на дотриманні 
прав людини;

7) розробка додаткових механізмів (зокрема нових 
медичних протоколів) для забезпечення найбільш 
вразливих категорій населення від зараження 
хворобою COVID-19 (особи хворі на астму, діабет, 
серцево- судинні паталогії);

8) посилити заходи соціального та економічного 
захисту, спрямовані на підтримку базово необ-
хідних прав (включно з правами на житло та їжу) 
осіб, які опинилися в особливо загрозливому ста-
новищі та осіб, чиї прибутки скоротились через 
кризу, осіб, які втратили роботу. Це питання 
особливо нагальне, коли йдеться про людей, що 
живуть на вулиці, яких влада повинна помістити 
в місце, де буде захищено їхнє права на здоров’я.
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ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ  
АДМІНІСТРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ  

ПРИВАТНИХ ОСІБ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ДИСКРЕЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ, СВОБОД И ИНТЕРЕСОВ 

ЧАСТНЫХ ЛИЦ В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

DISCRETIONAL POWERS OF PUBLIC ADMINISTRATION SUBJECTS  
IN THE CONTEXT OF PROTECTION OF RIGHTS, FREEDOMS  

AND INTERESTS OF PRIVATE PERSONS IN ADMINISTRATIVE JUSTICE

Анотація. У даній статті розглядається питання захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у порядку адмі-
ністративного судочинства. Аналізуються положення адміністративного процесуального законодавства, які регулю-
ють здійснення судами своїх повноважень під час вирішення спорів, пов’язаних з адміністративним розсудом суб’єктів 
владних повноважень, а також національна судова практика, зокрема здійснено дослідження наукових позицій вчених- 
адміністративістів, положень Кодексу адміністративного судочинства України, позицій адміністративних судів, викла-
дених у судових рішеннях при розгляді справ, пов’язаних із порушенням прав, свобод і законних інтересів громадян 
при здійсненні суб’єктами публічної адміністрації дискреційних повноважень; надання висновків щодо важливості ролі 
адміністративних судів, як основного національного інституту захисту прав та інтересів осіб від порушень з боку публіч-
ної адміністрації. Також подаються ключові позиції Європейського суду з прав людини щодо меж судового контролю за 
здійсненням дискреційних повноважень суб’єктами публічної адміністрації. Висновок статті зводиться до того, що ад-
міністративні суди втілюють європейські стандарти права на справедливий суд в аспекті права на ефективний судовий 
захист, а відтак відіграють важливу роль захисту прав приватних осіб при вирішенні спорів, пов’язаних із здійсненням 
суб’єктами публічної адміністрації дискреційних повноважень. При цьому, автором підкреслено позитивний бік введен-
ня новел у нову редакцію КАС України, а саме повноваження судів накладати зобов’язання на відповідача до виконання 
покладених на нього законом і підзаконними актами обов’язків, хоча суд не в праві вказати, яке конкретно рішення 
(дії) необхідно приймати (вчиняти) відповідачу; а також зобов’язання надавати обов’язкову вказівку на необхідність 
урахування правової оцінки суду в рішенні, якщо суд лише зобов’язує суб’єкта владних повноважень вирішити питання 
із застосуванням розсуду.

Ключові слова: адміністративне судочинство, права особи, захист прав, дискреційні повноваження, адміністратив-
ний розсуд.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос защиты прав, свобод и интересов частных лиц в порядке адми-
нистративного судопроизводства. Анализируются положения административного процессуального законодательства, 
регулирующие осуществление судами своих полномочий при разрешении споров, связанных с административным усмо-
трением субъектов властных полномочий, а также национальная судебная практика, в частности проведено исследование 
научных позиций ученых- административистов, положений Кодекса административного судопроизводства Украины, 
позиций административных судов, изложенных в судебных решениях при рассмотрении дел, связанных с нарушением 
прав, свобод и законных интересов граждан при осуществлении субъектами публичной администрации дискреционных 
полномочий; предоставление выводов о важности роли административных судов, как основного национального института 
защиты прав и интересов лиц от нарушений со стороны публичной администрации. Также подаются ключевые позиции 
Европейского суда по правам человека относительно границ судебного контроля за осуществлением дискреционных пол-
номочий субъектами публичной администрации. Вывод статьи сводится к тому, что административные суды воплощают 
европейские стандарты права на справедливый суд в аспекте права на эффективную судебную защиту, а затем играют 
важную роль в защите прав частных лиц при разрешении споров, связанных с осуществлением субъектами публичной 
администрации дискреционных полномочий. При этом, автором подчеркнуто положительную сторону введения новелл 
в новой редакции КАС Украины, а именно полномочия судов накладывать обязательства на ответчика к исполнению 
возложенных на него законом и подзаконными актами обязанностей, хотя суд не вправе указать, какое именно решение 
(действия) необходимо принимать (совершать) ответчику; а также обязательства предоставлять обязательную указание 
на необходимость учета правовой оценки суда в решении, если суд лишь обязывает субъекта властных полномочий 
решить вопрос с применением усмотрению.

Ключевые слова: административное судопроизводство, права человека, защита прав, дискреционные полномочия, 
административное усмотрение.

Summary. This article considers the protection of the rights, freedoms and interests of individuals in administrative proceed-
ings. The provisions of administrative procedural legislation governing the exercise of their powers by courts in resolving disputes 
related to administrative discretion of subjects of power, as well as national case law, in particular, the study of scientific posi-
tions of administrative scientists, the Code of Administrative Procedure of Ukraine, positions of administrative courts set forth in 
court decisions when considering cases related to the violation of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens in the 
exercise of discretionary powers by the subjects of public administration; providing conclusions on the importance of the role of 
administrative courts as the main national institution for the protection of the rights and interests of individuals from violations 
by the public administration. The key positions of the European Court of Human Rights on the limits of judicial control over the 
exercise of discretionary powers by public administration entities are also presented. The article concludes that administrative 
courts implement European standards of the right to a fair trial in terms of the right to effective judicial protection, and thus 
play an important role in protecting the rights of individuals in resolving disputes related to the exercise of discretion by public 
administrations. At the same time, the author emphasizes the positive side of the introduction of short stories in the new version 
of the CAS of Ukraine, namely the power of courts to impose obligations on the defendant to fulfill its obligations under law and 
bylaws, although the court has no right to specify) must be accepted (committed) by the defendant; as well as the obligation to 
provide a mandatory indication of the need to take into account the legal assessment of the court in the decision, if the court 
only obliges the subject of power to resolve the issue using discretion.

Key words: administrative proceedings, individual rights, protection of rights, discretionary powers, administrative discretion.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практич-

ними завданнями. Стаття 55 Конституції України 
презюмує, що кожному гарантується право на оскар-
ження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб [1]. Таке право реалі-
зується в порядку адміністративного судочинства, 
оскільки з метою захисту прав, свобод та інтересів 
особи у сфері публічно- правових відносин діють адмі-
ністративні суди, що передбачено ст. 125 Основного 
Закону. Зокрема, права, свободи та інтереси осіб 

можна визначити як об’єкт захисту від порушень 
з боку суб’єктів владних повноважень в національно-
му адміністративному судочинстві, що передбачено 
ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства 
України (далі — КАС України) [2]. З огляду на це 
кожна особа має право звернутись до адміністра-
тивного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи 
бездіяльністю суб’єкта публічної адміністрації по-
рушені її права, свободи та інтереси та просити про 
їх захист у різний спосіб, визначений КАС України. 
Слід зауважити, що з прийняттям КАС України 
у 2005 році набуло поширення питання стосовно меж 
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судового розсуду при вирішенні спорів, предметом 
яких є дія, бездіяльність чи акт суб’єкта публічної 
адміністрації при реалізації дискреції. Оскільки 
поняття «дискреційні повноваження» залишалось 
не закріпленим у національному законодавстві, то 
серед наукової спільноти, а також суддів судів різних 
інстанцій точились дискусії стосовно вирішення 
подібних спорів. Проте, з прийняттям оновленої 
редакції КАС України у 2017 році повноваження 
суду при розгляді спорів між особою та суб’єктом 
публічної адміністрації при здійсненні адміністра-
тивного розсуду були унормовані. Разом з тим вини-
кли й інші питання, які висвітлюються у цій статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Питання компетенції адміністра-
тивних судів в Україні робили спроби осмислити 
в своїх працях сучасні відомі українські вчені- 
адміністративісти Бєлкін М. [3], Константий О. 
[4], Гулик А. [8], Ільницький О. [14] та деякі інші. 
Однак у наявних дослідженнях детально не опра-
цьовувалися аспекти меж судового контролю за рі-
шеннями, діями, бездіяльністю суб’єктів владних 
повноважень, учинених у межах їх дискреційних 
повноважень.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Головною метою даної статті є аналіз науко-
вих позицій вчених- адміністративістів, положень 
КАС України, позицій адміністративних судів, 
викладених у судових рішеннях, ключових пози-
цій Європейського суду з прав людини (далі — Єв-
ропейського суду) при розгляді справ, пов’язаних 
із порушенням прав, свобод і законних інтересів 
громадян при здійсненні суб’єктами публічної ад-
міністрації дискреційних повноважень; надання 
висновків щодо важливості ролі адміністративних 
судів, як основного національного інституту захисту 
прав та інтересів осіб від порушень з боку публічної 
адміністрації.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов-
ним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. У публічно- правових спорах, що виникають 
між приватною особою та суб’єктом владних по-
вноважень, єдиною підставою реалізації гаранто-
ваного конституційного права на справедливий суд 
вважаються адміністративні суди. Відтак, в адміні-
стративному судочинстві можуть захищатися лише 
суб’єктивні права особи, визначені як міжнародни-
ми, так і національними нормативно- правовими 
актами, порушені чи обмежені у публічно- правових 
відносинах, при реалізації своїх владних управ-

лінських функцій відповідними органами держав-
ної або муніципальної влади, їхніми посадовими 
або службовими особами. При цьому окремої ува-
ги вартує питання захисту прав осіб, порушених 
суб’єктами публічної адміністрації при здійсненні 
ними дискреційних повноважень, оскільки саме 
в цьому аспекті права осіб довгий час залишались 
найменш захищеними адміністративними судами. 
В даному випадку мова йде про порушення права 
особи на справедливий суд, яке охоплює і право на 
ефективний судовий захист. Зокрема, таке пору-
шення виявлялось у відсутності судового захисту, 
який би можна було вважати ефективним для при-
ватних осіб при розгляді судами справ, пов’язаних 
зі здійсненням суб’єктами публічної адміністрації 
дискреційних повноважень. Таке явище було пов’я-
зане з відсутністю єдиних критеріїв відмежування 
виключних повноважень від дискреційних, а відтак 
і суперечливою судовою практикою.

У працях науковця М. Л. Бєлкіна, згадується, 
що у середині XX ст. англійським судом був сфор-
мульований тест на розумність, так званий тест Вен-
сбері, відповідно до якого при розгляді питання про 
необґрунтовані дії органів влади та перевищенні 
своїх повноважень суду належить, зокрема, з’ясу-
вати, чи не є рішення настільки нерозумним, що 
жоден розумний орган чи посадова особа не прийме 
рішення про його реалізацію [3, с. 16]. Саме він став 
відправною точкою до удосконалення повноважень 
судів при розгляді спорів, пов’язаних зі здійсненням 
дискреційних повноважень суб’єктами публічної 
адміністрації, та меж втручання у розсуд такого 
суб’єкта задля відновлення порушеного права особи- 
заявника.

Вчений- адміністративіст О. В. Константий у своїх 
наукових роботах, присвячених захисту прав осіб 
у публічно- правовій сфері, виділяє «зовнішність» 
контролю адміністративних судів при розгляді 
справ, об’єктом яких є вихід за межі дискрецій-
них повноважень суб’єкта публічної адміністра-
ції, керуючись правовою системою держави. Так, 
контроль адміністративних судів за рішеннями, 
діями, бездіяльністю адміністрації є «зовнішнім» 
(з боку іншої підсистеми органів державної влади), 
і у зв’язку з цим, на відміну від контролю в сис-
темі органів виконавчої влади, за принципом по-
ділу влади, він не може передбачати прийняття 
за його результатами рішень замість відповідного 
адміністративного органу (як при «відомчому»). 
А отже, він є лише контролем правомірності, а не 
адміністративної доцільності, оскільки для судів 
країн континентальної системи права, до яких на-
лежить й Україна, характерно виконання функції 
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застосування закону до конфліктних правовідносин, 
а не створення правила поведінки, правової норми 
(як в англосаксонській системі) [4, с. 165]. Виходячи 
з такої наукової позиції, можна сказати, що суди 
романо- германської правової системи уповноважені 
досліджувати дотримання «процедури» прийняття 
рішення /вчинення дії, бездіяльності, а також ви-
значати наявність необхідних умов для реалізації 
суб’єктами владних повноважень дискреції та еле-
ментарну розсудливість при її застосуванні. Проте 
втручатись у діяльність суб’єкта владних повнова-
жень суд не має права з огляду на конституційні 
засади поділу влади на декілька гілок.

Зважаючи на різні позиції доцільним є вста-
новлення сутності дискреційних повноважень. 
З прийняттям першої редакції КАС України зна-
чна увага суддів адміністративних судів у питанні 
дискреції зосередилась на нормах м’якого права, 
а саме Рекомендації Комітету Міністрів Ради Єв-
ропи про здійснення адміністративними органами 
влади дискреційних повноважень № R (80) 2 (далі — 
Рекомендація). Зокрема, у даному правовому акті 
поняття «дискреційні повноваження» визначено як 
повноваження, які адміністративний орган, прийма-
ючи рішення, може здійснювати з певною свободою 
розсуду — тобто коли такий орган може обирати 
з кількох юридично допустимих рішень те, яке він 
вважає найбільш відповідним за даних обставин 
[5]. При цьому у Рекомендації передбачається, що, 
приймаючи певне рішення на власний розсуд, влад-
ний суб’єкт все одно повинен наводити міркування 
саме такого рішення (принцип 8), а також що акт, 
прийнятий/вжитий під час реалізації дискреційних 
повноважень, може бути перевірений на предмет 
законності судом або іншим незалежним органом 
(принцип 9).

Слід звернути увагу, що на законодавчому рівні 
в Україні відсутнє визначення дискреційних повно-
важень, проте у Методології проведення антикоруп-
ційної експертизи, затвердженої Наказом Міністер-
ства юстиції України № 1395/5 24 квітня 2017 року, 
надане чітке визначення, ознаки, а також фактори, 
від яких залежать вид і обсяг дискреційних повно-
важень. Зокрема, дискреційні повноваження — це 
сукупність прав та обов’язків органів державної 
влади та місцевого самоврядування, осіб, уповнова-
жених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, що надають можливість на власний 
розсуд визначити повністю або частково вид і зміст 
управлінського рішення, яке приймається, або мож-
ливість вибору на власний розсуд одного з декіль-
кох варіантів управлінських рішень, передбачених 
нормативно- правовим актом, проектом нормативно- 

правового акта [6]. Проте законодавець до цього часу 
не закріпив визначення дискреційних повноважень 
на законодавчому рівні. Варто звернути увагу на те, 
що окремі науковці пропонують таке визначення 
закріпити у КАС України, інші ж вважають, що його 
визначення повинно міститися в Адміністративно- 
процедурному кодексі, проект якого перебуває на 
стадії обговорення громадськістю. Але оскільки на-
разі зміст дискреційних повноважень розкривається 
у підзаконному нормативно- правовому акті, який 
спрямований на усунення корупціогенних факто-
рів, остільки це унеможливлює його застосування 
в адміністративному процесі.

Якщо розглядати положення, закріплені у КАС 
України попередньої редакції, то можна ствер-
джувати, що адміністративний суд, перевіряючи 
рішення, дію чи бездіяльність суб’єкта владних 
повноважень на відповідність, закріпленим ч. 3 
ст. 2 вказаного вище акта критеріям, не втручався 
у дискрецію суб’єкта владних повноважень поза 
межами перевірки за цими критеріями. Завдання 
адміністративного судочинства полягало у захисті 
приватної особи шляхом гарантування дотриман-
ня вимог закону, а не у забезпеченні ефективності 
державного управління.

Але, як відомо, на сьогоднішній день забезпе-
чення реалізації прав людини гарантується Кон-
ституцією України, а також Національною стра-
тегією у сфері прав людини, затвердженою Указом 
Президента України № 501/2015 25 серпня 2015 
року [7]. Зокрема, кожному гарантується право на 
справедливий суд, що включає право на справедли-
вий судовий розгляд, який у свою чергу передбачає 
наявність у сторін судового розгляду ефективного 
судового захисту і відновлення порушеного права 
особи. Відтак, вирішення спору по суті не реалізу-
ється судом у тій мірі, яку гарантує конституційне 
право особи на справедливий суд.

Як зазначалось раніше, з огляду на положення 
Конституції України та КАС України щодо компе-
тенції адміністративного суду, останній не може 
підміняти інший орган державної влади та переби-
рати на себе повноваження щодо вирішення питань, 
які законодавством віднесені до компетенції цього 
органу державної влади [8, с. 151].

У зв’язку з цим, цікавою є практика адміністра-
тивних судів, які намагаються обґрунтувати прин-
цип поділу влади через визначення поняття «дискре-
ційні повноваження», закріплене у Рекомендації. 
Так, у Постанові Вищого адміністративного суду 
України (далі — ВАСУ) від 13 жовтня 2015 року 
скасовані рішення судів попередніх інстанцій про 
зобов’язання Управління пенсійного фонду здійсни-
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ти позивачу перерахунок та виплату щомісячного 
довічного грошового утримання. При цьому ВАСУ 
обґрунтував свою постанову тим, що відповідно до 
Рекомендації, під дискреційними повноваженнями 
слід розуміти повноваження, які адміністратив-
ний орган, приймаючи рішення, може здійснювати 
з певною свободою розсуду. Зважаючи на це, при 
вирішенні справи та ухваленні судового рішення суд 
не може втручатися у дискрецію (вільний розсуд) 
відповідача [9]. Таким чином, суд, переформулю-
вавши визначення поняття, негласно висловив по-
зицію дотримання принципу поділу влади шляхом 
невтручання у розсуд органу виконавчої влади щодо 
подібних питань. Проте, така практика тлумачення 
дискреційних повноважень видається сумнівною.

Водночас з позиціями національних судів, Євро-
пейського суду при вирішенні питань пов’язаних зі 
здійсненням дискреційних повноважень суб’єктами 
публічної адміністрації висловив декілька ключових 
тез, які й стали відправною точкою до змін, внесених 
до оновленої редакції КАС України. Зокрема, у рі-
шенні по справі «Волохи проти України» втручання 
у право заявника не може розглядатися як таке, 
що було здійснене «згідно із законом», оскільки 
законодавство України не визначає з достатньою 
чіткістю межі та умови здійснення органами влади 
своїх дискреційних повноважень у сфері, про яку 
йдеться, та не передбачає достатніх гарантій захи-
сту від свавілля [10]. А в рішенні по справі «Олссон 
проти Швеції» Європейський суд зазначив, що запо-
рукою вірного застосування дискреційних повнова-
жень є високий рівень правової культури державних 
службовців, водночас, суди повинні відновлюва-
ти порушене право шляхом зобов’язання суб’єкта 
владних повноважень, у тому числі колегіальний 
орган, прийняти рішення про надання можливо-
сті, якщо відмова визнана неправомірною, а інших 
підстав для відмови не вбачається [11]. З огляду на 
обов’язковість для виконання Україною рішень Єв-
ропейського суду, гарантовану ст. 3 Закону України 
«Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини» № 3477-IV від 
23 лютого 2006 року [12], виникло питання щодо 
можливості втручання суду в дискрецію суб’єкта 
владних повноважень, оскільки адміністративні 
суди в Україні, діючи в порядку та відповідно до 
повноважень, визначених КАС України, фактич-
но являють собою національну (первісну) частину 
європейського механізму захисту прав та свобод 
особи у відносинах із владою, бо займають позицію 
національного протектора при порушенні суб’єктом 
владних повноважень прав, свобод та законних ін-
тересів осіб. Такий висновок можна зробити вихо-

дячи зі змісту ч. 1 ст. 35 Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод (далі — Конвен-
ція), відповідно до якої Європейський суд приймає 
до розгляду індивідуальні заяви про порушення 
державою прав осіб, гарантованих Конвенцією та 
протоколами до неї, після того, як будуть вичерпані 
всі національні засоби юридичного захисту [13].

З урахуванням таких позицій Європейського 
суду, законодавець визнав доцільним обмежене 
втручання суду у дискрецію суб’єкта владних по-
вноважень і передбачив це у новій редакції КАС 
України. Відтак, суд набув повноважень зобов’яза-
ти відповідача до виконання покладених на нього 
законом і підзаконними актами обов’язків, хоча й 
не в праві вказувати, яке конкретно рішення (дії) 
необхідно приймати (вчиняти) відповідачу.

Проте, слід звернути увагу на те, що новели чин-
ного адміністративного процесуального судочинства 
у питанні повноважень суду при вирішенні спорів, 
пов’язаних із здійсненням адміністративного роз-
суду суб’єктом владних повноважень, мають певні 
недоліки. Зокрема, ознайомлення з формулюванням 
ч. 2 ст. 245 КАС України «Повноваження суду при 
вирішенні справи» вказує на те, що автори намага-
ються об’єднати зовсім різні способи захисту, а саме 
визнання бездіяльності суб’єкта владних повнова-
жень протиправною та зобов’язання вчинити дії, 
застосовуючи їх у сукупності. На це вказує як сло-
весна форма конкретного п. 4 названої частини стат-
ті, так і її системний аналіз: наприклад, п. 3 чітко 
визначає, що в разі визнання дій суб’єкта владних 
повноважень протиправними, суд володітиме ще й 
повноваженнями зобов’язати його утриматися від 
певних дій. Ч. 4 ст. 245 КАС України вказує, що 
суд може зобов’язати відповідача-суб’єкта владних 
повноважень прийняти рішення на користь позива-
ча, якщо для його прийняття виконано всі умови, 
визначені законом, і прийняття такого рішення не 
передбачає права суб’єкта владних повноважень ді-
яти на власний розсуд; якщо прийняття рішення на 
користь позивача передбачає право суб’єкта владних 
повноважень діяти на власний розсуд, суд зобов’язує 
суб’єкта владних повноважень вирішити питання, 
щодо якого звернувся позивач, з урахуванням його 
правової оцінки, наданої судом у рішенні [2].

Зважаючи на такі висновки, категорично не 
можна погодитися як із певними формальними не-
доліками, а саме уживання конструкції «власний 
розсуд суб’єкта владних повноважень», об’єднання 
в рамках одного пункту двох різних способів за-
хисту — визнання протиправною бездіяльності й 
зобов’язання вчинити дії, так і концепцією засто-
совуваного підходу.
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Бездіяльність суб’єкта владних повноважень 
у вчиненні певної дії чи прийняття рішення не може 
давати можливість суду вирішувати питання по суті, 
не отримавши попередніх пояснень повноважного 
суб’єкта [14, с. 112]. Саме такий підхід підриває 
засади функціонування держави та в майбутньо-
му може зумовити виникнення такого явища, як 
зловживання суб’єктами владних повноважень 
відповідальністю судів за вирішення питань, які, 
наприклад, мають суспільний інтерес або тягнуть 
ризик певних втрат чи загроз для діяльності публіч-
ної адміністрації, оскільки знімають відповідаль-
ність з таких суб’єктів. Зобов’язання вчинити дії, 
за попередньою логікою висновків дослідження, є 
наслідком установлення протиправності попередніх 
дій суб’єкта владних повноважень, ужитих по суті 
вирішення звернення особи. Більше того, воно є 
самостійним способом захисту, що не допускає його 
об’єднання з іншими, виходячи з диспозитивності 
адміністративного процесу та свободи особи у ви-
значенні позовних вимог, із якими вона звертається 
до суду, починаючи з того, що особа може бути не 
зацікавлена в зобов’язанні до вчинення відповідача 
до певних дій.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. При ви-
рішенні спорів між приватною особою та суб’єктом 
владних повноважень адміністративні суди відігра-

ють найголовнішу роль, займаючи місце основного, 
а в деяких випадках єдиного протектора порушеного 
права. Проте, з 2005 року адміністративні суди вага-
лись перебирати на себе таку роль, оскільки норми, 
закріплені у КАС України попередньої редакції, не 
визначали межі повноважень суддів при вирішенні 
спорів, пов’язаних зі здійсненням суб’єктом пу-
блічної адміністрації дискреційних повноважень. 
Відтак, права та інтереси осіб не завжди могли бути 
захищені необхідним чином. Проте, значних змін 
зазнав КАС України нової редакції. Так, законода-
вець закріпив повноваження судів накладати зо-
бов’язання на відповідача до виконання покладених 
на нього законом і підзаконними актами обов’язків, 
хоча суд не в праві вказати, яке конкретно рішен-
ня (дії) необхідно приймати (вчиняти) відповідачу. 
Також, слід відмітити, що законодавець зобов’я-
зав надавати обов’язкову вказівку на необхідність 
урахування правової оцінки суду в рішенні, якщо 
суд лише зобов’язує суб’єкта владних повноважень 
вирішити питання із застосуванням розсуду. При 
цьому, цей аспект не стільки стосується адресата 
рішення — відповідача, рішення суду для якого й 
без цього є обов’язковим, як є сформульованою до 
суду вимогою надавати таку оцінку по суті резуль-
тату розгляду спірного питання суб’єктом владних 
повноважень, а не обмежуватися констатацією про-
цедурних порушень.
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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС  
ІНЖЕНЕРА-КОНСУЛЬТАНТА В УКРАЇНІ:  

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
 ИНЖЕНЕРА-КОНСУЛЬТАНТА В УКРАИНЕ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ECONOMIC AND LEGAL STATUS  
OF THE CONSULTING ENGINEER IN UKRAINE:  

REGULATORY PROBLEMS

Анотація. Проаналізовано деякі аспекти господарсько- правового статусу інженера- консультанта, з урахуван-
ням специфіки національного законодавства. Розкрито деякі проблеми правового статусу інженера- консультанта та 
форми здійснення ним господарської діяльності. Впровадження у сферу господарювання такого суб’єкта як інженер- 
консультант в сучасних умовах розвитку будівництва набуває особливого значення, що зумовлено необхідністю підви-
щення якості здійснення будівельних робіт, розвиток конкуренції у цій сфері та необхідністю зміни підходів до організації 
господарської діяльності у цій сфері. Встановлено, що поняття інженер- консультант визначено в деяких спеціальних 
нормативно- правових актах, зокрема, що регулюють діяльність у сфері будівництва доріг, проте господарсько- правові 
аспекти ведення ним господарської діяльності залишаються не врегульованими. Це значно впливає на ефективність 
впровадження інституту інженера- консультанта у сферу господарювання. Розкрито проблему відсутності чіткого визна-
чення форми ведення господарської діяльності вказаним учасником господарських відносин. Доведено необхідність 
прийняття спеціального нормативно- правового акту, а саме Закону України «Про діяльність інженерів- консультантів», 
в якому врегулювати загальні питання їх правового статусу, особливості організації його діяльності, відповідальності 
тощо. Запропоновано авторське визначення поняття інженер- консультант, з урахуванням необхідності встановлення 
організаційно- правової форми ведення ним своєї господарської діяльності, що забезпечуватиме належне впорядкуван-
ня відносин між ним та іншими учасниками будівельних відносин, зокрема підрядниками та замовниками. Запропоно-
вано вирішення деяких проблем господарсько- правового статусу інженера консультанта за законодавством України. 
Обґрунтовано доцільність ведення діяльності інженером- консультантом як самозайнятої особи, або здійснення своєї 
діяльності шляхом створення юридичної особи (об’єднання інженерів- консультантів). Крім цього, на наш погляд, суб’єкт 
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господарювання, який здійснює інжинірингову діяльність та уклав трудові договори з акредитованими у встановленому 
порядку інженерами- консультантами має право надавати послуги інженера- консультанта.

Ключові слова: інженер- консультант, організаційно- правова форма, господарсько- правовий статус, будівельні відносини

Аннотация. Проанализированы некоторые аспекты хозяйственно- правового статуса инженера- консультанта, с учетом 
специфики национального законодательства. Раскрыты некоторые проблемы правового статуса инженера- консультанта 
и формы осуществления им хозяйственной деятельности. Внедрение в сферу хозяйствования такого субъекта как инженер- 
консультант в современных условиях развития строительства приобретает особое значение, что обусловлено необходи-
мостью повышения качества осуществления строительных работ, развитие конкуренции в этой сфере и необходимостью 
изменения подходов к организации хозяйственной деятельности в этой сфере. Установлено, что понятие инженер- 
консультант определены в некоторых специальных нормативно- правовых актах, в частности, регулирующих деятельность 
в сфере строительства дорог, однако хозяйственно- правовые аспекты ведения им хозяйственной деятельности остаются 
не урегулированными. Это значительно влияет на эффективность внедрения института инженера- консультанта в сферу 
хозяйствования. Раскрыта проблема отсутствия четкого определения формы ведения хозяйственной деятельности ука-
занным участником хозяйственных отношений. Доказана необходимость принятия специального нормативно- правового 
акта, а именно Закона Украины «О деятельности инженеров- консультантов», в котором урегулировать общие вопросы их 
правового статуса, особенности организации его деятельности, ответственности и тому подобное. Предложено авторское 
определение понятия инженер- консультант, с учетом необходимости установления организационно- правовой формы ве-
дения им своей хозяйственной деятельности, обеспечивать надлежащее упорядочение отношений между ним и другими 
участниками строительных отношений, в частности подрядчиками и заказчиками. Предложено решение некоторых проблем 
хозяйственно- правового статуса инженера консультанта по законодательству Украины. Обоснована целесообразность 
ведения деятельности инженером- консультантом в качестве самозанятого лица, или осуществления своей деятельности 
путем создания юридического лица (объединение инженеров- консультантов). Кроме этого, на наш взгляд, субъект хозяй-
ствования, который осуществляет инжиниринговую деятельность и заключил трудовые договоры с аккредитованными 
в установленном порядке инженерами- консультантами имеет право предоставлять услуги инженера- консультанта.

Ключевые слова: инженер- консультант, организационно- правовая форма, хозяйственно- правовой статус, строи-
тельные отношения

Summary. Some aspects of the economic and legal status of a consulting engineer are analyzed, taking into account the specif-
ics of national legislation. Some problems of the legal status of the consulting engineer and the forms of his economic activity are 
revealed. The introduction of such an entity as a consulting engineer in the modern conditions of construction development is of 
particular importance due to the need to improve the quality of construction work, the development of competition in this area and 
the need to change approaches to economic activity in this area. It is established that the concept of consulting engineer is defined 
in some special regulations, in particular, regulating activities in the field of road construction, but the economic and legal aspects 
of his business remain unresolved. This significantly affects the effectiveness of the introduction of the institute of consulting engi-
neers in the field of management. The problem of lack of clear definition of the form of conducting economic activity by the specified 
participant of economic relations is revealed. The necessity of adopting a special normative legal act, namely the Law of Ukraine 
«On the activities of consulting engineers», in which to regulate general issues of their legal status, features of the organization of 
its activities, responsibilities, etc is proved. The author’s definition of the concept of consulting engineer is proposed, taking into 
account the need to establish the organizational and legal form of his business, which will ensure proper regulation of relations 
between him and other participants in construction relations, including contractors and customers. The solution of some problems 
of the economic and legal status of the consulting engineer under the legislation of Ukraine is offered. The expediency of conducting 
the activity of a consulting engineer as a self-employed person, or carrying out its activity by creating a legal entity (association of 
consulting engineers) is substantiated. In addition, in our opinion, an entity that carries out engineering activities and has conclud-
ed employment contracts with duly accredited consulting engineers has the right to provide the services of a consulting engineer.

Key words: consulting engineer, organizational and legal form, economic and legal status, construction relations.

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку 
економіки України вимагає удосконалення 

механізмів правового регулювання будівельних 
правовідносин та забезпечення ефективної держав-
ної політики у цій сфері. В умовах євроінтеграції 

важливого значення набуває впровадження у сферу 
господарювання новітніх форм ведення господар-
ської діяльності, що значною мірою стосується сфери 
будівництва. Однією із новел законодавства Укра-
їни у сфері будівництва є впровадження інституту 
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інженера- консультанта, зокрема у будівництві доріг. 
Становлення вказаної професії започатковано ще 
у ХІХ столітті у Європі, коли інженери виконували 
весь обсяг робіт, пов’язаний з проектуванням, орга-
нізацією будівництва і здачею об’єкта. На території 
України і в усіх країнах пострадянського простору 
ці функції виконували в основному архітектори, 
які проектували, керували будівництвом і здавали 
готовий об’єкт замовнику. Однак уже в середині 
ХІХ століття в зв’язку з ускладненням будівельних 
проектів і залученням до їх виконання все більшої 
кількості учасників, стала виділятися професія 
інженера- консультанта, який наймався замовни-
ком в якості незалежного консультанта по постав-
кам і будівництву. Інженер- консультант є однією 
із ключових фігур у сфері виконання будівельних 
робіт, що здійснюються за контрактами (типовими 
проформами) Міжнародної федерації інженерів- 
консультантів, яка була створена з метою: 1) пред-
ставництва інженерів- консультантів, які беруть 
участь в розвитку сучасної індустрії; 2) стандарти-
зації та кодифікації будівельних стандартів і правил 
ведення бізнесу в будівництві; 3) проведення тре-
нінгів, навчальних курсів, семінарів і конференцій.

Попри те, що на законодавчому рівні визначено 
деякі аспекти діяльності інженера- консультанта, 
залишаються неврегульованими його господарсько- 
правовий статус, права, обов’язки та форми ведення 
ним господарської діяльності, що і стало підставою 
для проведення цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Де-
які питання статусу та діяльності інженера- 
консультанта досліджує О. М. Непомнящий [1], 
який розглядав теоретичні підходи до визначення 
поняття «інженер- консультант», з урахуванням 
специфіки національного ринку, розробив профе-
сіограму інженера- консультанта у галузі будівниц-
тва, шляхом виділення основних навичок, компе-
тентностей та кваліфікацій для вказаної професії. 
О. Є. Кузьмін, Н. А. Городиська [2], які розглядали 
особливості діяльності інжинірингових компаній, 
їх правовий статус у сфері будівництва. О. А. Мару-
шева, О. В. Медведчук, А. В. Гаврилов [3], що вивча-
ли особливості примірного договору з інженером- 
консультантом; І. В. Хараїм [4], який досліджував 
особливості модернізації управління ризиками 
у сфері будівництва. Загальнотеоретичні засади 
поняття господарсько- правового статусу досліджу-
вали такі вчені, як С. С. Алексєєв [5], О. Ф. Скакун 
[6], В. С. Щербина [7] та інші. Проте, в науковій 
літературі недостатньо дослідженими залишаються 
питання організаційно- правової форми ведення гос-
подарської діяльності інженера- консультанта. Крім 

цього, нормативно- правове забезпечення вказаної 
діяльності також залишається неузгодженим.

Формулювання цілей статті. Метою статті є ви-
значення деяких проблем правового регулювання 
статусу і діяльності інженера- консультанта.

Виклад основного матеріалу. Інженер- консуль-
тант на сучасному етапі розвитку економіки України 
є важливим учасником будівельних правовідносин. 
Проте, в нормативно- правових актах не визначено 
особливостей його господарсько- правового статусу, 
порядку ведення ним господарської діяльності, що, 
на наш погляд, значно ускладнює впровадження 
цього інституту у практичну діяльність. Крім цього, 
діяльність інженера- консультанта і як інжинірин-
гової компанії і як окремого спеціаліста викликає 
необхідність розгляду положень законодавства щодо 
форми ведення ним господарської діяльності у цій 
сфері. В чинному законодавстві його правовий ста-
тус визначено в деяких спеціальних нормативно- 
правових актах, зокрема тих, які стосуються ді-
яльності з будівництва доріг. Відповідно до Вимог, 
щодо проведення контролю якості робіт з нового 
будівництва, реконструкції та капітального ремон-
ту автомобільних доріг загального користування, 
затверджених Постановою КМУ від 28 грудня 2016 
року № 1065 [8], для здійснення технічного нагляду 
за будівництвом автомобільних доріг загального 
користування та розроблення вимог і рекомендацій 
щодо вдосконалення організаційних і технологічних 
підходів до виконання дорожніх робіт замовник має 
право залучати інженера- консультанта. При цьому, 
інженер- консультант визначається як суб’єкт го-
сподарювання, який надає дорожні консультаційні 
послуги з урахуванням умов, визначених у контрак-
тах міжнародної федерації інженерів- консультантів 
FIDIC, або із залученням спеціалістів, що мають 
виданий відповідно до законодавства кваліфікацій-
ний сертифікат для здійснення технічного нагляду 
за будівництвом автомобільних доріг загального 
користування.

Поняття інженера- консультанта також закрі-
плено в Мінімальних вимогах з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчи-
ках, затверджених Наказом Міністерства соціаль-
ної політики України від 23.06.2017 № 1050 [9], 
відповідно до яких керівник будівництва (інженер- 
консультант у будівництві) — фізична особа з квалі-
фікаційним рівнем, підтвердженим третьою сторо-
ною, або юридична особа (інжинірингова компанія, 
яка має у своєму складі фахівців з кваліфікаційним 
рівнем, підтвердженим третьою стороною), яка в ме-
жах повноважень, делегованих замовником, здійс-
нює керівництво реалізацією проекту, надає замов-
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нику консультації щодо вибору оптимальних шляхів 
його реалізації, приймає від його імені відповідні 
рішення або виконує інші функції. У Законі Укра-
їни «Про регулювання містобудівної діяльності» 
також визначено поняття інженер- консультант, як 
фахівець із кваліфікаційним рівнем, підтвердженим 
органом із сертифікації персоналу, акредитованим 
у відповідній сфері згідно із законом, та/або суб’єкт 
господарювання, що має у своєму складі таких фа-
хівців, який здійснює управління проектом, забезпе-
чує організаційне і консультаційне супроводження 
комплексу робіт, пов’язаних із створенням об’єкта 
архітектури, приймає від імені замовника відпо-
відні рішення та виконує інші функції, визначені 
договором [10].

Таким чином, інженер- консультант у зако-
нодавстві України приймає участь у правовідно-
синах у сфері будівництва доріг та визначається 
з одного боку як суб’єкт господарювання, що має 
у своєму складі акредитованих фахівців, а з іншого, 
інженером- консультантом є фахівець у сфері будів-
ництва. При цьому, підтвердження кваліфікації 
інженера- консультанта і видачу відповідного сер-
тифікату, здійснює Орган з сертифікації персоналу 
будівельної галузі (ОСП БГ) який відповідно акре-
дитовано Національним агентством з акредитації 
України відповідно до вимог ISO/IEC17024:2012 
«Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, 
що здійснюють сертифікацію персоналу». В науко-
вій літературі поняття інженера- консультанта май-
же не отримало належного правового регулювання. 
О. Непомнящий зазначає, що теоретичне поняття 
«інженер- консультант» варто розглядати з погляду 
як спеціалізованої інжинірингової організації, так 
й окремого фахівця, якого долучають до процесу 
реалізації будівельного проекту в межах делего-
ваних йому замовником з метою надання фахових 
консультацій, проведення цільового відбору під-
рядних організацій чи постачальників, проведення 
незалежного моніторингу та аудиту будівельного 
виробництва з потенційною можливістю залучення 
до спорів між учасниками договірних відносин [11].

Отже, як видно, існують колізії у визначенні пра-
вового статусу та відповідно організаційно- правової 
форми ведення діяльності інженера- консультанта, 
що відображають відсутність концептуального ро-
зуміння ролі інженерів- консультантів в Україні. 
«Фактично, запропоновані визначення відповіда-
ють зразку ролі агента — інженера- консультанта 
як представника роботодавця, без жодних вказівок 
на його обов’язок неупередженості чи нейтралітету. 
Можливість інженера ефективно виконувати свої 
функцій у зв’язку з цим часто залежить від вну-

трішніх невідповідностей між консультаційною 
угодою з інженером та угодою на проектування та 
/ або будівельні роботи з підрядником» [12].

У зв’язку з тим, що інженер- консультант впер-
ше став суб’єктом будівельних правовідносин 
в розроблених Міжнародною федерацією інженерів- 
консультантів проформах ФІДІК, варто також звер-
нути увагу на визначення інженера- консультанта 
у Білій книзі ФІДІК, яка врегульовує відносини між 
замовником та інженером- консультантом. Поняття 
«консультант» у вказаній проформі визначено як сто-
рона, вказана в договорі, що наймається замовником 
як незалежна професійна фірма для надання послуг, 
а також правонаступники консультанта. З аналізу 
договорів, в межах яких урегульована діяльність 
інженера- консультанта можна зробити висновок, 
що це поняття означає будь-якого незалежного інже-
нера або незалежну фірму інженерів зі сприятливою 
репутацією, для надання допомоги в оцінці стану 
технічного обслуговування і обслуговування проекту, 
пов’язаних з ним витрат і очікуваних витрат на не-
звичайне або позачергове технічне обслуговування, 
ремонт, відновлення або заміна або капітальне пере-
обладнання, пов’язані з проектом, і консультування 
щодо обсягу резервів, який слід підтримувати для 
забезпечення наявності коштів, необхідних для цієї 
мети [13]. Вказані визначення дають підстави ствер-
джувати про відсутність єдиного підходу до визначен-
ня правового статусу та безпосередньо організаційно- 
правової форми діяльності інженера- консультанта. 
Законодавча неврегульованість діяльності інженера- 
консультанта та відсутність нормативно- правового 
регулювання організаційно- правової форми ведення 
ним діяльності на ринку будівельних консультацій-
них послуг може призвести до розвитку недобросо-
вісної конкуренції та дискредитації ідеї незалежного 
контролю якості.

Господарсько- правовий статус інженера- консуль-
танта, можна визначити, як «сукупність економіч-
них, організаційних та юридичних ознак учасника 
відносин у сфері господарювання, встановлених 
в законодавстві (закріплених в іншій правовій фор-
мі), що дозволяють індивідуалізувати його шляхом 
виділення з-поміж інших осіб — суб’єктів правовід-
носин — і кваліфікувати як суб’єкта господарського 
права» [7, с. 7]. В межах нашого дослідження роз-
глядаються деякі аспекти господарсько- правового 
статусу інженера- консультанта з урахуванням 
ознак елементів правового статусу, виокремлених 
В. С. Щербиною [7, с. 7–8], а саме: 1) мета і завдання 
суб’єкта господарського права; 2) вид та організацій-
на (організаційно- правова) форма суб’єкта господар-
ського права; 3) порядок утворення (набуття статусу) 
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і державної реєстрації суб’єкта господарювання; 
4) правовий режим майна суб’єкта господарсько-
го права; 5) основний вид діяльності (безпосереднє 
здійснення господарської діяльності чи організація 
та управління господарською діяльністю); 6) ха-
рактер прав і обов’язків (господарсько- виробничі) 
або повноважень (організаційно- господарські, 
організаційно- установчі); 7) юридична відповідаль-
ність; 8) порядок припинення суб’єкта господар-
ського права (чи його статусу).

Інженер- консультант, як акредитований фахі-
вець може здійснювати свою діяльність на підставі 
трудових відносин з суб’єктом господарювання який 
здійснює інжинірингову діяльність, проте, з аналізу 
понять, визначених у чинному законодавстві можна 
також зробити висновок, що інженер- консультант 
також може укладати договори про надання ним 
послуг, поза трудовими відносинами. У такому ви-
падку, на наш погляд, варто розглянути можливість 
здійснення ним своєї професійної діяльності як осо-
би, що здійснює незалежну професійну діяльність та 
відповідно розглянути його господарсько- правовий 
статус в межах такої діяльності.

Метою діяльності інженера- консультанта, як осо-
би, що здійснює незалежну професійну діяльність 
є забезпечення якісного виконання підрядниками 
будівельних послуг. Так, відповідно до Постанови 
КМУ Про затвердження вимог щодо проведення 
контролю якості робіт з нового будівництва, ре-
конструкції та капітального ремонту автомобіль-
них доріг загального користування [8], інженер- 
консультант залучається до здійснення технічного 
нагляду за будівництвом автомобільних доріг за-
гального користування. Для реалізації вказаних 
повноважень визначено його права та обов’язки. 
Узагальнюючи їх можна зробити висновок, що він 
зобов’язаний здійснювати контроль за обсягами 
робіт, їх якістю, строками виконання. Крім цього 
він повинен надавати рекомендації щодо порядку 
усунення недоліків, наявність проблемних питань, 
а також погодження та збереження документів, які 
є необхідними для проведення будівельних робіт, 
а також інші повноваження у цій сфері. Відповідно 
до Закону України «Про архітектурну діяльність», 
архітектор (інженер), що має кваліфікаційний сер-
тифікат визначається як фахівець, який за результа-
тами атестації отримав такий сертифікат, що надає 
йому повноваження ведення особистої діяльності 
у сфері архітектурної діяльності, і який несе від-
повідальність за результати своєї роботи [14]. До 
виконавців робіт, які пройшли професійну атес-
тацію також прирівнюються особи, які отримали 
сертифікати за напрямом професійної атестації 

в органах з сертифікації персоналу, акредитова-
них відповідно до Закону України «Про акредита-
цію органів з оцінки відповідності», та включені 
до Єдиної державної електронної системи у сфері 
будівництва. Відповідно такими особами, як було 
зазначено раніше є інженери- консультанти. Про-
довжуючи розгляд правового статусу інженера- 
консультанта як фахівця варто звернути увагу на 
включення нової професії «інженер- консультант» 
до Державного класифікатора професій ДК 003:2010 
[15]. У збірнику кваліфікаційних характеристик 
(Випуск 64) визначені кваліфікаційні характери-
стики вказаної професії, що внесені Наказом Мі-
ністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово- комунального господарства України 
від 08.08.2017 № 192, а саме зміна № 11 до розділу 
«Керівники, професіонали, фахівці», якою допов-
нено розділ «Професіонали», що застосовуються на 
підприємствах, установах та організаціях, які здій-
снюють будівництво. Відповідно до вказаних змін, 
виділено позиції інженера- консультанта, а саме: 
1) провідний інженер- консультант (будівництво); 
2) Інженер- консультант (будівництво) 1 категорії; 
3) Інженер- консультант (будівництво) 2 категорії; 
4) Інженер- консультант (будівництво), визначено 
його завдання та обов’язки, кваліфікаційні вимо-
ги та вимоги щодо необхідних знань [16]. Цим ви-
значаються особливості його професійної діяльно-
сті. Наприклад, провідний інженер- консультант 
виступає представником інвестора відповідно до 
договору, консультує його з питань залучення 
проектних, генеральних підрядних організацій, 
контролює організаційно- технологічну надійність 
будівництва, виносить пропозиції щодо стадійності 
проектування, черг будівництва та етапів реаліза-
ції проекту, контролює витрачання коштів на усіх 
етапах будівництва та здійснює інші повноваження, 
передбачені в Довіднику кваліфікаційних характе-
ристик професій працівників.

Що стосується організаційно- правової форми 
здійснення господарської діяльності інженера- 
консультанта, варто зазначити, що в законодавстві 
відсутнє чітке визначення форми здійснення ним 
господарської діяльності, проте з визначення по-
няття інженера- консультанта можна зробити висно-
вок, що інженер- консультант може бути створений 
у будь-якій організаційно- правовій формі господар-
ського товариства, а також варто розглянути можли-
вість реалізації ним своїх повноважень як особи, яка 
здійснює незалежну професійну діяльність (самоза-
йнятої особи). Відповідно до п. 14.1.226 Податково-
го кодексу України, самозайнята особа — платник 
податку, який є фізичною особою- підприємцем або 
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провадить незалежну професійну діяльність за умо-
ви, що така особа не є працівником в межах такої 
підприємницької чи незалежної професійної діяль-
ності [17]. У абзаці 2 зазначеного пункту визначено 
сфери здійснення незалежної професійної діяльно-
сті, серед яких в тому числі вказано діяльність інже-
нерів та архітекторів. Варто зауважити, що окремо 
не виділено діяльність інженерів- консультантів 
як осіб, які здійснюють незалежну професійну ді-
яльність. Проте, на наш погляд, для врегулювання 
правового статусу інженера- консультанта важли-
во внести зміни до Податкового кодексу та надати 
можливість інженерам- консультантам здійснювати 
незалежну професійну діяльність, що обумовлено 
особливостями послуг, що ним надаються.

Також інженером- консультантом є юридична осо-
ба, а саме інжинірингова компанія, яка має у своєму 
складі фахівців, кваліфікація яких підтверджена 
уповноваженим суб’єктом. Інжинірингова компа-
нія відповідно це суб’єкт господарювання, який 
здійснює діяльність у сфері інжинірингу. Відповідно 
до п. 14.1.85 Податкового кодексу, інжиніринг — 
це надання послуг (виконання робіт) із складення 
технічних завдань, проектних пропозицій, прове-
дення наукових досліджень і техніко- економічних 
обстежень, виконання інженерно- розвідувальних 
робіт з будівництва об’єктів, розроблення техніч-
ної документації, проектування та конструктор-
ського опрацювання об’єктів техніки і технології, 
надання консультації та авторського нагляду під 
час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, 
а також надання консультацій, пов’язаних із та-
кими послугами (роботами) [17]. У Законі України 
«Про архітектурну діяльність» це поняття визнача-
ється як діяльність з надання послуг інженерного 
та технічного характеру, до яких належать прове-
дення попередніх техніко- економічних обґрунту-
вань і досліджень, експертизи проекту, розробка 
програм фінансування будівництва, організація 
виготовлення проектної документації, проведення 
конкурсів і торгів, укладання договорів підряду, 
координація діяльності всіх учасників будівництва, 
а також здійснення технічного нагляду за будівни-
цтвом об’єкта архітектури та консультації еконо-
мічного, фінансового або іншого характеру. Таким 

чином, одним із видів економічної діяльності такого 
суб’єкта господарювання повинна бути діяльність 
у сфері інжинірингу. Договір про надання послуг 
інженера- консультанта укладається із відповідною 
юридичною особою, яка надає визначені послуги че-
рез акредитованого у встановленому порядку фахів-
ця. У зв’язку з цим виникає питання особливостей 
надання послуг інженера- консультанта інжинірин-
говою компанією, що обов’язково повинно отримати 
належне правове регулювання. У зв’язку з цим важ-
ливим є прийняття Закону України «Про діяльність 
інженерів- консультантів», в якому врегулювати 
загальні питання їх правового статусу, особливості 
організації його діяльності, відповідальності тощо.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Проблеми здійснення господарської діяльності 
інженером- консультантом не достатньо досліджені 
у господарсько- правовій науці, а також не отримали 
належного нормативно- правового регулювання, що 
значно ускладнює впровадження у сферу господа-
рювання вказаного виду послуг. Наразі діяльність 
інженерів- консультантів нормативно визначена 
в межах правовідносин з будівництва доріг.

Важливим є визначення поняття інженера- кон-
суль танта в господарському кодексі та прийнят-
тя Закону України «Про діяльність інженерів- 
консультантів». На наш погляд, доцільним є 
визначення поняття інженера- консультанта, як фі-
зичної особи, яка здійснює діяльність із надання ін-
жинірингових та консультаційних послуг на підста-
ві сертифікату, виданого у встановленому порядку. 
Інженер- консультант може здійснювати свою діяль-
ність як самозайнята особа, що здійснює незалежну 
професійну діяльність або здійснювати свою діяль-
ність шляхом створення юридичної особи (об’єднан-
ня інженерів- консультантів). Суб’єкт господарю-
вання, який здійснює інжинірингову діяльність та 
уклав трудові договори з акредитованими у встанов-
леному порядку інженерами- консультантами має 
право надавати послуги інженера- консультанта.

Перспективами подальших досліджень є визна-
чення змісту господарської діяльності інженера- 
консультанта, як суб’єкта господарювання, що 
здійснює діяльність у відповідній організаційно- 
правовій формі.
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АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В КРАЇНАХ АМЕРИКИ  

(США, КАНАДА, КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ)

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В СТРАНАХ АМЕРИКИ  

(США, КАНАДА, СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ)

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF ALTERNATIVE  
ENERGY IN THE COUNTRIES OF AMERICA  

(USA, CANADA, COUNTRIES OF LATIN AMERICA)

Анотація. У статті розглянуто загальні питання міжнародного впровадження та становлення галузі альтернативної 
енергетики, що нарощує темпи розвитку та розповсюдження. Її поява зумовлена темпами вичерпання викопних при-
родних ресурсів, забрудненням навколишнього природного середовища. Основною метою відновлюваної енергетики є 
заміщення старої моделі енергетичної системи новими технологіями, що є дружніми до екології. Встановлено, що на сьо-
годні глобальний ринок відновлюваних джерел енергії динамічно розвивається й немає серйозних передумов для зміни 
такої тенденції в прогнозованій перспективі. Досліджено енергетичний ринок країн Америки, зокрема, США, Канади та 
Латинської Америки, особливості здійснення правового регулювання вказаного сектору економіки.

Констатовано, що зазначений регіон є одним з найперспективніших гравців на міжнародній арені країн- виробників 
енергії з альтернативних джерел, законодавство якого спрямоване не всебічну підтримку енергетичного сектору. Про-
аналізовано основні заходи щодо економічного стимулювання виробників альтернативної енергії, пріоритети розвитку 
галузі та шляхи прискорення енергетичної революції. З’ясовано, що основними напрямками держаної підтримки секто-
ру в США, Канаді та Латинській Америці виступають такі заходи: податкові пільги; державні субсидії, дотації та гарантії; 
залучення іноземних та національних інвестицій; «зелений» тариф; створення сприятливого клімату для впровадження 
в життя нових способів виробництва енергії з відновлюваних джерел.

Зазначено, що Україна використовує для власних потреб різноманітні джерела енергії, але в останні роки частка 
альтернативних видів енергії у споживанні поступово зростає. Найбільш затребуваними серед них є сонячна та вітрова 
енергетика, гідроенергетика, виробництво електроенергії з біомаси. Аналіз міжнародного законодавства, а також зако-
нодавства країн, що були предметом дослідження, свідчить про наявність певних нормативних положень, які є передо-
вими та можуть бути запроваджені в національній правовій системі з метою її вдосконалення.
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Ключові слова: альтернативна енергетика, відновлювані джерела енергії, енергетичне законодавство США, енерге-
тичне законодавство Латинської Америки, енергетика Канади, ринок енергетики, енергетична політика, сонячна енер-
гетика, вітрова енергетика, інвестиції в енергетичному секторі, енергетична безпека.

Аннотация. В статье рассмотрены общие вопросы международного внедрения и становления отрасли альтернатив-
ной энергетики, которая наращивает темпы развития и распространения. Ее появление обусловлено темпами исчерпа-
ния ископаемых природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Основной целью возобновляемой энергетики 
является замещение старой модели энергетической системы новыми технологиями, которые являются дружественными 
к экологии. Установлено, что на сегодня глобальный рынок возобновляемых источников энергии динамично развивает-
ся и нет серьезных предпосылок для изменения такой тенденции в прогнозируемой перспективе. Исследован энергети-
ческий рынок стран Америки, в частности, США, Канады и Латинской Америки, особенности осуществления правового 
регулирования указанного сектора экономики.

Констатировано, что указанный регион является одним из самых перспективных игроков на международной арене 
стран- производителей энергии из альтернативных источников, законодательство которого направлено на всесторон-
нюю поддержку энергетического сектора. Проанализированы основные мероприятия по экономическому стимулиро-
ванию производителей альтернативной энергии, приоритеты развития отрасли и пути ускорения энергетической рево-
люции. Установлено, что основными направлениями государственной поддержки сектора в США, Канаде и Латинской 
Америке выступают следующие меры: налоговые льготы; государственные субсидии, дотации и гарантии; привлечение 
иностранных и национальных инвестиций; «зеленый» тариф; создание благоприятного климата для внедрения в жизнь 
новых способов производства энергии из возобновляемых источников.

Отмечено, что Украина использует для собственных нужд различные источники энергии, но в последние годы доля 
альтернативных видов энергии в потреблении постепенно растет. Наиболее востребованными среди них является сол-
нечная и ветровая энергетика, гидроэнергетика, производство электроэнергии из биомассы. Анализ международного 
законодательства, а также законодательства стран, которые были предметом исследования, свидетельствует о наличии 
определенных правил, которые являются передовыми и могут быть введены в национальной правовой системе с целью 
ее совершенствования.

Ключевые слова: альтернативная энергетика, возобновляемые источники энергии, энергетическое законодатель-
ство США, энергетическое законодательство Латинской Америки, энергетика Канады, рынок энергетики, энергетиче-
ская политика, солнечная энергетика, ветровая энергетика, инвестиции в энергетическом секторе, энергетическая без-
опасность.

Summary. The article considers general issues of international implementation and formation of the alternative energy sec-
tor, which is increasing the pace of development and distribution. Its appearance is due to the rate of depletion of fossil natural 
resources, environmental pollution. The main goal of renewable energy is to replace the old model of the energy system with 
new technologies that are environmentally friendly. It is established that today the global market of renewable energy sources 
is developing dynamically and there are no serious reasons for changing this trend in the foreseeable future. The energy market 
of the American countries, in particular, the USA, Canada and Latin America, features of realization of legal regulation of the 
specified sector of economy are investigated.

It was stated that this region is one of the most promising players in the international arena of energy- producing countries 
from alternative sources, whose legislation is not aimed at comprehensive support of the energy sector. The main measures for 
economic stimulation of alternative energy producers, priorities for the development of the industry and ways to accelerate the 
energy revolution are analyzed. It was found that the main areas of state support for the sector in the United States, Canada 
and Latin America are the following measures: tax benefits; state subsidies, grants and guarantees; attracting foreign and 
national investments; «green» tariff; creating a favorable climate for the implementation of new methods of energy production 
from renewable sources.

It is noted that Ukraine uses various energy sources for its own needs, but in recent years the share of alternative energy in 
consumption is gradually increasing. The most popular among them are solar and wind energy, hydropower, electricity produc-
tion from biomass. The analysis of international legislation, as well as the legislation of the countries that were the subject of 
the study, shows the existence of certain regulations that are advanced and can be introduced into the national legal system 
in order to improve it.

Key words: alternative energy, renewable energy sources, US energy legislation, Latin American energy legislation, Canadian 
energy, energy market, energy policy, solar energy, wind energy, investments in the energy sector, energy security.
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 
цивілізації пов’язаний із задоволенням все 

більш зростаючих потреб суспільства та рівня яко-
сті життя населення. Це призводить до стрімкого 
росту споживання ресурсів на планеті, в тому числі 
енергоресурсів. Вичерпаність та неможливість від-
творення в повному обсязі останніх, використання 
їх таким способом, що негативно впливає на навко-
лишнє природне середовище, а також погіршення 
глобальної екологічної ситуації змушують людство 
шукати нові можливості задоволення своїх енерге-
тичних потреб.

Глобалізація світової економіки пов’язана сьогод-
ні із так званою четвертою промисловою революцією 
або зеленою екологічною революцією, енергетичною 
революцією. Всі вказані явища є наслідком широ-
кого запровадження використання альтернативної 
енергетики в світі. Вона стає популярним трендом, 
а подекуди має на меті повне заміщення традицій-
ної енергетики для забезпечення збалансованого 
розвитку економіки, енергетики і екології. Остання 
складова та її збереження має першочергове значен-
ня, оскільки «порушення кліматичного балансу, яке 
викликано викидами парникових газів, призводить 
до зміни клімату, що супроводжується потужними 
ураганами, пиловими бурями, посухою або навпаки 
масштабними повенями. В цьому випадку є край 
необхідним зменшити тиск на екологію та перейти 
на джерела енергії, які пропонує природа: енергію 
сонця, вітру, води, використання біопалива або бі-
огазу тощо» [1, с. 294].

Вирішення цього питання можливе за рахунок 
оптимізації структури енергетичного балансу держа-
ви та її регіонів, у якому якомога більшу частку ма-
ють становити енергоносії, отримані з відновлюваних 
джерел енергії та альтернативні види палива. Енер-
гетичну сферу фактично визнано однією з найбільш 
складних проблем у сучасному світі, яка потребує 
вирішення у фокусі сталого розвитку. У світлі такої 
актуалізації енергетичних проблем постає питання 
щодо правового забезпечення альтернативної енерге-
тики. При цьому важливим є саме досвід правового 
регулювання вказаного питання, що ґрунтується 
на тенденціях розвитку відновлюваної енергетики 
країн, які є лідерами в зазначеній сфері.

З урахуванням наведеного, актуальність теми 
дослідження не викликає сумніву, оскільки енерге-
тичне питання загрожує перерости в головну світову 
проблему, набагато більш складну і життєво важ-
ливу, ніж всі інші «світові» проблеми, включаючи 
економічні, політичні, соціальні, екологічні, про-
довольчі та інші, так як в основі реальних шляхів 
їх вирішення знаходиться питання володіння до-

статніми ресурсами енергії. Споживання енергії 
є обов’язковою передумовою існування людства. 
Наявність доступної для споживання енергії завжди 
було необхідною умовою для задоволення потреб 
людини, збільшення тривалості і поліпшення умов 
його життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемні питання становлення та розвитку світової 
мережі використання альтернативної енергетики як 
самостійного сегмента, нормативного регулювання 
вказаного питання країнами, що є лідерами у вка-
заному питанні, були предметом низки наукових 
досліджень С. Балабуха [2, с. 99–100], Л. І. Брослав-
ського [3], В. О. Дубровіна [4, с. 10], В. Роженка [2, 
с. 99–100], Л. Д. Романчука [4, с. 10], Т. Є. Хари-
тонової [1, с. 294] та інших науковців. Однак існує 
низка проблемних питань, які потребують подаль-
шого вивчення, зокрема, розвиток та використання 
відновлюваних джерел енергії в таких країнах світу 
як США, Канада, країни Латинської Америки та 
особливості нормативно- правового регулювання 
вказаного питання.

Метою такого дослідження є вивчення передового 
світового досвіду розвитку галузі альтернативної 
енергетики та запозичення і запровадження остан-
нього на національному рівні.

Виклад основного матеріалу. Світова спільнота 
визначилась, що альтернативи розвитку віднов-
лювальної енергетики на сьогодні не існує. Крім 
того, впровадження та використання альтернативної 
енергетики не тільки зменшує викиди парникових 
газів в атмосферу, забезпечує стабільність в енерге-
тичному комплексі за рахунок зменшення спожи-
вання традиційних корисних копалин (газу, нафти, 
вугілля тощо), це ще є й додатковим енергетичним 
ресурсом держави, належний розвиток якого без-
перечно призведе до позитивних результатів. Так, 
у грудні 2008 р. Європарламент зобов’язав країни 
ЄС до 2020 р. довести використання нетрадиційних 
і відновлюваних джерел енергії до 20% загального 
обсягу їхнього енергоринку, а до 2040 р. — до 40% 
[2, с. 100]. За останні роки більшість країн світу 
задекларували мету досягти до 2020 року в серед-
ньому 15–25% виробництва електроенергії з альтер-
нативних джерел від свого загального балансу [3]. 
Європейці взялися за поставлене завдання надзви-
чайно серйозно. Вже сьогодні в деяких країнах цей 
показник перевищив позначку в 20%. Наприклад, 
у Данії тільки вітроенергетика забезпечує майже 
чверть усієї енергії в національній мережі, у Фін-
ляндії і Швеції за рахунок біомаси виробляється 
20–25% тепла. Значні темпи розвитку галузі відмі-
чаються в Азії. Так, у 2009 році на Китай припадало 
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40% світового виробництва сонячних батарей, 30% 
вітрових турбін і 77% сонячних колекторів для во-
допостачання [2, с. 99].

Зауважимо, що активно зростає виробництво 
біопалива у Латинській Америці (Аргентина, Брази-
лія, Колумбія, Еквадор і Перу). Швидко розвивають 
галузь у багатьох країнах Близького Сходу і Пів-
нічної Африки. «Світовими центрами виробництва 
біопалива зараз є США, Бразилія та Європейський 
Союз. Це три найбільших ринки в світі, що концен-
трують 85% світового виробництва біологічного 
палива. Найбільша частка припадає на Північну 
Америку, де виробляється біля 48% біопалива 
в світі. У довгостроковій перспективі постійно зро-
стаючий попит на біопаливо зі сторони наземного, 
повітряного та морського транспорту може сильно 
змінити сформовану ситуацію на світовому ринку 
енергоносіїв» [4, с. 10]. Так, аналізуючи потенціал 
світового ринку рослинницької продукції, яка може 
використовуватися в якості сировини для виробни-
цтва біопалива, можна упевнено стверджувати, що 
найближчими роками перспективним залишить-
ся виробництво олійних культур. Саме Сполучені 
Штати Америки, Бразилія, Аргентина, Китай та 
Індія належать до основних виробників олійних 
культур. Разом ці країни забезпечують понад дві 
третини світового виробництва олійної сировини. За 
інформацією Міністерства сільського господарства 
США (USDA) у зв’язку з інтенсивним розвитком 
біопаливної галузі особливо відчутними темпами 
зростає виробництво ріпаку [5].

На основі опрацювання статистичних звітів між-
народних організацій проведено аналіз розвитку 
альтернативної енергетики на світовому ринку, де 
серед найбільш успішних напрямів виділено вітрову 
та сонячну енергетику. Лідируючу позицію за ефек-
тивністю використання вітроенергетики займають 
також підприємства зі США. Торік провідним аль-
тернативним постачальником стали вітрові турбіни. 
На сьогодні понад сорок п’ять тисяч вітряків по всій 
країні виробляють 60 тисяч мегават енергії. Одна 
турбіна може забезпечити потреби 500 приватних 
будинків. Крім цього, тут є власні виробники вітрое-
нергетичного обладнання, що знаходяться у першій 
десятці світового рейтингу. Така ситуація дозволяє 
укладати контракти всередині національного ринку, 
не виходячи за межі країни у пошуках інвесторів 
або зарубіжних виробників.

Як наслідок наведеного, «традиційні» вугіль-
ні електростанції у США зазначають серйозної 
конкуренції з боку електростанцій, що працюють 
з використанням альтернативних джерел енергії, 
такі як сонячні, вітроелектростанції, а також біо-

електростанції. Так, загальна потужність енергії, 
яку у США виробили вугільні електростанції наразі 
складає близько 257,48 гігавата, в той час як по-
тужність альтернативних електростанцій сягнула 
257,53 гігавата, що складає 21,56% всієї енергоге-
нерації США. Експерти ж вважають, що потужність 
«зелених» електростанцій у Сполучених Штатах 
Америки буде зростати кожного року на 1% і до 
2022 року складе близько чверті всієї енергогенера-
ції країни» [6]. Отже, мрія екологів світу та страш-
ний сон традиційних постачальників електроенергії 
стають реальністю: Сполучені Штати Америки ста-
ють першою країною, де ціна виробництва енергії 
з відновлюваних джерел дорівнює вартості енергії, 
що виробляється при спалюванні вугілля.

Щодо нормативно- правового забезпечення функ-
ціонування ринку альтернативних носіїв енергії 
варто зазначити, що перші спроби державного ре-
гулювання та підтримки розвитку відновлюваної 
енергетики США було здійснено в 1970-х роках. 
«Відповідно до прийнятого Конгресом США в 1977 
р. Закону «Про організацію департаменту з питань 
енергетики» (Department of Energy Organization 
Act) у серпні 1977 р. було створено федеральне ві-
домство — Департамент (міністерство) енергетики 
(Department of Energy — DOE), на яке було покла-
дено всі функції, пов’язані із енергетико, що ра-
ніше реалізовувались різними органами. Вказа-
ний суб’єкт несе відповідальність за координацію 
діяльності всіх федеральних органів виконавчої 
влади в сфері енергетики, реалізацію єдиної енер-
гетичної політики. У 2010 р. в складі міністерства 
було створено Відділ з питань енергоефективності та 
відтворюваних джерел енергії (DOE Office of Energy 
Efficiency and Renewable Energy). Також в системі 
Міністерства енергетики функціонує Федераль-
на комісія з питань регулювання енергетики (The 
Federal Energy Regulatory Commission — FERC) — 
незалежне федеральне відомство, яке здійснює роз-
поділ електроенергії, природного газу та нафти між 
штатами. Вона приймає нормативно- правові акти 
з питань ціноутворення, введення тарифів, а та-
кож інвестування в енергетичний сектор. Питання 
енергетики є також частиною компетенції інших 
федеральних агентств, зокрема, Агентства з охо-
рони навколишнього середовища (Environmental 
Protection Agency — EPA)» [7].

У 1978 році через стрімке розповсюдження 
світової енергетичної кризи було прийнято феде-
ральний Закон «Про громадську політику в галузі 
енергоресурсів» (Public Utility Regulatory Policies 
Act — PURPA). В зв’язку з ситуацією, що склада-
лась, а також перспективами росту ціни на нафту, 
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Конгрес США започаткував політику зниження за-
лежності країни від зовнішніх поставок пального, 
диверсифікації енергетичного ринку та підтримки 
розвитку альтернативних джерел енергії. Одним 
з найважливіших здобутків цього Закону став по-
чаток та поступове зростання виробництва енерге-
тики незалежними компаніями, що не пов’язані 
із державою або комунальним господарством. До 
середини 2010-х рр. частка останніх зросла до 7% 
від загального обсягу виробленої електроенергії 
в країні. Зауважимо, що до імплементації вказаного 
вище Закону лише комунальні компанії мали право 
володіти та керувати генеруючими електростанці-
ями, а після, навпаки, з’явилась вимога, щоб було 
збільшено відсоток закупівлі енергетики в неза-
лежних виробників електроенергії. Отже, завдяки 
Закону «Про громадську політику в галузі енерго-
ресурсів» ринок відновлюваної енергетики США 
значно збільшився завдяки гідроелектростанціям 
та сонячним електростанціям.

Провідним етапом розвитку енергетичного секто-
ру США стало прийняття в серпні 2005 року Закону 
«Про енергетичну політику» (Energy Policy Act of 
2005), який є базовим для розвитку альтернативної 
енергетики та енергетичної ефективності, встанов-
лює податкові пільги для заохочення заходів в га-
лузі енергозбереження, а також спрямований на 
підвищення рівня енергетичної безпеки, економіч-
ного росту та задоволення потреб в енергоресурсах 
тощо. Незважаючи на зазначені позитивні моменти 
вказаного нормативно- правового акту, головним 
його досягненням було збільшення бюджетного фі-
нансування енергетики в період з 2005–2010 роки, 
а також з 2010–2015 рік.

Крім цього, була передбачена система податкових 
знижок (tax reductions). Останні представляють 
собою міру економічного стимулювання для вироб-
ників енергоресурсів, яка полягає в тому, що їм на-
даються податкові кредити (solar tax credit). Вони 
можуть зменшувати суми сплачуваних федеральних 
податків за рахунок витрат, пов’язаних із встанов-
ленням обладнання чи здійснення іншої діяльності, 
пов’язаної із виробництвом альтернативної енергії. 
Так, розмір вказаного кредиту в 2019 році складав 
до 30% витрат на встановлення сонячних батарей, 
в 2020 році він знизився до 26%, а на 2021 рік скла-
дає 22% [7]. Розміри податкових кредитів визна-
чаються законодавством кожного окремого штату. 
В той самий час федеральні закони та закони штатів 
доволі конкретні та є нормами прямої дії. Зазвичай 
в них встановлюються процент збільшення частки 
відновлюваних джерел енергії в енергетичному сек-
торі на певний період.

Зауважимо, що в енергетичному законодавстві 
США простежується тенденція державної підтримки 
та сприяння розвитку галузі альтернативної енер-
гетики. В 2007 році Законом «Про енергетичну не-
залежність та безпеку» (Energy Independence and 
Security Act — EISA) було закріплено положення 
про те, що виробництво енергії з відновлюваних 
джерел є одним з найважливіших та ефективних 
засобів вирішення не тільки енергетичних, а й еко-
логічних задач, що постають перед людством. Від-
повідно до Закону «Про відновлення економіки та 
інвестиції» (American Recovery and Reinvestment 
Act) ціла низка федеральних проектів та програм 
у вказаному напрямку фінансувалась з федерального 
бюджету у вигляді грантів, зокрема, виробництво 
біопалива (Biomass Program); геотермальна енерге-
тика (Geothermal Technologies Program); виробни-
цтво нової генерації батарей, а також програмного 
забезпечення для електромобілів та автогибридів; 
забезпечення енергоносіями з відновлюваних дже-
рел будівель та споруд федеральної власності при їх 
проектуванні, будівництві та модернізації.

Наразі Конгресом США розглядається проект 
Закону «Про чисту енергетику» (Clean Energy Stan-
dard). Його метою є забезпечення до 2050 року отри-
мання електроенергії при нульовому викиді в атмос-
ферне повітря парникових газів (net-zero emissions). 
Положення проекту базуються на міжнародно- 
правових принципах охорони довкілля, перш за 
все, щодо запобігання зміні клімату. Так, одними 
з головних напрямків запропонованого механізму 
виступають створення ринку енергоресурсів, а та-
кож продаж кредитів на розробку альтернативних 
джерел енергії.

Узагальнюючи наведене, можна дійти висновку, 
що відновлювана енергетика в США досягла високо-
го рівня та продовжує стрімко розвиватися. Відпо-
відно зі звітом за минулий рік, діюча модель енер-
гетичного ринку країни може задовольнити потреби 
країни в енергоресурсах на 52%. Обсяг фактично 
отриманих ресурсів в 2020 році склав 18,2%, в той 
час як в 2021 році прогнозуються 22%. Шість міст 
США, згідно зі звітом громадської екологічної ор-
ганізації Sierra Club, вже досягли мети в отриманні 
100% енергоресурсів за рахунок чистої енергетики.

Державний устрій Канади та величезний роз-
мір країни створюють дуже різноманітну картину 
енергетичного ринку. Загалом споживання енергії 
на одиницю населення у Канаді одне із найвищих 
у світі. Цікавим є той факт, що незважаючи на чи-
сельні енергетичні ресурси, по території держави 
вони розподілені нерівномірно, тому деякі провінції 
експортують енергію, а інші — імпортують її з-за 
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кордону. Через розміри території та особливості за-
селеності (більшість канадців проживають на півдні 
країни вздовж кордону зі США, хоча найбільші ви-
робники енергії знаходяться за сотні й тисячі кіло-
метрів на північ), канадський ринок електроенергії 
тісніше пов’язаний із США, ніж між провінціями. 
Однак, саме цій інтегрованості енергетичний сек-
тор завдячує своєю успішністю. Зокрема, «Канада 
є найбільшим постачальником енергії для США. 
Енергетичні ринки США та Канади по суті є одним 
цілим. Так, часто електроенергія, вироблена на те-
риторії канадської провінції Альберта може експор-
туватися до США, звідки потім знову постачатися до 
канадської провінції Саскачеван. Свого часу США 
для підвищення своєї енергетичної безпеки навіть 
ухвалили законодавство, яке надавало Альберті 
такі само права на енергетичному ринку США, як 
американським штатам.

У більшості провінцій провідну роль у забезпе-
ченні домогосподарств та промисловості електрое-
нергією займають державні компанії, хоча Онтаріо 
та Альберта поволі приватизують сектор. У деяких 
провінціях, на кшталт Квебеку, держава має моно-
польний статус на виробництво, транспортування 
та продаж електроенергії, у інших, наприклад, най-
більш населеній провінції Онтаріо — держава більше 
не має монопольного статусу, але історично займає 
домінуючу роль на ринку» [8, с. 8].

Розвиток законодавства Канади в енергетичному 
секторі характеризується тим, що конституція наді-
ляє саме провінції та території правом регулювання 
ринку енергетики — кожен із 13 регіонів країни 
має унікальну ситуацію. Федеральна влада відпо-
відальна лише за вироблення мінімальних еколо-
гічних стандартів та правил міжнародної торгівлі 
ресурсами й енергією. В даний час держава реалізує 
ряд федеральних проектів, спрямованих на вико-
ристання відновлюваних джерел енергії, зокрема, 
надає значні субсидії компаніям, які впроваджують 
альтернативну енергетику, стимулює виробників 
«чистої» енергії для нарощування генеруючих по-
тужностей, встановлює «зелені» тарифи на рівні 
одних з самих високих в світі з метою залучення 
додаткових інвестицій.

В 2008 році в Канаді було прийнято Закон «Про 
сталий розвиток» (Federal Sustainable Development 
Act), в якому офіційно було оголошено про підтрим-
ку відновлюваної енергетики [9]. З метою розвитку 
положень та підтримки вказаного Закону діяла Фе-
деральна стратегія сталого розвитку на період 2016–
2019 рр. (Federal Sustainable Development Strategy — 
FSDS) [10]. Основними напрямками дії стратегії 
були заходи, спрямовані на збереження екології та 

запобігання зміні клімату, в тому числі виробництво 
енергії з альтернативних джерел. Запроваджувався 
план виробництва т. з. «чистої енергії», який перед-
бачав виробництво енергії з відновлюваних джерел 
на рівні 90% всього обсягу до 2030 року.

Вказане завдання стратегії вже має певні пози-
тивні напрацювання. Так, зокрема, К 2017 року 
федеральні та місцеві уряди в енергетичній сфері, 
які погодились на спільний план дій, здійснили 
важливі кроки по розширенню кола учасників, що 
використовують «чисту» енергетику, а також нада-
ли значні інвестиції в будівництво нових об’єктів 
альтернативної енергетики. З метою прискорення 
росту компаній, які використовують «чисті» техно-
логії, з державного бюджету було надано маже 14 
млрд. дол. Крім цього, уряд збирається інвестувати 
21,9 млрд. дол. протягом 11 років для підтримки 
«зеленої інфраструктури», що дозволить створити 
в Канаді чисту економіку завдяки розвитку віднов-
люваних джерел енергії.

Ще одним лідером в питаннях виробництва енер-
гії з альтернативних джерел виступають країни Ла-
тинської Америки, зокрема, Бразилія, Аргентина, 
Уругвай, Чилі, Болівія. В 70-х роках минулого 
століття під час першої хвилі нафтової кризи уряд 
Бразилії впровадив програму щодо використання 
алкоголю як палива (National Fuel Alcohol Program). 
Реалізація програми не викликала суттєвих усклад-
нень, оскільки Бразилія є одним з найбільших світо-
вих виробників цукру та цукрового очерету. Проте 
уряд допомагає приватному бізнесу реалізовувати 
цю програму, надаючи додаткові податкові пільги 
та преференції. Так, наприклад, до вказаних сти-
мулюючих заходів підтримки виробників біоета-
нолу, яких роблять із цукру, належить положення 
законодавства щодо обов’язкового вмісту останнього 
в паливі на рівні 20% — 25%. Тим самим, держава 
забезпечує існування ринку збуту виготовленої про-
дукції. Для споживачів, тим часом, встановлюються 
субсидії у вигляді невисокої ціни на таке пальне, що 
робить його доступним для споживання.

В останні роки вони досягли значних успіхів у ви-
користанні вітрових, сонячних, геотермальних енер-
гетичних ресурсів, а також біопалива. Якщо років 
п’ять тому йшлося про енергетичну революцію, то 
сьогодні можна сміливо говорити про те, що країни 
Латинської Америки є одними зі світових лідерів 
в питаннях альтернативної енергетики. Наприклад, 
Бразилія — є першою крупною індустріальною дер-
жавою, яка досягла рекордної частки відновлюваної 
енергетики. Згідно із Національною доповіддю про 
енергетичний баланс, 88,8% електроенергії країни 
виробляється із відновлюваних джерел. Аргентина 
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нещодавно вперше в історії увійшла до першої десят-
ки Глобального індексу інвестиційної привабливості 
країн з відновлюваними джерелами енергії Ernst & 
Young та за допомогою Всесвітнього банку планує 
виробляти 20% своєї електроенергії із альтерна-
тивних джерел. Такі плани є цілком реальними, 
оскільки у склад Аргентини входить унікальний 
природний регіон Патагонія, що характеризується 
такими ресурсами сонця та вітру, аналогів яким 
нема в світі. Розквіт альтернативної енергетики 
Аргентини припадає на період з 2017 року, коли 
було проголошено Рік відновлюваних джерел енер-
гії. Найбільш розвинутими напрямками є вітрова, 
сонячна, гідро та біоенергетика.

Що стосується нормативно- правового забезпе-
чення розвитку альтернативної енергетики країн 
Латинської Америки, то національні закони остан-
ніх закріплюють схожі положення енергетичної 
політики, основними з яких виступають: гарантії 

економічної та енергетичної безпеки, політика збе-
реження навколишнього природного середовища 
та екологічна безпека, забезпечення застосування 
стимулюючих заходів, зокрема, державні дотації 
та субсидії, інвестиції в енергетичний сектор, по-
даткові пільги, державна підтримка виробників 
відновлюваної енергетики.

Висновки. Створення світового ринку електро-
енергетики супроводжується складними процеду-
рами створення законодавчих норм та практичної 
їх реалізації, якість яких впливає на рівень ефек-
тивності, прозорості, конкурентоспроможності та 
можливості залучення інвестицій. Відновлювана 
енергетика таких лідерів галузі як Америка, Ка-
нада та країни Латинської Америки демонструє яв-
ний приклад того, якими темпами та шляхом має 
розвиватись галузь, щоб результатом був не тільки 
економічний ріст, а й енергетична незалежність та 
екологічна безпека.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У СПРОЩЕНОМУ  
ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ  

В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В УПРОЩЕННОМ  
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ПРОСТУПКАМ  

В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

SOME ISSUES OF PROSECUTOR’S PARTICIPATION IN  
THE SIMPLIFIED PROCEEDINGS ON CRIMINAL MISDEMEANORS  

IN THE COURT OF FIRST INSTANCE

Анотація. У статті досліджено проблемні питання правового порядку судового розгляду обвинувального акта щодо 
вчинення кримінального проступку. Зазначається, що за змістом ч. 3 ст. 382 КПК України не зрозуміло з якої стадії 
судового провадження має розпочинатись таке засідання: з підготовчого провадження чи одразу з судового розгля-
ду. В статті відзначено, що законодавцем не визначено як суд має перевіряти обвинувальний акт щодо вчинення кри-
мінального проступку на відповідність вимогам КПК України та правильність підсудності, а також вирішувати інші 
організаційно- правові питання можливості проведення судового розгляду. Проведено аналіз судової практики розгляду 
обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку. Зроблено висновок, що чинна регламентація спрощено-
го провадження щодо кримінальних проступків є недосконалою та призводить до неоднакової участі суб’єктів судового 
провадження, у тому числі і прокурора. В статті висловлена думка, що у випадку встановлення недоліків обвинувального 
акта щодо вчинення кримінального проступку, виникнення сумнівів правильності підсудності провадження чи необхід-
ності зупинення судового провадження суд повинен призначити підготовче судове засідання з обов’язковою участю 
прокурора задля вирішення відповідних питань в порядку ст. 314 КПК України. Натомість у разі надходження до суду об-
винувального акта щодо вчинення кримінального проступку без клопотання прокурора про його розгляд у спрощеному 
провадженні або без заяв підозрюваного або потерпілого, що визначені в ч. 3 ст. 302 КПК України, суд зобов’язаний про-
водити розгляд провадження в загальному порядку. Всі інші питання, які виникають під час розгляду обвинувального 
акта у спрощеному провадженні, не потребують проведення підготовчого судового засідання, а можуть бути вирішенні 
шляхом виклику учасників кримінального провадження одразу до судового розгляду.

Ключові слова: прокурор, підготовче провадження, судовий розгляд, проступки.
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Аннотация. В статье исследованы проблемные вопросы правового порядка судебного разбирательства обвинительного 
акта совершения уголовного проступка. Отмечается, что по смыслу ч. 3 ст. 382 УПК Украины не понятно с какой стадии су-
дебного производства должно начинаться такое заседание: с подготовительного производства или сразу судебного разби-
рательства. В статье отмечается, что законодателем не определено как суд должен проверять обвинительный акт совершения 
уголовного проступка на соответствие требованиям УПК Украины и правильности подсудности, а также решать другие 
организационно- правовые вопросы возможности проведения судебного разбирательства. Проведен анализ судебной прак-
тики рассмотрения обвинительного акта совершения уголовного проступка. Сделан вывод, что действующая регламентация 
упрощенного производства по уголовным проступкам является несовершенной и приводит к неодинаковому участию субъ-
ектов судебного производства, в том числе и прокурора. В статье высказано мнение, что в случае установления недостатков 
обвинительного акта совершения уголовного проступка, возникновения сомнений правильности подсудности производства 
или необходимости остановки судебного производства суд должен назначить подготовительное судебное заседание с обя-
зательным участием прокурора для решения соответствующих вопросов в порядке ст. 314 УПК Украины. При этом, в случае 
поступления в суд обвинительного акта совершения уголовного проступка без ходатайства прокурора о его рассмотрении 
в упрощенном производстве или без заявлений подозреваемого или потерпевшего, которые определены в ч. 3 ст. 302 УПК 
Украины, суд обязан проводить рассмотрение производства в общем порядке. Все остальные вопросы, которые возникают 
при рассмотрении обвинительного акта в упрощенном производстве, не требуют проведения подготовительного судебного 
заседания, а могут быть решены путем вызова участников уголовного производства сразу в судебное разбирательство.

Ключевые слова: прокурор, подготовительное производство, судебное разбирательство, проступки.

Summary. The article is devoted to problematic issues of the legal order of the court hearing of the indictment on the commission 
of a criminal misdemeanors. The author notes that according to the content of Part 3 of Art. 382 of the CPC of Ukraine, it is not clear 
from which stage of the court proceedings such hearing should begin: from preparatory proceedings or immediately from trial. Also, 
legislator does not define how court should check the indictment for a criminal misdemeanors for compliance with the requirements 
of the CPC of Ukraine and the correctness of jurisdiction, as well as to address other organizational and legal issues of the possibility 
of trial. Based on the analysis of judicial practice, it was concluded that current regulation of simplified proceedings for criminal 
misdemeanors is imperfect and leads to unequal participation of subjects of judicial proceedings, including prosecutor. The article 
expresses the opinion that in case of shortcomings of indictment regarding the commission of criminal misdemeanors, if any doubts 
about the correctness of the jurisdiction or the need to suspend the proceedings have appeared, court should appoint a preparatory 
hearing with the participation of prosecutor to resolve relevant issues under Art. 314 of the CPC of Ukraine. Instead, in the case of 
receipt of indictment for a criminal misdemeanors without a request from prosecutor for its consideration in summary proceedings 
or without statements of the suspect or victim, as defined in Part 3 of Art. 302 of the CPC of Ukraine, court is obliged to consider the 
proceedings in the general order. All other issues that arise during consideration of indictment in summary proceedings do not require 
a preparatory hearing, and can be resolved by summoning the participants in the criminal proceedings immediately before the trial.

Key words: prosecutor, preparatory proceedings, trial, misdemeanors.

Постановка проблеми. З метою реалізації відпові-
дальності за кримінальні проступки в контексті 

досягнення процесуальної економії законодавець ди-
ференціює кримінальну процесуальну форму судового 
провадження при вирішенні питання державної реак-
ції на відповідні види кримінальних правопорушень. 
Аналіз параграфу 1 Глави 30 Кримінального процесу-
ального кодексу України (далі — КПК України) дає 
підставу зробити висновок, що існує невизначеність 
правового регулювання спрощеного провадження щодо 
кримінальних проступків в суді першої інстанції, що 
призводить до суперечливої судової практики. Пра-
вильно звертає увагу М. П. Тахтаров, що коли йдеть-
ся про спрощені провадження щодо кримінальних 
проступків, обов’язкова участь прокурора в цьому 
судовому провадженні взагалі не передбачається або 
передбачається у виняткових випадках [1, с. 229].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми правового регулювання провадження щодо про-
ступків досліджували такі науковці, як: О. В. Бабає-
ва [2], К. П. Задоя [3], М. П. Тахтаров [4], С. В. Томин 
[5], В. М. Трофименко [6], М. І. Хавронюк [7] та інші.

Дослідження проблематики судового проваджен-
ня щодо проступків та участь у ньому прокурора 
актуалізується внаслідок внесення змін до КПК 
України Законом України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо спрощення 
досудового розслідування окремих категорій кри-
мінальних правопорушень» від 22.11.2018 року 
№ 2617-VIII.

Формулювання цілей статті. Метою статті є сфор-
мувати наукові пропозиції вдосконалення правового 
порядку спрощеного провадження щодо криміналь-
них проступків в суді першої інстанції та визначити 
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особливості участі прокурора у даному різновиді 
кримінальної процесуальної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ч. 1 
ст. 381 КПК України після отримання обвинуваль-
ного акта щодо вчинення кримінального проступку 
суд у п’ятиденний строк, а у разі затримання осо-
би — у порядку, передбаченому ч. 4 ст. 298–2 цього 
Кодексу, невідкладно призначає судовий розгляд. 
Отже, за змістом зазначеної правової норми можемо 
зробити висновок, що спрощене провадження щодо 
кримінальних проступків розпочинається одразу 
з призначення судом судового розгляду, минаючи 
стадію підготовчого судового засідання. При цьому 
згідно з ч. 3 ст. 382 КПК України суд має право при-
значити розгляд у судовому засіданні обвинуваль-
ного акта щодо вчинення кримінального проступку 
та викликати для участі в ньому учасників кримі-
нального провадження, якщо визнає це за необхідне. 
У такому випадку не зрозуміло з якої стадії судового 
провадження має розпочинатись таке засідання: 
з підготовчого провадження чи одразу з судового 
розгляду. Звернемо увагу, що в параграфі 1 глави 30 
КПК України не зазначається про можливість суду 
проводити підготовче судове засідання, лише наявна 
в ч. 3 ст. 381 КПК України вказівка, що спрощене 
провадження щодо кримінальних проступків здійс-
нюється згідно із загальними правилами судового 
провадження, передбаченими цим Кодексом, з ура-
хуванням положень цього параграфа. При цьому 
законодавцем не визначено як суд має перевірити 
обвинувальний акт щодо вчинення кримінального 
проступку на відповідність вимогам КПК України 
та правильність підсудності, а також вирішувати 
інші організаційно- правові питання можливості 
проведення судового розгляду.

Аналіз судової практики дає можливість зро-
бити висновок, що однією із підстав для проведен-
ня розгляду у судовому засіданні обвинувального 
акта щодо вчинення кримінального проступку є 
відсутність матеріалів кримінального провадження, 
які б свідчили про згоду обвинуваченого зі спро-
щеним судовим розглядом обвинувального акта та 
неоспорювання ним встановлених обставин під час 
дізнання. У такому випадку деякі суди признача-
ють одразу судовий розгляд з подальшим викликом 
учасників судового провадження. Прикладом цього 
може слугувати ухвала Ямпільського районного 
суду Вінницької області від 23 вересня 2020 року, 
в якій суд, призначаючи судовий розгляд з викли-
ком учасників судового провадження, зазначив, що 
отримані судом матеріали не містять відомостей про 
те, що обвинувачений не оспорює встановлені під 
час дізнання обставини і згоден з розглядом обвину-

вального акта. Відтак відсутні підстави для розгляду 
обвинувального акта щодо призначення криміналь-
ного проступку без проведення судового розгляду 
в судовому засіданні за відсутності учасників судо-
вого провадження [8]. Аналогічне зазначено також 
в інших судових рішеннях: ухвала Новоодеського 
районного суду Миколаївської області від 13 жовтня 
2020 року [9], ухвала Богунського районного суду 
м. Житомира від 19 жовтня 2020 року [10], ухвала 
Драбівського районного суду Черкаської області від 
12 листопада 2020 року [11].

Натомість інші суди за відсутності відомостей про 
згоду обвинуваченого зі спрощеним судовим розгля-
дом вбачають необхідність призначення розгляду 
у підготовчого судовому засіданні. Так, в ухвалі 
Стрийського міськрайонного суду Львівської області 
від 22 липня 2020 року суд вказав, що ознайомив-
шись з обвинувальним актом, та враховуючи те, що 
органом досудового розслідування та прокурором до 
даних матеріалів обвинувального акта у вчиненні 
кримінального проступку не надано суду відомостей 
про те, чи не оспорює обвинувачений встановлені 
під час дізнання обставини і чи згоден з розглядом 
обвинувального акта у спрощеному провадженні, 
а відтак, вважає за необхідне призначити підготов-
че судове засідання у визначені законом строки, 
куди викликати учасників судового провадження 
[12]. Подібне вказується в інших ухвалах: ухва-
ла Ржищівського міського суду Київської області 
від 07 серпня 2020 року [13], ухвала Центрального 
районного суду м. Миколаєва від 26 жовтня 2020 
року [14], ухвала Фрунзенського районного суду м. 
Харкова від 19 серпня 2020 року [15].

Окрім того, керуючись ч. 3 ст. 382 КПК України, 
суди призначають підготовче судове засідання також 
за іншими підставами. Зокрема, внаслідок встанов-
лення недоліків обвинувального акта. Так, в ухвалі 
про призначення підготовчого судового засідання 
Харківського районного суду Харківської області 
08 вересня 2020 року зазначено, що суд вважає за 
неможливе вирішити питання про розгляд в спроще-
ному провадженні, оскільки є необхідність вирішен-
ня питання щодо відповідності обвинувального акта 
вимогам закону в підготовчому судовому засіданні, 
яке провести одноособово судом у складі одного судді 
з викликом учасників судового провадження [16].

Як іншу підставу для призначення підготовчо-
го судового засідання в порядку ч. 3 ст. 382 КПК 
України суди виділяють отримання обвинувального 
акта щодо вчинення кримінального проступку разом 
із угодою. Наприклад, суд в ухвалі Володарського 
районного суду Київської області від 07 серпня 2020 
року зазначив, що розділом VI КПК України визна-
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чено особливі порядки кримінального провадження, 
зокрема на підставі угод (глава 35 КПК України). 
За імперативними приписами частини другої статті 
474 КПК України розгляд щодо угоди проводиться 
судом під час підготовчого судового засідання за 
обов’язкової участі сторін угоди з повідомленням 
інших учасників судового провадження. Зважаючи 
на наведене та враховуючи додання до згаданого об-
винувального акта угоди про визнання винуватості, 
суд дійшов висновку про необхідність призначення 
у даному кримінальному провадженні підготовчого 
судового засідання, в яке слід викликати учасників 
цього провадження, зазначених у ч. 2 ст. 314 КПК 
України, а також повідомити про засідання упов-
новажений орган з питань пробації [17].

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Отже, на підставі аналізу судової практики можемо 
зробити висновок, що чинна регламентація спроще-
ного провадження щодо кримінальних проступків 
є недосконалою та призводить до неоднакової уча-
сті суб’єктів судового провадження, у тому числі 
і прокурора. Можливість оминути підготовче судове 
засідання при розгляді судом обвинувального акта 
щодо вчинення кримінального проступку, на наш 
погляд, є обґрунтованою та необхідною, враховуючи 
призначення такого особливого порядку проваджен-
ня для забезпечення процесуальної економії. Проте 
аналіз правозастосування положень параграфу 1 
глави 30 КПК України свідчить про необхідність 
передбачити право суду призначити підготовче про-
вадження задля вирішення питань, що унеможлив-
люють подальший судовий розгляд. Вважаємо, що 
у випадку встановлення недоліків обвинувально-
го акта щодо вчинення кримінального проступку, 
виникнення сумнівів правильності підсудності 
провадження чи необхідності зупинення судового 
провадження суд повинен призначити підготовче 
судове засідання з обов’язковою участю прокурора 
задля вирішення відповідних питань в порядку 
ст. 314 КПК України. Участь прокурора у встанов-
ленні необхідних обставин у такому разі сприятиме 
ухваленню судом законних, обґрунтованих і вмо-
тивованих судових рішень. У випадку повернення 
обвинувального акта щодо вчинення кримінально-

го проступку прокурору, він, після усунення його 
недоліків, на наш погляд, не позбавляється права 
звернутися з відповідним обвинувальним актом 
в порядку спрощеного провадження. Натомість 
у разі надходження до суду обвинувального акта 
щодо вчинення кримінального проступку без кло-
потання прокурора про його розгляд у спрощеному 
провадженні або без заяв підозрюваного або потер-
пілого, що визначені в ч. 3 ст. 302 КПК України, 
суд зобов’язаний проводити розгляд провадження 
в загальному порядку, починаючи з підготовчого 
судового провадження, оскільки не має підстав 
для спрощеного провадження. Всі інші питання, 
які виникають під час розгляду обвинувального 
акта у спрощеному провадженні, не потребують 
проведення підготовчого судового засідання, а мо-
жуть бути вирішенні шляхом виклику учасників 
кримінального провадження одразу до судового 
розгляду. Вважаємо, що угода, яка надійшла ра-
зом з обвинувальним актом щодо вчинення кримі-
нального проступку, не є підставою для відмови від 
спрощеного провадження у випадку подання проку-
рором клопотання про розгляд обвинувального акта 
у спрощеному провадженні згідно з ст. 302 КПК 
України. Враховуючи вищевказане пропонуємо ч. 3 
ст. 382 КПК України викласти у наступній редакції: 
3. Суд призначає підготовче судове засідання, в яке 
викликає учасників судового провадження, у разі 
необхідності прийняття рішень, що передбачені 
пунктами 3 та 4 частини третьої статті 314 цього 
Кодексу. Участь прокурора є обов’язковою. Суд має 
право призначити судовий розгляд обвинувального 
акта щодо вчинення кримінального проступку, без 
проведення підготовчого провадження, та викли-
кати для участі в ньому учасників кримінального 
провадження, якщо визнає це за необхідне. У разі 
надходження до суду обвинувального акта щодо 
вчинення кримінального проступку без клопо-
тання прокурора про його розгляд у спрощеному 
провадженні або без заяв підозрюваного або потер-
пілого, що визначені в частині третій статті 302 
цього Кодексу, його судовий розгляд здійснюється 
в загальному порядку згідно положень Глави 27 та 
Глави 28 цього Кодексу».
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НАЯВНІСТЬ ПЕРЕШКОД ДО ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ,  
ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЗНАКА В КОНТЕКСТІ  

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ЗА ХВОРОБОЮ

НАЛИЧИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ К ОТБЫВАНИЮ НАКАЗАНИЯ,  
КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПРИЗНАК В КОНТЕКСТЕ  

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ ПО БОЛЕЗНИ

PRESENCE OF OBSTACLES TO SERVING A SENTENCE  
AS A CRIMINAL LAW FEATURE IN THE CONTEXT  
OF RELEASE FROM PUNISHMENT FOR ILLNESS

Анотація. Звільнення від покарання у зв’язку з хворобою являє собою певну діяльність, результатом якої є прийняття 
рішення судом про звільнення або відмову у звільненні конкретного засудженого. Для того щоб суд прийняв обґрунто-
ване рішення вченими і законодавцем було виділено декілька обов’язкових кримінально- правових ознак, серед яких 
обставини що перешкоджають відбуванню покарань, до яких відноситься така обставина, як перешкода для відбування 
покарання у випадку тяжкого захворювання засудженого. В даній статті вперше проведено аналіз раніше не виділених 
підстав, умов та обставин, які повинні враховуватись судом як обов’язкова кримінально-правова ознака звільнення 
від покарання у зв’язку з іншою тяжкою хворобою, серед яких перешкода для відбування покарання у випадку тяжкого 
захворювання засудженого.

У статті проаналізовано та досліджено підстави, умови та обставини, які можуть бути враховані судом як обов’язкова 
кримінально-правова ознака, однією з яких є наявність перешкод для відбування покарання у вигляді позбавлення волі 
під час розгляду питання про звільнення від покарання у зв’язку з іншою важкою хворобою. Доведено, що у випадку не 
можливості проведення медичного обстеження чи надання медичної допомоги така обставина повинна враховуватись 
судом як фактор, що перешкоджає відбуванню покарання у вигляді позбавлення волі.

Аналіз умов і порядку тримання засуджених в звичайних (не лікувальних) виправних установ дозволяє зробити висно-
вок про те, що важка хвороба перешкоджає реалізації карально- виправних заходів в установах, не призначених для за-
стосування заходів медичного характеру (лікувального впливу). Зазначений висновок в цілому розповсюджується на по-
карання у вигляді арешту, при відбуванні якого засуджений також знаходиться в умовах суворої ізоляції від суспільства.

Ключові слова: звільнення від покарання, тяжка хвороба засудженого, інша тяжка хвороба, перешкода для відбу-
вання покарання, хвороба як підстава для звільнення від покарання.

Аннотация. Освобождение от наказания в связи с болезнью представляет собой определенную деятельность, резуль-
татом которой является принятие решение судом об освобождении или отказе в освобождении конкретного осужденного. 
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Для того чтобы суд принял обоснованное решение учеными и законодателем было выделенных несколько обязательных 
уголовно- правовых признак, среди которых обстоятельственные что препятствуют отбыванию наказание, к которых отно-
ситесь такая обстоятельственные, как препятствие для отбывания наказания в случаях тяжелого заболевания осужденно-
го. В данной статье впервые проведен анализ ранее не выделенных оснований, условий и обстоятельственные, которые на-
воднением учитывались судом как обязательная уголовно-правовая признак освобождения от наказание в связи с другой 
тяжелой болезнью, среди которых Препятствие для отбывания наказания в случаях тяжелого заболевания осужденного.

В статье проанализированы и исследованы основания, условия и обстоятельственные, которые могут быть учтены 
судом как обязательная уголовно-правовая признак, одной из которых является наличие препятствие для отбывания 
наказания в виде лишения свободы во время рассмотрения вопроса об освобождении от наказание в связи с другой 
тяжелой болезни. Доказано, что в случае возможности проведения медицинского обследования или оказание медицин-
ской помощи такая обстоятельство должно учитываться судом как фактор, что препятствует отбыванию наказания в 
виде лишения свободы.

Анализ условий и порядка содержания осужденных в обычный (НЕ лечебных) Исправительно учреждений позволяет 
сделать Вывод о том, что тяжелая болезнь препятствует реализации карательно- исправительная мероприятий в уч-
реждениях, которые не предназначены для применение мер медицинского характера (лечебного влияния). Указанным 
Вывод в целом распространяется на наказание в виде арест, при отбывании которого осужденный также находится в 
условиях строгой изоляции от общества.

Ключевые слова: освобождение от наказания, тяжелая болезнь осужденного, другая тяжелая болезнь, препятствие 
для отбывания наказания, болезнь как основание для освобождения от наказания.

Summary. This article analyzes and investigates the grounds, conditions and circumstances which can be considered by 
the court as a mandatory criminal law feature one of which is the existence of obstacles to serving a sentence of imprisonment 
when considering release from punishment in connection with another serious illness.

It is proved that in case of impossibility to conduct a medical examination or provide medical care, such a circumstance 
should be taken into account by the court as a factor preventing the serving of a sentence of imprisonment.

Exemption from punishment due to illness is a certain activity, the result of which is a decision of the court to release or 
refuse to release a particular convict. In order for the court to make an informed decision, scientists and the legislator have 
identified several mandatory criminal law features, including circumstances that prevent the serving of sentences, which include 
such an obstacle to serving a sentence in case of a serious illness of the convict.

This article for the first time analyzes the previously unselected grounds, conditions and circumstances that must be con-
sidered by the court as a mandatory criminal legal sign of release from punishment in connection with another serious illness, 
including an obstacle to serving a sentence in case of serious illness.

Analysis of the conditions and procedure for keeping convicts in ordinary (nonmedical) correctional facilities allows us to 
conclude that a serious illness prevents the implementation of punitive measures in institutions not intended for the use of 
medical measures (therapeutic effects). This conclusion generally applies to punishment in the form of arrest, during which the 
convict is also in conditions of severe isolation from society.

Key words: release from punishment, serious illness of a convict, other serious illness, obstacle to serving a sentence, illness 
as a ground for release from punishment.

Постановка проблеми. Звільнення від покарання 
у зв’язку з хворобою являє собою певну діяль-

ність, результатом якої є прийняття рішення судом 
про звільнення або відмову у звільненні конкретного 
засудженого. Для того щоб суд прийняв обґрунтова-
не рішення вченими і законодавцем було виділено 
декілька обов’язкових кримінально- правових ознак, 
серед яких обставини що перешкоджають відбуван-
ню покарань, до яких відноситься така обставина, 
як перешкода для відбування покарання у випадку 
тяжкого захворювання засудженого.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням особливостей звільнення від покарання 

у зв’язку з іншою важкою хворобою займалися: 
О. П. Горох [13], К. Г. Донець [14], Є. О. Письме-
ницький [15], Шмат М.С [16].

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня) є аналіз підстав, умов та обставин, які врахову-
ються судом при розгляді питання про звільнення 
від покарання у зв’язку з іншою тяжкою хворобою, 
як перешкода для відбування покарання у вигляді 
позбавлення волі

Виклад основного матеріалу. Така ознака важкої 
хвороби, як наявність перешкод для відбування 
покарання у вигляді позбавлення волі, слід розгля-
дати в залежності від того, в якій виправній установі 
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відбуває покарання хворий засуджений: в спеціаль-
ному лікувальному або звичайній виправній уста-
нові. Для медичного обслуговування тяжкохворих 
засуджених в кримінально- виконавчій системі ство-
рені спеціальні лікувально- профілактичні установи 
(лікарні, спеціальні туберкульозні лікарні), які ви-
конують функції виправних установ. У лікувально- 
профілактичних установах ДКВС засуджені до 
позбавлення волі знаходяться на стаціонарному 
лікуванні, де останнім надається професійна ме-
дична допомога.

Автор повністю підтримує точку зору науковців 
Яковець, І. С., Гель А. П. про природу лікувальних 
установ кримінально- виконавчої системи, які вва-
жають, що стаціонарне лікування в лікувально- 
профілактичних установах ДКВС по суті не відрізня-
ється від медичного обслуговування в лікувальних 
закладах органів охорони здоров’я [1, с. 158]. Крім 
того, на думку Яковець, І. С. та Гель А. П., специфі-
ка лікувальних установ ДКВС обумовлена   їх при-
родою: з одного боку, вони покликані виконувати 
кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі, 
а з іншого — це медичні заклади, що здійснюють 
лікування хворих в умовах ізоляції від суспільства; 
лікувальний вплив на засуджених вносить певні 
корективи і в процес реалізації основних засобів 
виправлення засуджених, коли в умовах лікувально- 
профілактичних установ нерідко один і той же захід 
виступає елементом лікувального (медичного) впли-
ву і процесу реалізації основних засобів виправлення 
(наприклад, трудова терапія, культерапія, лекції 
і бесіди на медичні теми).

Аналіз порядку і умов відбування покарання 
в лікувально- профілактичних установах ДКВС 
дозволяє говорити про те, що тяжка хвороба засу-
джених не є перешкодою до відбування покарання 
останніх в таких установах, так як в лікувально- 
профілактичних установах органічно доповнюють 
один одного і зливаються в єдиний лікувально- 
каральний процес. Не можна не відзначити, що лі-
кувальний (медичний) вплив в ДКВС з об’єктивних 
причин зводить до мінімуму можливості по реаліза-
ції основних засобів виправлення засуджених в силу 
наявності у них важких захворювань (останні вкрай 
рідко задіяні в трудовому, виховному, навчально-
му процесах). У зв’язку з цим, лікувальний вплив 
в розглянутих установах по суті витісняє на другий 
план виправний вплив, в результаті чого досягнен-
ня виправної мети покарання в чистому вигляді 
в умовах лікувально- профілактичних установ (лі-
карень) значною мірою утруднено. На відміну від 
ЛСТЛ (лікарень зі стаціонарним типом лікування) 
в лікувальних виправних установах, де містять-

ся і проходять амбулаторне лікування засуджені, 
хворі на відкриту форму туберкульозу (ст. 116 КВК 
України), але не важко хворі засуджені, в повній 
мірі реалізується в єдине «лікувально- карально-
виправний процес» [2, с. 291].

Проблема в тому, що амбулаторне лікування 
засуджених полягає в надані короткострокової 
медичної допомоги та не передбачає довготрива-
лого медикаментозного лікування з проведенням 
відповідного обстеження, чого і потребують хворі 
засуджені, які можуть претендувати на звільнення 
від покарання за хворобою. В той час, як більша ча-
стина важкохворих засуджених, які претендують на 
звільнення у зв’язку з важкою хворобою можуть роз-
раховувати тільки на отримання медичної допомоги 
в лікувально- профілактичних установах, які через 
недостатнє фінансування та недостатню кількість 
місць реально не можуть містити досить тривалий 
час на стаціонарному лікуванні всіх хворих засу-
джених. Адміністрація лікувального закладу ДКВС 
часто розуміючи важкий стан хворого знаходиться 
перед вибором: утримувати хворого засудженого до 
закінчення терміну покарання в зв’язку з неможли-
вістю адекватного лікування, а в окремних випадках 
і адекватного медичного обстеження або підготувати 
подання для звільнення від подальшого відбування 
покарання та передати його в суд для розгляду.

Адміністрація лікувального закладу ДКВС часто 
вибирає провести всі залежні від них дії, підготувати 
та подати подання в суд для розгляду питання про 
звільнення хворого засудженого від покарання, ке-
руючись не принципом гуманізму і не дбаючи про 
подальшу долю засудженого, а лише по суті, за для 
того, щоб зняти з себе відповідальність, розуміючи 
ступінь тяжкості і швидко прогресуючий характер 
захворювання, адміністрація бажає зняти з себе 
зобов’язання про подальше лікування і утримання 
хворого засудженого, тим більше для цього є фор-
мальні підстави. Проведений аналіз судової прак-
тики підтверджує те, що наведена вище ситуація є 
не поодинокою, так, в ухвалах про звільнення від 
покарання у в зв’язку з іншою тяжкою хворобою ча-
сто можна зустріти подібного роду характеристики 
стану здоров’я засудженого «Прогнози щодо його 
видужання є незадовільні» [3], «Засуджений ОСО-
БА_1 в судове засідання не доставлений у зв’язку 
із критичним станом його здоров’я» [4], «ОСОБА_1 
в судове засідання не з’явилася, в зв’язку з тяжким 
станом здоров’я» [5]. У зв’язку з цим доречне заува-
ження В. В. Мальцева, про недопущення ситуацій, 
при яких під прикриттям гуманних норм криміналь-
ного закону виправними установами робляться спро-
би позбутися від витрат з утримання та догляду за 
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важко хворими засудженими [6, с. 184]. Додатковим 
підтвердженням такої практики можуть служити 
дані аналізу Єдиного державного реєстру судових 
рішень проведеного Дільною З. Ф., де зазначено, що 
за останні 5 років, близько 120 засуджених, які були 
тяжко хворі, померли так і не дочекавшись розгляду 
судом їх клопотання про звільнення [7, с. 6].

Застосування такої практики стосовно безнадійно 
хворих часто породжують проблеми соціального 
характеру, пов’язані з тим, що звільнені у зв’язку 
з тяжкою хворобою засуджені можуть бути постав-
лені в безвихідне становище, якщо у них немає міс-
ця проживання, рідних чи близьких, на що спра-
ведливо звертають увагу деякі автори [8, с. 235]. 
У такому випадку, говорити про те, що інша важка 
хвороба може перешкоджати відбуванню покарання 
у вигляді позбавлення волі в лікувальній установі, 
недоцільно, враховуючи те що після звільнення така 
категорія хворих засуджених потрапляє в більш не-
сприятливі умови в плані медичної допомоги. Цим 
і пояснюється норма закону, що передбачена в ч. 1 
ст. 539 КПК України, де зазначено, що питання про 
звільнення від покарання у зв’язку з хворобою може 
розглядається судом не тільки за клопотанням адмі-
ністрації виправної установи але і за клопотанням 
хворого засудженого або його захисника, оскільки 
вибір — де лікуватися далі, жити або померти, по-
винен залишатися за самим засудженим [6, с. 184].

Розглядаючи утримання тяжкохворого засудже-
ного умовах лікувального закладу ДКВС з еконо-
мічного боку, необхідно зазначити, що в той час як 
держава витрачає великі кошти на лікування зло-
чинців, які здебільшого вчинили тяжкі та особливо 
тяжкі злочини, законослухняні члени суспільства, 
змушені оплачувати лікування з власних коштів. 
В цьому сенсі звільнення тяжкохворих засуджених 
економічно вигідно державі, так як після звільнен-
ня, держава знімає з себе зобов’язання по їх лікуван-
ню. Окрім цього, необхідно враховувати той факт, 
що відбування покарання у вигляді позбавлення 
волі, в більшості випадків, приводить до загострення 
наявних хвороб, виникненню нових, в основному не 
благополучно відбивається на стані здоров’я засу-
джених. Забігаючи на перед, з цього можна зроби-
ти висновок, що негативним наслідком відбування 
покарання є розвиток хвороби, який слід визнати 
одним з можливих соціальних наслідків покаран-
ня у вигляді позбавлення волі. Тому пропозиція 
В. К. Дуюнова про внесення змін, згідно з якою не 
тяжка хвороба перешкоджає відбуванню покарання, 
а відбування покарання не благополучно впливає на 
розвиток важкої хвороби [9, с. 443–444], є спірним, 
тому що воно скоріше носить характер констатації 

сформованих негативних реалій сучасної системи 
виправних установ.

Що ж стосується питання про можливе пере-
шкоджання важкої хвороби в звичайних (не ліку-
вальних) виправних установах, що не мають спе-
ціально призначених умов для надання медичної 
допомоги важко хворим засудженим, слід зазначити 
наступне. По-перше, важко хворий засуджений не 
може перебувати в умовах ізоляції в зазначених 
установах, так як порядок відбування покарання 
(режим) в таких виправних установах не розрахо-
ваний на утримання тяжкохворих засуджених, про 
що свідчить наявність в законодавстві ряду норм, 
які передбачають особливі правила і порядок реалі-
зації заходів карального впливу в разі застосування 
до засуджених заходів медичного характеру. Отже, 
тяжка хвороба певною мірою перешкоджає застосу-
ванню до засудженого карального впливу в умовах 
звичайного (не лікувальної) виправної установи.

Застосування основних засобів виправлення до 
засуджених, які захворіли на іншу тяжку хворобу, 
в умовах звичайної виправної установи в значній 
мірі утруднено або практично неможливо. Так, 
хворі засуджені найчастіше позбавлені можливо-
сті отримувати загальну освіту, брати участь у про-
фесійній підготовці. Крім того, вони вкрай рідко 
беруть участь у трудовій діяльності, так як згідно 
з ст. 118 КВК України участь у праці засуджених 
до позбавлення волі допускається з урахуванням 
стану їх здоров’я, а також щодо останніх практично 
неможливо застосування заходів виховного впливу.

По-друге, в звичайних виправних установах від-
сутні відповідні санітарно- гігієнічні умови. Відбу-
вання покарання хворих осіб разом з іншими за-
судженими призвело б до порушення нормального 
ходу роботи даних установ, не призначених для три-
мання важко хворих засуджених та застосування до 
них лікувального впливу. Так, в період загострення 
важкої хронічної хвороби засудженому необхідна 
висококваліфікована допомога лікарів- фахівців, 
відповідне харчування і догляд медперсоналу, по-
стільний режим та ін., що в умовах звичайного ви-
правної установи не можливе. Крім того, зміст тяж-
кохворих засуджених в більш полегшених умовах 
в звичайному виправній установі разом з іншими 
засудженими привело б до того, що останні різними 
способами прагнули потрапити саме в такі умови.

Окрім цього, варто зазначити, що в природі існує 
частина хвороб, які не можуть бути діагностовані 
чи стосовно яких не можливо проводите адекватне 
лікування в лікувальних установах ДКВС. Частина 
з таких хвороб включені в додаток № 13, в якому 
передбачено перелік хвороб, які є підставою для 
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подання до суду матеріалів про звільнення засудже-
них від подальшого відбування покарання Спільного 
наказу Міністерства юстиції України та Міністер-
ства охорони здоров’я України «Про затвердження 
Порядку організації надання медичної допомоги 
засудженим до позбавлення волі» від 15.08.2014 
№ 1348/5/572. Видається за необхідне, в такому 
випадку звільняти особу від відбування покаран-
ня до моменту його одужання, як це передбачено 
в ч. 4 ст. 84 КК України. Проаналізована судова 
практика свідчить про те, що суди при наявності 
формальних підстав, таких як, хвороба з Переліку, 
діагностування захворювання після вчинення злочи-
ну або в момент відбування покарання, врахування 
тяжкості злочину, характеру захворювання, особи 
засудженого, за умови що таке захворювання не 
може бути піддано адекватному лікуванню в ме-
дичних установах ДКВС визнають що це являється 
перешкодою для відбування покарання і приймають 
рішення про звільнення такої особи від подальшого 
покарання. Так, до прикладу, в Ухвалі Харківського 
районного суду Харківської області від 26 грудня 
2019 року зазначено, що повний курс обстеження та 
лікування хворий може отримати лише в закладах 
охорони здоров’я, вважає, що ОСОБА_1 підлягає 
негайному звільненню від відбування подальшого 
покарання за хворобою [10].

В якості медичної підстави звільнення Перелік 
передбачає таке захворювання як повна сліпота, 
а також стан, коли на ґрунті стійких патологіч-
них змін гострота зору ока, що краще бачить, не 
перевищує 0,03 (вона не може бути коригована) або 
коли поле зору обох очей концентрично звужене 
до 10° [11]. Причиною для втрати зору може бути 
багато, від механічної травми до важких захворю-

вань, серед яких, цукровий діабет, гранулематоз 
із поліангіїтом (гранулематоз Wegener), бактері-
альний менінгіт, генералізовані злоякісні ново-
утворення та інші [12, с. 284], важливим в такій 
ситуації є те, що втрата зору це наслідок хвороби, 
а збудником є тяжке захворювання, яке може і не 
бути передбачене в Переліку хвороб, як підстава 
для звільнення, тому лікувальні установи, в особі 
медичних працівників повинні передбачати, як 
відбування покарання у вигляді позбавлення волі 
терміном на який хворого було засуджено вплине на 
стан його здоров’я і чи не буде це перешкодою для 
відбування покарання. Автор вважає за правильне 
застосуванням практики, коли суд при розгляді 
подання про звільнення вивчає як подальше від-
бування покарання може відобразитись на стані 
здоров’я засудженого.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Аналіз умов 
і порядку тримання засуджених в звичайних (не лі-
кувальних) виправних установ дозволяє зробити 
висновок про те, що важка хвороба перешкоджає 
реалізації карально- виправних заходів в устано-
вах, не призначених для застосування заходів ме-
дичного характеру (лікувального впливу) стосовно 
тяжкохворих засуджених. Зазначений висновок 
в цілому розповсюджується на покарання у виді 
позбавлення волі та арешту, при відбуванні якого 
засуджений також знаходиться в умовах суворої 
ізоляції від суспільства. Подальше дослідження 
такої кримінально- правової ознаки, як наявність 
перешкод до відбування покарання в контексті 
звільнення від покарання за хворобою доцільно 
провести з огляду на такі види покарань як штраф 
та обмеження волі.
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SYSTEM OF FORENSIC INVESTIGATION  
OF DOCUMENTS: FOREIGN EXPERIENCE

Анотація. Дана стаття присвячена дослідженню криміналістичного документознавства як галузі криміналістичної 
техніки. Беззаперечно, що протиправні дії, вчинені з використанням документів або в яких саме документи є речовим 
доказом, наразі становлять значний відсоток у системі кримінальних злочинів України. В статі використані статистичні 
дані стану злочинності за 2020 рік, узагальнені Генеральною прокуратурою України. Аналіз аналогічних даних за по-
передні періоди дає підстави стверджувати, що впродовж останніх п’яти років злочини та проступки з використанням 
документів стрімко збільшуються. В роботі нами обґрунтовано, що таке зростання є результатом природнього науково- 
технічного прогресу, появою нових видів інформації, а отже й нових видів її носів. Саме тому під час розслідування 
злочинів, досліджуються не лише документ як матеріальний носій значущої інформації, а й сама інформація, викладена 
у вигляді літер, цифр, символів або інших знаків. В даній статі визначається зміст предмету криміналістичного доку-
ментознавства як діяльність уповноважених органів та осіб щодо комплексного дослідження документів та інформа-
ції, яка має значення для розслідування злочину або для його запобігання. Зазначається, що в системі вітчизняного 
криміналістичного документознавства виділяють три частини — криміналістичне авторознавство, почеркознавство та 
техніко- криміналістичне дослідження документів. В той же час з’ясовано, що система дослідження документів, які мають 
криміналістичне значення, у зарубіжних країнах не містить якихось підтверджень щодо поділу даного виду експертизи 
на певні підвиди. Як правило, в зарубіжних країнах, дослідження документів охоплюється поняттям судової експертизи, 
однак яка провадиться спеціалізованими органами, які були створені саме для дослідження документів та мають від-
повідні повноваження по всіх країні. Іноді дослідження документів та інформації, яка в них міститься є єдиним повнова-
женням створених органів або їх структурних підрозділів. Також у статті окреслено форми міжнародної співпраці у галузі 
криміналістичного дослідження документів та визначено перспективні напрямки розвитку даного правового інституту 
криміналістики як для науки, так і для практичної діяльності правоохоронних органів.

Ключові слова: документ, криміналістична техніка, дослідження документа, судово- технічна експертиза документів.

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию криминалистического документоведения как отрасли крими-
налистической техники. Неоспоримым есть тот факт, что противоправные действия, совершенные с использованием 
документов или те, в которых именно документы являются вещественными доказательствами, составляют значительный 
процент в системы уголовных преступлений, совершаемых в Украине. В статье использованы статистические данные 
преступности за 2020 год, обобщенные Генеральной прокуратурой Украины. Анализ аналогичных данных за предыду-
щие периоды дает основания утверждать, что в течении последних пяти лет преступления и проступки с использованием 
документов резко возрастают. В работе нами обосновано, что такое возрастание есть результат естественного научно- 
технического прогресса, появлением новых видов информации, а соответственно и ее носителей. Именно поэтому во 
время расследования преступлений, исследуются не только документ как материальный носитель значимой информации, 
а и сама информация, изложенная буквами, цифрами, символами или другими знаками. В данной статье определяется 
сущность предмета криминалистического документоведения как деятельность уполномоченных органов и лиц по прове-
дению комплексного исследования документов и информации, которая имеет значение для расследования преступления 
или для его предупреждения. Указывается, что в системе отечественного криминалистического документоведения вы-
деляют три части — криминалистическое автороведение, почерковедение и технико- криминалистическое исследование 
документов. В то же время установлено, что система исследования документов, которые имеют криминалистическое 
значение, в зарубежных странах не содержит  каких-либо подтверждений наличия разделения данного вида экспертизы 
на отдельные подвиды. Как правило, в зарубежных странах, исследование документов охватывается понятием судебной 
экспертизы, но которая проводится специализированными органами, созданными именно с этой целью и которые имеют 
соответствующие полномочия в пределах всей страны. Иногда исследование документов и информации, которая в них 
додержится, это единственная функциональная компетенция созданных органов или их структурных подразделений. 
Также в статье обозначены формы международного сотрудничества в сфере криминалистического документоведения 
и определены перспективные направления развития данного правового института криминалистики, как для науки, так 
и для практической деятельности правоохранительных органов.

Ключевые слова: документ, криминалистическая техника, исследование документа, судебно- техническая экспертиза 
документов.
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Summary. This article is devoted to the study of system of forensic investigation of documents as a branch of forensic tech-
nology. It is indisputable that illegal actions committed with the use of documents or those in which documents are material 
evidence constitute a significant percentage of the system of criminal offenses committed in Ukraine. The article uses crime 
statistics for 2020, summarized by the General Prosecutor’s Office of Ukraine. An analysis of similar data for previous periods 
suggests that over the past five years, crimes with the use of documents have increased. In the paper, we substantiated that 
such an increase is the result of natural scientific and technological progress, the emergence of new types of information and its 
carriers. That is why, during the investigation of crimes, not only the document is examined as a material carrier of significant 
information, but also the information itself, expressed in letters, numbers, symbols or other signs. This article defines the essence 
of the subject of forensic investigation of documents as the activity of authorized bodies and persons to conduct a compre-
hensive investigation of documents and information that is important for the investigation of a crime or for its prevention. It is 
pointed out that in the system of domestic forensic investigation of documents are three parts — forensic authorship, handwrit-
ing investigation and technical and forensic investigation of documents. At the same time, it was established that the system for 
examining documents that have criminalistic significance in foreign countries does not contain any evidence of the existence of 
a division of this type of examination into separate subspecies. As a rule, in foreign countries, the investigation of documents is 
covered by the concept of forensic examination, but which is carried out by specialized bodies created precisely for this purpose 
and which have the appropriate powers throughout the country. Sometimes the investigation of documents and information 
that they contain is the only functional competence of the created bodies or their structural divisions. The article also identifies 
the forms of international cooperation in the field of forensic documentation and identifies promising directions for the devel-
opment of this legal institution of forensic science both for science and for the practical activities of law enforcement agencies.

Key words: document, criminalistics technique, document research, forensic and technical examination of documents.

Постановка проблеми. В сучасному світі спо-
стерігається тенденція зростання кількості 

злочинів з використанням документів. Досить знач-
ними темпами зростають злочини у сфері легалізації 
грошових та інших цінностей, здобутих злочинним 
шляхом, незаконних кредитно- фінансових операцій, 
фіктивного підприємництва, у сфері оподаткування 
тощо. Значна кількість злочинів вчиняється з вико-
ристанням підроблених документів, їх виготовлен-
ням та реалізацією. Процес виготовлення, зміни, 
знищення та використання документів зі злочинною 
метою нерозривно пов’язаний із розвитком суспіль-
них відносин та стрімким зростанням ролі науково- 
технічного прогресу. Поява нових видів інформації 
зумовила необхідність пошуків нових видів носіїв 
такої інформації та її передачі. Зокрема, електронні 
документи широко використовують у всіх сферах 
суспільних відносин — заяви про надання різного 
роду адміністративних послуг, документи про освіту, 
оферти та акцепти, попередні договори тощо.

За даними офіційного сайту Генеральної про-
куратури України, за період з січня по листопад 
2020 року було вчинену значну кількість злочинів 
з використанням документів. Зокрема, викраден-
ня, привласнення, вимагання документів, штам-
пів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрай-
ства чи зловживання службовим становищем або 
їх пошкодження (ст. 357 Кримінального кодексу 
України — далі КК України) — 1956 кримінальних 
правопорушень; підроблення документів, печаток, 
штампів та бланків, збут чи використання підробле-

них документів, печаток, штампів (ст. 358 КК Укра-
їни) — серед них 7222 проступків та 6046 злочинів; 
службове підроблення (ст. 366 КК України) — 6255 
кримінальних правопорушень [1].

Наведені вище офіційні статистичні дані свідчать 
про значну кількість злочинів, пов’язаних з вико-
ристанням різного роду документів. Вивчення та 
дослідження власне самого документа, а також ін-
формації, яка у ньому міститься з метою подальшо-
го розслідування злочину та з’ясування істинних 
обставин кримінальної справи, і є головною суттю 
криміналістичного документознавства. За результа-
тами проведеного дослідження формується система 
методичних рекомендацій, правил, технік, впро-
ваджуються різного року інформаційно- облікові 
та пошукові бази даних, які широко використову-
ються на практиці працівниками правоохоронними 
органами. Часто саме робота з документами стає 
важливим та ключовим елементом при розсліду-
ванні злочинів. Напрочуд влучно з цього приводу 
висловився М. Ю. Будзієвський зазначивши, що 
«судово- технічна експертиза документів пройшла 
шлях свого становлення з порівняння документа до 
самих розповсюджених сучасних способів і методів 
його дослідження…» [2, с. 241].

Завдяки дослідженню документів встановлюють-
ся дані щодо особливостей виготовлення документа, 
часу та способу, визначається оригінальність тексту 
чи документу або наявність в ньому змін, підробок, 
підчисток, встановлюється автор документу або осо-
ба, яка його виготовила тощо. Все це надає підстави 
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стверджувати про актуальність даної обраної нами 
теми та доцільність проведення дослідження у да-
ному напрямку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Без-
перервний розвиток науки та техніки, зокрема 
значний прогрес у використанні поліграфічної та 
оргтехніки, є тим фактором, завдяки якому кримі-
налістика та її окремі галузі збагачуються новими 
методами та способами дослідження документів та 
інших речових доказів. Окрім практичного значен-
ня, вони становлять значний інтерес і для науки, 
тож окремі аспекти досліджуваного нами питання 
ставали предметом наукових пошуків таких вчених 
як Біленчук П. Д. [3], Бірюков В. В. [4], Будзієв-
ський М. Ю. [2], Волошин О. Г. [5], Воробей О. В. 
[5], Гель А. П. [3], Гонгало С. Й. [4], Гулкевич З. Т. 
[6], Журавель В. А. [11], Коваленко В. В. [4], Кова-
льов К. М. [4], Когутич І. І. [7], Коновалова В. О. [11], 
Ларкін М. О. [8], Мельников І. М. [5], Сабадаш В. П. 
[8], Салтевський М. В. [3], Сезонов В. С. [9], Сема-
ков Г. С. [3], Сокол В. Ю. [10], Шепітько В. Ю. [11] 
та інших.

Цілі статті (постановка завдання). Мета даної 
статті полягає у визначенні поняття криміналістич-
ного документознавства та його системи; вивченні 
зарубіжного досвіду проведення документознавчих 
експертиз, а також використання різноманітних 
методик та стандартів дослідження документа, як 
матеріального об’єкта та його змісту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Почи-
наючи дослідження питання щодо системи кримі-
налістичного документознавства, перш за все, слід 
визначити власне зміст даної правової категорії. 
Документознавство є окремою наукою, завданнями 
якої є вивчення властивостей та ознак документів, 
а також їх функціонального призначення. Іншими 
словами, здобутки даної науки є первинною базою 
для теоретичних положень криміналістичної техні-
ки, яка спираючись на них формує спеціальні мето-
дики, прийми та техніки вивчення та дослідження 
різного роду документів та текстів.

Як влучно зазначає В. C. Сезонов, терміну «до-
кумент» притаманна багатозначність, адже кожна 
особа вкладає у дане поняття власний зміст, перш 
за все, спираючись на знання, життєвий досвід та 
сферу діяльності. Однак, для цілей дослідження за 
обраною нами проблематикою, ми підтримуємо по-
зицію зазначеного вище науковця щодо доцільності 
використання енциклопедичного визначення понят-
тя «документ», відповідно до якого ним є зафіксо-
вана на матеріальному носії інформація у вигляді 
тексту, звукозапису або зображення з реквізитами, 
що дозволяють її ідентифікувати [9, c. 134]. Доку-

мент як різновид доказів характеризується тим, 
що інформація, яка в ньому міститься, викладена 
у вигляді літер, цифр, символів. А отже криміналіс-
тичне документознавство має комплексний харак-
тер, адже дослідженню підлягає не лише документ 
як матеріальний об’єкт, а й інформація у вигляді 
певних знаків, яку він уміщує.

На думку, окремих науковців, криміналістичне 
документознавство є галуззю криміналістичної тех-
ніки, яка уособлює собою систему знань про загальні 
положення криміналістичного документознавства, 
криміналістичне дослідження документів, руко-
писів та рукописних текстів [4]. Інші визначають 
криміналістичне документознавство як традицій-
ну галузь криміналістичної техніки, яка вивчає 
письмову мову та її закономірності, почерк, сліди 
створення або виготовлення документів, внесення до 
них змін або, навіть, знищення, а також розробляє 
засоби та методи дослідження документів — речових 
доказів [12].

Досить повним, на наш погляд, є визначення, 
відповідно до якого криміналістичне документознав-
ство це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає 
основи письма і почерку, технології, за допомогою 
яких виготовляються документи, печатки і штампів, 
способи підробки зазначених предметів, а також 
розробляються науково- обґрунтовані засади вияв-
лення, експертного дослідження й використання під 
час розслідування злочинів, добутої з документів 
інформації [9].

Криміналістичне документознавство є галуззю 
(або використовують синонімічні категорії «розділ» 
або «елемент») криміналістичної техніки поряд із 
криміналістичною фотографією (судова кінематогра-
фія) і відеозаписом, трасологією, зброєзнавством або 
судовою балістикою, габітоскопією (ідентифікація 
особи за зовнішністю), фоноскопією (дослідження 
звукових слідів), одорологією (дослідження слідів 
запахів), криміналістичним дослідженням речовин, 
матеріалів та виробів, криміналістичною реєстра-
цією. Одразу наголосимо, що криміналістика не є 
статичною наукою, вона в цілому або її окремі пра-
вові інститути розвиваються та змінюються разом 
із суспільними відносинами. Під впливом останніх 
в системі криміналістичної техніки з’являються 
нові галузі, зокрема, поліграфологія, ентомологія 
тощо та видозмінюються вже існуючи.

Беззаперечно, що криміналістичне докумен-
тознавство є самостійним елементом у системі 
криміналістичної техніки, а отже має самостійний 
предмет правового регулювання, який властивий 
лише даному елементу. Наразі існує декілька точок 
зору щодо даного питання. Так, предметом кримі-
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налістичного документознавства можна визнати 
діяльність вчених- криміналістів або працівників 
правоохоронних органів, сутність якої полягає у до-
слідженні документів задля виявлення інформа-
ції, яка має криміналістичне значення. На думку 
інших науковців, предметом криміналістичного 
документознавства слід вважати закономірності, які 
знаходять свій прояв під час складання, створення, 
виготовлення різного роду документів; формування 
особливостей почерку та письма, вплив на них зов-
нішніх факторів; закономірності, пов’язані з дією 
речовин безпосередньо на документ та його зміст, 
а також ті, що пов’язані з виявленням таких дій 
[13, с. 12]. І. І. Когутич наводить досить лаконічне 
визначення поняття предмету криміналістичного 
документознавства, хоча й занадто загальне, як на 
нашу думку. Так, авторка пропонує розуміти під 
зазначеною вище правовою категорією вивчення 
закономірностей щодо виготовлення та функціону-
вання різноманітних документів, які потрапили до 
сфери кримінального судочинства [7, c. 216].

В системі криміналістичного документознав-
ства виділяють окремі елементи або функціональні 
частини. Сучасна наука називає три закономірно 
розміщені структурні частини: криміналістичне 
авторознавство, криміналістичне почеркознавство 
та техніко- криміналістичне дослідження документів 
[13, с. 13].

Розглянемо стисло кожен із зазначених елемен-
тів. Криміналістичне авторознавство дещо відрізня-
ється від інших функціональних частин докумен-
тознавства, адже має своїм підґрунтям має здобутки 
лінгвістики, граматики, фразеології та інших галу-
зей знань про писемність, а також враховує систему 
знань про мовну поведінку особи, що дає можливість 
встановити автора документа або тексту з метою 
розкриття злочину або його попередження.

Криміналістичне почеркознавство як структур-
на частина криміналістичного документознавства, 
вивчає закономірності формування та розвитку по-
черку, розробляє техніко- криміналістичні засоби, 
прийоми та методи роботи з документами з метою 
встановлення обставин створення документу, його 
автора або виконавця задля розслідування або запо-
бігання злочинів та встановленні дійсних обставин 
справи.

Техніко- криміналістичне дослідження докумен-
тів є тим функціональним елементом в системі кри-
міналістичного документознавства, завдяки якому 
вивчаються закономірності виникнення інформації, 
пов’язаної зі способом виготовлення документів, 
внесенням в них змін та виправлень, а також вка-
зують на засоби та матеріали, що використовуються 

з цією метою. Тут варто зазначити, що досить часто 
терміни «криміналістичне дослідження документів» 
та «техніко- криміналістичне дослідження докумен-
тів» використовують як синонімічні поняття [14, c. 
361], однак вбачається, що дані категорії співвід-
носяться як загальне та окреме, адже предметом 
дослідження останнього є саме технічна сторона 
виготовлення або зміни документа.

Серед досліджень у сфері криміналістичного до-
кументознавства саме зазначене дослідження налі-
чує чималу кількість видів експертиз. Так, найчас-
тіше використовуються такі експертні дослідження: 
бланків документів, в тому числі пошкоджених та 
розірваних; технічної сторони тексту документа; 
підписів, що ймовірно виготовлені технічним спо-
собом; машинописних текстів; відбитків печаток та 
штампів; фотографій та інших матеріальних елемен-
тів на документах; визначення втраченого змісту 
документів, в тому числі спалених.

Зарубіжний досвід у сфері криміналістичного 
документознавства показує, що її елементи є іден-
тичними тим, що існують у вітчизняній криміна-
лістичній науці, а дослідження документів здійс-
нюється відповідно до затверджених стандартів. 
Так, у Сполучених Штатах Америки ще наприкінці 
минулого сторіччя була створена Наукова робоча 
група експертів- документознавців, метою діяльності 
якої і є розроблення стандартів та термінології у га-
лузі дослідження документів. Так, за період своєї 
роботи дана група розробила та впровадила понад 
двадцять стандартів, які слугують для уніфікації 
загальноприйнятих методів експертизи документів 
та забезпечення дотримання критеріїв їх оцінки 
з боку допустимості та надійності [15, p. 367]. На 
момент створення даної групи у США функціону-
вали всього чотири стандарти у галузі дослідження 
документів: стандарт з термінології, з ідентифікації 
матеріалів документа та методів їх порівняльного 
криміналістичного дослідження, стандарт технічно-
го характеру, який визначав обсяги та зміст роботи 
судових експертів- документознавців.

Європейська спільнота криміналістів у 1998 році, 
у складі Європейської мережі інститутів криміна-
лістики. теж створила Європейську робочу групу 
експертів- документознавців, яка перейняла кращі 
практики американських колег та розробила відпо-
відні стандарти з урахуванням досвіду європейських 
країн [15, p. 369]. Метою даної групи є налагодження 
зав’язків з колегами, організація семінарів, популя-
ризація науки криміналістики та криміналістичного 
документознавства у світі, обмін знаннями та досві-
дом, розвиток та впровадження методів та способів 
криміналістичного дослідження документів.
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Доцільно наголосити, що криміналісти Ні-
меччини в рамках міжнародного співробітництва 
з правоохоронними органами інших країн нада-
ють допомогу, перш за все, у напрямку навчання та 
консультування працівників. Зокрема, ключовими 
напрямками співпраці є консультування при ство-
ренні тренувальних центрів для імітування роботи 
на місці злочину, надання доступу до різного роду 
баз, картотек, створення центрів з документознав-
ства [10]. Вбачається, що така співпраця та обмін до-
свідом будуть сприяти подальшому розвитку сучас-
ної криміналістики та її окремих галузей, а також 
підтримувати високі стандарти криміналістичної 
техніки.

У 2014 році у Фінляндії було запроваджено та на-
разі широко використовується метод розпізнавання 
підроблених грошових банкнот, який ґрунтується 
на аналізі відмінностей у малюнку переплетіння 
волокон паперу. Основним інструментом аналізу 
є алгоритм курвлет- перетворення, який дозволяє 
виміряти розподіл волокон та визначити кількісні 
показники анізотропії. На підставі концентричного 
скупчення крапок у дво- або тримірному параме-
тричному просторі й можна відрізнити підробле-
ні грошові купюри від оригінальних банкнот [16, 
с. 139].

Доцільно наголосити, що у багатьох зарубіжних 
країнах криміналістичне дослідження документів не 
виділяється у самостійний вид експертизи, а об’єд-
нується таким правовим інститутом як судова екс-
пертиза. В кожній окремо взятій країні, спеціальні 
служби наділені повноваженнями щодо досліджен-
ня документів та тексту. Зокрема, у Сполучених 
Штатах Америки відповідну експертизу проводить 
спеціальний підрозділ Федерального бюро розсліду-
вань, який надає допомогу всім органам та службам 
країни, які її потребують, незалежно від підпоряд-
кування та місця знаходження останніх. Основними 
злочинами, при розслідуванні яких вдаються до 
судової експертизи документів, є фальсифікація 
грошових знаків та валютних цінностей, підробка 
цінних паперів різного роду, злочини у сфері вико-
ристання кредитних карток тощо.

У Великій Британії функціонує експертно- 
криміналістична служба, яка надає допомогу всім 
регіональним підрозділам поліції у розслідуванні 
злочинів шляхом проведення різного року експер-
тиз, в тому числі дослідження документів. В той час, 
як технічні підрозділи поліції можуть проводити 
лише прості дослідження документів.

В деяких країнах разом із групами дослідження 
документів, створюються підрозділи спеціально-
го спрямування, відповідно до потреб конкретної 

країни. Так, досить цікавим фактом є створення 
у складі судово- експертних лабораторій Іспанії гру-
пи почеркознавчої експертизи арабського письма.

В Об’єднаних Арабських Еміратах криміналіс-
тичне дослідження документів провадиться судово- 
експертними підрозділами поліцейських служб. 
Так, у складі Головного управління судової експер-
тизи (м. Дубаї) та кримінології функціонує відділ 
технічного дослідження документів. Аналогічні 
за функціоналом лабораторії працюють і на міс-
цях. Окрім державної експертної кримінологічної 
служби, в країні існує і приватна сертифікована 
установа, яка спеціалізується на експертизі доку-
ментів, досліджуючи їх на предмет оригінальності, 
провадить почеркознавчі експертизи, досліджує 
чорнила, товарні знаки та захисні маркувальні за-
соби [17, с. 112].

Керуючись викладеним вище, вбачаємо за до-
цільне наголосити, що міжнародне співробітництво 
у галузі криміналістичного документознавства є 
вкрай важливим та перспективним задля підви-
щення якості експертизи документів. Так, під час 
міжнародної конференції європейських експертів 
у галузі дослідження документів у 2017 році були 
обговорені перспективні напрямки розвитку дослі-
джень матеріалів та реквізитів документів, зокрема 
такі, як індивідуальні особливості сканерів та мож-
ливості їх диференціації; можливості визначення 
давності документів, виготовлених на принтерах; 
сучасні не пошкоджуючи методи дослідження па-
перу, чорнил та тонерів принтерів, можливості їх 
аналізу та ідентифікації; новітні технічні засоби та 
програмне забезпечення для дослідження та фіксації 
результатів рентген- аналізу, порівняння та систе-
матизації отриманих зображень; проекти створення 
нових інтернет- платформ для комунікації експертів, 
обміну інформацією та досвідом [18].

Вкрай актуальним є як безпосередній обмін досві-
дом між експертами- криміналістами у галузі доку-
ментознавства, так і вивчення зарубіжного досвіду 
розробки та використання тих чи інших методик 
дослідження документів. Все це дозволить не лише 
виявити прогалини у досліджуваній нами галузі, 
а й сформувати нові способи та методи вивчення 
документів та текстів, підвищити ефективність на-
ціональної системи криміналістичних експертиз, 
збагатити вітчизняну науку новими дослідженнями 
та вдосконалити кадрову політику щодо підготовки 
експертів- криміналістів.

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Проведе-
не дослідження проблем криміналістичного доку-
ментознавства свідчить про те, що попри велику 
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кількість наукових досліджень у цьому напрямку 
та систематичне застосування правового інституту 
криміналістичного документознавства на практиці, 
залишається чимало питань, які потребують вдо-
сконалення або, навіть, додаткового дослідження. 
Зокрема, залишаються остаточно невирішеними, 
а отже можуть стати предметом самостійних науко-
вих пошуків, питання щодо розробки спеціального 
методичного забезпечення документування змісту 
криміналістичного дослідження, розроблення ти-
пових зразків документів, де мають фіксуватися 
виявлені фактичні дані, а також відображатися ре-
зультати та наслідки застосування тих чи інших дій.

Предметом криміналістичного документознав-
ства є способи, засоби та методи дослідження доку-
ментів та інформації у кримінальному провадженні 
з метою визначення авторів, оригінальності, особли-
востей виготовлення чи написання, а також інших 
обставин, які мають значення для розслідування та 
встановлення істини у справі.

Аналізуючи наукові позиції сучасних вчених, 
можна визначити, що система криміналістичного 
документознавства містить в собі криміналістичне 
дослідження текстів та техніко- криміналістичне 
дослідження документів. Також варто підкреслити, 
що криміналістичне документознавство як правова 
категорія має подвійну правову природу, адже з од-
ного боку це система знань про документознавство, 
а з іншого — криміналістичної техніки.

Підсумовуючи викладене вище, вважаємо, що 
під криміналістичним документознавством слід 

розуміти галузь криміналістичної техніки, яка ви-
вчає поняття та зміст документів, способи їх виго-
товлення, практику їх використання зі злочинною 
метою, а також діяльність науковців, криміналістів, 
експертів та інших уповноважених осіб зі збирання, 
дослідження та оцінки документів з метою розслі-
дування вчинених протиправних дій (злочинів або 
проступків) та їх попередження.

Основне призначення криміналістичного дослі-
дження документів полягає у комплексному ви-
вченні особливостей, способів, засобів та методів 
виготовлення документа, внесення в нього змін або 
його знищення, що має ключове криміналістичне 
значення.

Наголосимо, що дослідження системи криміна-
лістичного документознавства важко переоцінити 
як для науки, так і для практичної діяльності у сфе-
рі криміналістики. Результати проведеного дослі-
дження можуть бути використані для подальших 
наукових пошуків за даною проблематикою, для 
викладання навчального курсу з криміналістики 
у вищій школі, під час підготовки підручників та 
наукових посібників, методичних рекомендацій для 
студентів- юристів та працівників правоохоронних 
органів. Окремі висновки, підходи та положення, 
викладені у даній роботі, можуть становити інтерес 
для експертів- криміналістів, судово- медичних екс-
пертів та інших осіб, які працюють у сфері криміна-
лістичних досліджень, а також можуть бути викори-
стані під час підготовки відповідних законопроектів 
та підзаконних нормативно- правових актів.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ  
НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ЯК ОБ’ЄКТ ЗАХИСТУ  

ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІ

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА  
НА СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД КАК ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ  

ИНСТИТУТА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДЬИ

THE FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT TO A FAIR TRIAL  
AS AN OBJECT OF PROTECTION OF THE INSTITUTION  

OF LEGAL RESPONSIBILITY OF A JUDGE

Анотація. У науковій статті розкрито ключові аспекти забезпечення фундаментального права людини на справед-
ливий суд як об’єкта захисту інституту юридичної відповідальності судді. Встановлено, що основні засади забезпечення 
права людини на справедливий суд регулюються нормами та положеннями таких документів, як: Кримінальний кодекс 
України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс законів 
про працю України, Закон України «Про судоустрій і статус суддів», Постанова Вищого адміністративного суду України від 
15.09.2011 № П/9991/335/11. З’ясовано, що об’єктом дисциплінарного правопорушення судді виступає комплекс визначе-
них судоустрійним та процесуальним законодавством прав та обов’язків судді до законного та справедливого здійснення 
правосуддя та виконання інших, покладених на нього службових обов’язків. Визначено, що на сьогодні органами судової 
влади в Україні ухвалено та введено в дію Правила внутрішнього трудового розпорядку судів. Розглянуто функції юри-
дичної відповідальності судді та з’ясовано, що вони реалізуються на загальносоціальному рівні (полягають у досягненні 
контролю над поведінкою судді відповідно до спеціальних правових норм), загальноправовому рівні (полягають у віднов-
ленні прав, що порушувалися, та компенсуванні витрат, що понесені на відновлення прав, внаслідок вчинення неправомір-
них діянь суддею; попередженні вчинення правопорушень суддею; покаранні судді та накладенні на нього обмежень його 
прав на законних підставах внаслідок покладення додаткових правових обов’язків на нього), рівні сукупних (загальних) 
функцій юридичної відповідальності (полягають у тому, що юридична відповідальність судді виступає основою суспільного 
розвитку та детермінується під впливом розвитку правових норм) та рівні спеціальних функцій притягнення судді до юри-
дичної відповідальності (полягають у здійсненні впливу на регулювання правовідносин судді та суспільства). Доведено, що 
ключовими функціями юридичної відповідальності судді виступають каральна функція, захисна функція, попереджувальна 
функція і функція забезпечення діяльності судді та його поведінки у відповідності до спеціальних професійних стандартів. 
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Запропоновано перспективами подальших досліджень провести комплексне вивчення проблематики забезпечення прав 
людини на справедливий суд, виходячи із особливостей притягнення судді до юридичної відповідальності за несумлінне, 
незаконне та несправедливе із порушенням установлених законом стандартів та вимог виконання посадових обов’язків.

Ключові слова: справедливий суд, суддя, інститут юридичної відповідальності, правосуддя.

Аннотация. В научной статье раскрыто ключевые аспекты обеспечения фундаментального права человека на спра-
ведливый суд в качестве объекта защиты института юридической ответственности судьи. Установлено, что основные 
принципы обеспечения права человека на справедливый суд регулируются нормами и положениями таких документов, 
как: Уголовный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных 
правонарушениях, Кодекс законов о труде Украины, Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», Постановление 
Высшего административного суда Украины от 15.09.2011 № П/9991/335/11. Выяснено, что объектом дисциплинарного 
правонарушения судьи выступает комплекс определенных судоустрийним и процессуальным законодательством прав 
и обязанностей судьи к законному и справедливому осуществлению правосудия и выполнения других возложенных на 
него служебных обязанностей. Определено, что на сегодня органами судебной власти в Украине принято и введено 
в действие Правила внутреннего трудового распорядка судов. Рассмотрены функции юридической ответственности судьи 
и выяснено, что они реализуются на общесоциальном уровне (заключаются в достижении контроля над поведением судьи 
в соответствии со специальными правовыми нормами), общеправовом уровне (заключаются в восстановлении прав, 
которые нарушались, и компенсации расходов, понесенных на восстановление прав, в результате совершения неправо-
мерных действий судьей; предупреждении совершения правонарушений судьей; наказании судьи и наложении на него 
ограничений его прав на законных основаниях в результате наложения дополнительных правовых обязанностей на него), 
уровне совокупных (общих) функций юридической ответственности (заключаются в том, что юридическая ответственность 
судьи выступает основой общественного развития и детерминируется под влиянием развития правовых норм) и уровне 
специальных функций привлечения судьи к юридической ответственности (заключаются в осуществлении влияния на регу-
лирование правоотношений судьи и общества). Доказано, что ключевыми функциями юридической ответственности судьи 
выступают карательная функция, защитная функция, предупредительная функция и функция обеспечения деятельности 
судьи и его поведения в соответствии со специальными профессиональными стандартами. Предложено перспективами 
дальнейших исследований провести комплексное изучение проблематики обеспечения прав человека на справедливый 
суд, исходя из особенностей привлечения судьи к юридической ответственности за недобросовестное, незаконное и не-
справедливое с нарушением установленных законом стандартов и требований выполнения должностных обязанностей.

Ключевые слова: справедливый суд, судья, институт юридической ответственности, правосудия.

Summary. The scientific article reveals the key aspects of ensuring the fundamental human right to a fair trial as an object 
of protection of the institution of legal responsibility of a judge. It has been established that the basic principles of ensuring the 
human right to a fair trial are governed by the norms and provisions of such documents as: the Criminal Code of Ukraine, the 
Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Ukraine on Administrative Offenses, the Code of Labor Laws of Ukraine, the Law 
of Ukraine «On the Judicial System and the Status of Judges», Resolution of the Supreme Administrative Court of Ukraine of 
15.09.2011 No. П/9991/335/11. It was found that the object of a disciplinary offense of a judge is a set of rights and duties of a 
judge to the legal and fair administration of justice and the fulfillment of other duties assigned to him by the judicial and proce-
dural legislation. It was determined that today the judicial authorities in Ukraine have adopted and put into effect the Internal 
Labor Regulations of Courts. The functions of a judge’s legal responsibility were considered and it was found that they are im-
plemented at the general social level (they consist in achieving control over the judge’s behavior in accordance with special legal 
norms), at the general legal level (they consist in the restoration of rights that were violated, and compensation for expenses in-
curred to restore rights, as a result of the commission of illegal actions by the judge; prevention of the commission of offenses by 
the judge; punishment of the judge and the imposition of restrictions on his rights on legal grounds as a result of the imposition 
of additional legal obligations on him), the level of aggregate (general) functions of legal responsibility (consists in the fact that 
legal responsibility judges acts as the basis of social development and is determined under the influence of the development of 
legal norms) and the level of special functions of bringing a judge to legal responsibility (consists in exercising influence on the 
regulation of legal relations between a judge and society). It has been proven that the key functions of a judge’s legal responsi-
bility are the punitive function, protective function, preventive function and the function of ensuring the activity of the judge and 
his behavior in accordance with special professional standards. It is proposed to conduct a comprehensive study of the problems 
of ensuring human rights to a fair trial, based on the peculiarities of bringing a judge to legal responsibility for unfair, illegal and 
unjust in violation of the standards and requirements for fulfilling official duties, with the prospects for further research.

Key words: fair court, judge, institution of legal responsibility, justice.
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Постановка проблеми. Функціонування сучасної 
доктрини юридичної науки відбувається під 

впливом низки наукових підходів та шкіл. При 
цьому, якість та об’єктивність здійснюваних дослі-
джень базується на засадах принципу плюралізму 
за відсутності потенційних ідеологічних перешкод, 
що перешкоджають проведенню досліджень. До 
такого напрямку досліджень слід віднести дослі-
дження про об’єкт юридичної відповідальності, 
зокрема у напрямку виокремлення прав людини на 
справедливий суд. Тут слід відмітити, що забезпе-
чення права людини на справедливий суд виступає 
важливим об’єктом захисту інституту юридичної 
відповідальності судді, оскільки від результатів 
ухвалення рішень якого залежать подальші права 
людини.

З огляду на те, в основі актуальності тематики 
наукового дослідження лежить вивчення питання 
забезпечення права людини на справедливий суд, 
що в результаті виступає об’єктом захисту інституту 
юридичної відповідальності судді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матика забезпечення права людини на справедли-
вий суд є широко досліджуваною серед науковців та 
практиків- юристів, зокрема ґрунтовні дослідження 
в окресленому напрямку проводять С. С. Алексєєв 
[1], Н. В. Вітрук [2], А. А. Іванов [3], К. Р. Ідрісов [4], 
В. П. Кохан [5], Н. С. Малеїн [6], М. Г. Мелкумян [7], 
С. В. Подкопаєв [8], М. П. Трофімова [9], В. В. Фор-
манюк [10], А. С. Шабуров [11] та інші.

Разом з тим, основні засади забезпечення права 
людини на справедливий суд регулюються нормами 
та положеннями таких документів, як:
1) Кримінальний кодекс України [12];
2) Цивільний процесуальний кодекс України [13];
3) Кодекс України про адміністративні правопору-

шення [14];
4) Кодекс законів про працю України [15];
5) Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 

[16];
6) Постанова Вищого адміністративного суду Укра-

їни від 15.09.2011 № П/9991/335/11 [17].
Аналіз юридичної літератури [1–11] та доку-

ментів [12–17] доводить, що проблематика забез-
печення права людини на справедливий суд є доволі 
досліджуваною, однак потребує проведення більш 
ґрунтовніших досліджень, зокрема у напрямку 
виокремлення об’єкта захисту інституту юридич-
ної відповідальності судді.

Мета статті. Метою статті є розкриття ключових 
аспектів забезпечення фундаментального права лю-
дини на справедливий суд як об’єкта захисту інсти-
туту юридичної відповідальності судді.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
блематика об’єкта юридичної відповідальності ви-
ступає однією із найбільш досліджуваних у юри-
дичній науці.

Водночас право на справедливе правосуддя у юри-
дичній літературі представлене як ключовий еле-
мент загальновизнаних прав та свобод, при чому, 
саме судовий механізм повинен гарантувати захист 
прав та свобод [18, с. 11].

З огляду на те, особливість діяльності судової 
влади насамперед полягає у [4, с. 10]:
1) забезпеченні законності та правопорядку у демо-

кратичному суспільстві;
2) захисті конституційних прав та свобод громадян;
3) сприянні швидкого та легітимного вирішення 

правових конфліктів та суперечок.
Разом з тим, дієвість визначених завдань, які 

лежать в основі діяльності судової влади, залежить 
від системи законодавства, а також від матеріальних 
та процесуальних норм.

Виходячи із зазначеного вище, специфіка об’єкта 
юридичної відповідальності судді полягає у забез-
печенні права на справедливий суд. Проте, судова 
практика доводить, що за таких обставин існує до-
сить високий рівень небезпеки, оскільки на загальне 
суспільне благо посягають насамперед ті особи, на 
яких покладається обов’язок здійснювати право-
суддя і забезпечувати дотримання законності та 
правопорядку у суспільстві.

Дослідження засвічують, що забезпечення фун-
даментального права людини на справедливий суд 
повинно виходити із забезпечення права на доступ 
до фундаментального права на справедливий суд.

Так, положеннями Конвенції про захист прав лю-
дини та основоположних свобод визначені вимоги до 
суду та процедури судового розгляду. При чому, суд 
як установа повинен бути незалежним, створеним на 
основі закону, а також неупередженим. Водночас, 
процедура судового розгляду повинна бути гласною 
із забезпеченням на цій підставі дотримання прав 
осіб — учасників судового розгляду відповідно до 
вимог процесуального законодавства. Окрім того, 
розгляд судової справи слід проводити своєчасно 
із дотриманням спеціально визначених термінів.

Відповідно до чинного законодавства України 
судові рішення класифікуються на:
1) судові рішення, прийняті за результатами роз-

гляду конкретної справи (зокрема, коли мова 
йде про вирішення питання доведення вини чи 
невинуватості правопорушника за результатами 
вчинення чи не вчинення ним правопорушення 
відповідно до заяви, поданої особою, відносно 
якої вчинено правопорушення);
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2) судові рішення, прийняті на проміжних етапах 
здійснення правосуддя за конкретними судовими 
справами (до прикладу, це ухвали чи постанови 
суду).
Доцільно відзначити, що судові рішення, резуль-

татом яких виступає обмеження свободи громадян 
(зокрема стосовно обрання, скасування, зміни чи 
продовження обраного запобіжного заходу), ухвалю-
ються на досудових етапах здійснення правосуддя за 
конкретними судовими справами. Такі рішення ух-
валюються та приймаються ухвалами та постановами 
суду, водночас правовими наслідками таких рішень 
виступає ухвалення спеціальних судових актів.

Тут виникає питання, чи завжди акти суду, які 
є прийнятими або постановленими, є такими, що 
мають ознаки диспозиції статті 375 «Постановлення 
суддею (суддями) завідомо неправдивого вироку, 
рішення, ухвали або постанови» Кримінального 
кодексу України [12]?

З огляду на те, аналіз змісту статті 375 Кримі-
нального кодексу України [12] свідчить про пози-
тивну позицію стосовно заданого питання. Однак, 
аналіз багатьох судових актів вказує на певний сум-
нів. Так, до прикладу ухвалу суду щодо залишення 
позовної заяви без руху не можна оскаржити у апе-
ляційному процесі, проте законне її постановлення 
не створює перешкод до подальшого звернення до 
суду (до прикладу, це підтверджується статтею 121 
«Розумність процесуальних строків» Цивільного 
процесуального кодексу України [13]).

При цьому, виникає ще одне питання стосовно 
того, чи доцільно відкривати кримінальне прова-
дження стосовно судді, базуючись на положеннях 
такої ухвали, оскільки на сьогодні існують інші 
процесуальні способи впливу на вирішення такої 
ситуації. Слід відмітити, що ухвала суду щодо орга-
нізаційних питань здійснення правосуддя аж ніяк 
не може виступати підставою до притягнення право-
порушника до кримінальної відповідальності. Вод-
ночас в основі предмету статті 375 «Постановлення 
суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, 
рішення, ухвали або постанови» Кримінального ко-
дексу України [12] лежить тільки рішення суду, яке 
має бути прийняте за розглядом конкретної судової 
справи, та рішення, які приймаються на окремих 
досудових засідання за розглядом конкретних кри-
мінальних справ, взаємопов’язаних із обмеженням 
свободи громадян.

Досліджуючи об’єкт адміністративного право-
порушення, слід зазначити, що ним виступає певна 
група однотипних відносин у суспільстві, які охо-
роняються комплексом адміністративно- правових 
норм. При чому, адміністративно- правовими засо-

бами охорони відносин у суспільстві виступають 
норми різних сфер права, до прикладу, норми ад-
міністративного права, норми фінансового права, 
норми цивільного права, норми трудового права, 
норми екологічного права. З огляду на те, право-
порушення можуть бути адміністративними, фі-
нансовими, цивільними, трудовими екологічними 
тощо. У відповідності до об’єкта правопорушень, 
адміністративні правопорушення на сьогодні групу-
ються у главах Особливої частини Кодексу України 
про адміністративні правопорушення [14]. Тут слід 
відзначити, що судді можуть вчиняти різного роду 
правопорушення (до прикладу, це можуть бути як 
порушення Правил дорожнього руху, так і пору-
шення вимог і обмежень, що визначені антикоруп-
ційним законодавством), при чому, встановлення 
відповідного об’єкта вчинення таких правопорушень 
залежатиме насамперед від об’єктивних рис право-
порушень, вчинених правопорушником.

Своєю чергою, об’єктом дисциплінарного право-
порушення виступає внутрішній трудовий розпоря-
док, а саме трудові обов’язки [19, с. 343–344], в ос-
нову яких покладено поняття забезпечення трудової 
дисципліни. У правових літературних джерелах 
поняття забезпечення трудової дисципліни тракту-
ється як загальнообов’язкове підпорядкування усіх 
без винятку працівників установленому трудовому 
розпорядку та належним чином виконання трудових 
обов’язків відповідно до передбачених законодав-
ством, колективною угодою, колективним догово-
ром, трудовим договором чи нормативно- правовими 
актами вимог [10, с. 29].

Що стосується дотримання вимог трудової дисци-
пліни суддями, то тут слід відмітити, що насамперед 
судді повинні виконувати свої професійні обов’язки 
відповідно до спеціально установлених у державі 
та суспільстві професійних стандартів здійснення 
такої діяльності [8, с. 154].

З огляду на зазначене вище, об’єктом дисциплі-
нарного правопорушення судді виступає комплекс 
визначених судоустрійним та процесуальним зако-
нодавством прав та обов’язків судді до законного та 
справедливого здійснення правосуддя та виконання 
інших, покладених на нього службових обов’язків. 
Разом з тим, в основі суддівської дисципліни повин-
ні лежати правовідносини щодо:
1) попередження вчинення порушень дисципліни 

праці, норми та стандарти якої визначені спе-
ціальними правилами внутрішнього трудового 
розпорядку відповідної судової установи;

2) реалізації певних процесуальних і інших прав 
суддів відповідно до законодавчо установлених 
посадою судді обов’язків.
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Дослідження доводять, що вищезазначені право-
порушення, вчинені суддею, виступають підставою 
притягнення його до відповідальності, визначеної 
законодавством. Водночас порушення суддею розпо-
рядку трудової дисципліни виступає підставою при-
тягнення його до дисциплінарної відповідальності.

На сьогодні органами судової влади в Україні 
ухвалено та введено в дію Правила внутрішнього 
трудового розпорядку судів. Поряд з тим, теорією 
трудового права визначені дещо подібні правила, які 
являють собою локальний нормативно- правовий акт 
та регулятор правовідносин між працівниками та 
роботодавцем, в основі якого лежить установлення 
внутрішнього трудового розпорядку та підтримання 
дисципліни праці на належному рівні [10, с. 50].

Відповідно до статті 142 «Правила внутрішнього 
трудового розпорядку. Статути і положення про дис-
ципліну» Кодексу законів про працю України [15] 
встановлення трудового розпорядку в установах, 
зокрема і в органах судової влади, відбувається на 
засадах правил внутрішнього трудового розпоряд-
ку, які затверджуються трудовими колективами 
згідно подання власника чи уповноваженої на те 
організації на основі типових правил.

При чому, судова практика показує, що у деяких 
судових інстанціях правила внутрішнього трудового 
розпорядку поширені тільки на службовців, які 
входять до апарату суду, водночас в інших судових 
інстанціях — на усіх без винятку працівників суду.

Що стосується проблематики забезпечення до-
тримання норм внутрішнього трудового розпорядку 
суддями, то тут слід відмітити положення статті 
140 «Забезпечення трудової дисципліни» Кодексу 
законів про працю України [15], відповідно до яких 
забезпечення трудової дисципліни в органах судової 
влади проводиться за рахунок формування необхід-
них та водночас економічних умов для справедли-
вого та законного виконання суддями службових 
обов’язків. Разом з тим, у контексті дотримання 
суддями норм трудової дисципліни мають також 
місце методи переконання та виховання, свідоме 
ставлення до виконання службових обов’язків, 
мотивування до сумлінного виконання службових 
обов’язків.

У ході дослідження виникає питання — хто без-
посередньо повинен відповідати за забезпечення 
дотримання суддями норм та вимог трудової дисци-
пліни. Відтак, якщо судді є співробітниками апарату 
суду, то адміністративне управління ними здійснює 
керівник. Натомість, відповідно до статті 152 «Апа-
рат суду» Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» [16] керівник апарату суду має право при-
значати на посаду та звільняти із посади працівників 

апарату суду, а також застосовувати до них як заохо-
чення до сумлінного виконання посадових обов’яз-
ків, так і дисциплінарні стягнення. Що стосується 
суддів, внаслідок недотримання ними трудової дис-
ципліни, то таке питання повинно розглядатися 
в межах інституту дисциплінарної відповідальності, 
тому що керівник апарату суду, тобто голова суду не 
володіє адміністративними повноваженнями щодо 
притягнення суддів до відповідальності за порушен-
ня трудової дисципліни.

Тут слід відмітити, що положеннями Кодексу 
законів про працю України [15] регламентуються 
трудові взаємовідносини усіх без винятку працівни-
ків, при чому, одним із пунктів забезпечення таких 
взаємовідносин виступає посилення трудової дисци-
пліни (до прикладу, треба відзначити, що в рамках 
політики посилення трудової дисципліни існують 
також і спеціальні правові режими, націлені на 
спеціальні категорії працівників). Вищезазначені 
аспекти стосовно посилення трудової дисципліни 
також поширюються і на суддів. Натомість, відпо-
відно до положень Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» [16] загальними положеннями про 
статус судді не регламентуються питання трудової 
дисципліни, зокрема питання, що стосуються робо-
чого часу та часу на відпочинок, питання відпустки 
та питання тимчасової непрацездатності.

Дослідження доводять, що правовідносини, які 
виникають у процесі виконання суддею профе-
сійних обов’язків, характеризують певну трудову 
природу. Так, наприклад, за таких відносин реа-
лізується право на працю, яке гарантується поло-
женнями Конституції України не тільки суддям, 
але і кожному громадянинові. Слід зазначити, що 
трудові відносини суддів відображають внутрішній 
характер. А саме ними виражається здатність до 
виконання службових обов’язків у ході здійснення 
правосуддя, при цьому суддя виступає як працівник, 
на якого покладене виконання трудових функцій. 
Що стосується особливостей трудових відносин, то 
тут слід відмітити, що однією стороною виступає 
суддя, а іншою — держава через орган державної 
влади, однак, ці сторони не знаходяться у відноси-
нах субординації [5, с. 180].

Як підтвердження вищезазначеного, то тут слід 
відзначити позицію Вищого адміністративного суду 
України, відповідно до якої процедура призначення 
судді на посаду та процедура звільнення судді із поса-
ди на сьогодні регламентується низкою спеціальних 
законів, а також Конституцією України та Законом 
України «Про судоустрій і статус суддів» [16].

Акцентуючи увагу на трудовому законодавстві, 
то тут доцільно зауважити, що застосування по-
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ложень цього документу відбувається тоді, коли є 
неможливим вирішення спірних взаємовідносин 
положеннями спеціальних законів (відповідно до 
положень Постанови Вищого адміністративного суду 
України від 15.09.2011 р. № П/9991/335/11 [17]).

Розглядаючи поняття об’єкта юридичної відпові-
дальності судді, то тут слід відмітити, що ключовим 
доповненням цього дослідження виступає вивчен-
ня напрямків впливу на суддю з позиції інституту 
юридичної відповідальності. Дослідження доводять, 
що в основі напрямків впливу на суддю повинна 
лежати суть та основне призначення інституту юри-
дичної відповідальності. Завдяки реалізації таких 
напрямків формується гарантія досягнення право-
вих цілей, зокрема цілі захисту правопорядку, цілі 
забезпечення справедливості, цілі гарантування 
прав людини та суспільства в цілому. У юридич-
ній літературі функції інституту юридичної відпо-
відальності здебільшого асоціюються як функції 
юридичної відповідальності.

Концентруючи увагу на функціях юридичної 
відповідальності судді, слід виділити такі чотири 
рівні їх реалізації, як загальносоціальний рівень, 
загальноправовий рівень, рівень сукупних функцій 
юридичної відповідальності та рівень спеціальних 
функцій притягнення судді до юридичної відпові-
дальності.

Так, на загальносоціальному рівні функція юри-
дичної відповідальності судді виступає ключовим 
елементом функції соціальної відповідальності. 
Своєю чергою, в основі функції соціальної відпо-
відальності лежить забезпечення регулювання су-
спільних відносин та здійснення контролю за пове-
дінкою людей у суспільстві. Що стосується функції 
юридичної відповідальності судді, то основна її суть 
розкривається через досягнення контролю над по-
ведінкою судді відповідно до спеціальних правових 
норм [2, с. 7].

Функція юридичної відповідальності судді відпо-
відно до загальноправового рівня реалізації полягає 
у забезпеченні охорони права, зокрема у [20, с. 231]:
1) відновленні прав, що порушувалися, та ком-

пенсуванні витрат, що понесені на відновлення 
прав, внаслідок вчинення неправомірних діянь 
правопорушником;

2) здійсненні суспільної відплати за вчинені право-
порушення, а саме покарання правопорушника 
та обмеження його прав на законних підставах 
внаслідок покладення додаткових правових 
обов’язків на нього;

3) попередженні вчинення правопорушень, а саме 
попередженні вчинення нових правопорушень 
суддею, який вже вчиняв подібні правопорушен-

ня, внаслідок застосування до нього спеціаль-
них обмежувальних заходів, а також внаслідок 
формування у суспільстві механізму протидії 
негативним наслідкам таких правопорушень.
Функція юридичної відповідальності судді, ви-

ходячи із рівня загальних функцій, свідчить про 
існування взаємозв’язку між складовими частинами 
права та юридичної відповідальності. При чому, 
юридична відповідальність судді виступає основою 
суспільного розвитку та детермінується під впливом 
розвитку правових норм.

Аналіз юридичної літератури засвідчує, що на 
сьогодні є досить багато різних підходів до поділу 
функцій юридичної відповідальності. З огляду на те, 
А. А. Іванов стверджує, що до функцій юридичної 
відповідальності судді доцільно відносити функцію 
захисту правопорядку, каральну функцію, штрафну 
функцію, функцію виправлення та перевиховання 
правопорушника (суддю), сигналізаційну та право-
відновлювальну функцію [3, с. 67–73].

Своєю чергою, В. Д. Перевалов пропонує виділити 
серед функцій юридичної відповідальності судді 
каральну функцію, виховну функцію, регулятивну 
функцію, попереджувальну функцію, правовіднов-
лювальну функцію та охоронну функцію [21, с. 269].

Водночас С. С. Алексєєв доводить, що до функцій 
юридичної відповідальності судді слід відносити 
правовідновлювальну функцію та каральну функ-
цію [1, с. 151].

Натомість Н. С. Малейн стверджує, що в осно-
ві функцій юридичної відповідальності судді ле-
жить попереджувально- виховна функція, каральна 
функція, сигналізаційна функція та компенсаційна 
функція [6, с. 145].

З позиції А. С. Шабурової, функціями юридичної 
відповідальності судді виступають каральна функ-
ція, превентивна функція, виховна функція, пра-
вовідновлювальна функція та регулятивна функція 
[11, с. 320].

Разом з тим, традиційним стосовно визначення 
функцій юридичної відповідальності судді у юри-
дичній літературі вважається підхід, за кого функції 
юридичної відповідальності судді слід поділяти на 
[3; 7; 9]:
1) каральну функцію, в основі якої повинна лежати 

відплата судді за вчинене ним правопорушення 
(у більшості випадків звільнення із посади) та 
накладення на нього певних обтяжень, які до 
того моменту не були на нього накладені;

2) захисну функцію, в основі якої повинно лежати 
відновлення прав осіб, що були порушені внас-
лідок вчинення суддею правопорушення через 
компенсацію заподіяної шкоди (здебільшого 
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реалізації цієї функції відбувається в контексті 
функції цивільно- правової відповідальності судді, 
за рахунок якої відшкодовується майнова шкода, 
завдана суддею потерпілим);

3) попереджувальну функцію, в основі якої повинно 
лежати запобігання правопорушень, вчинюваних 
суддею, на засадах корегування його поведінки 
задля недопущення вчинення нових правопору-
шень.
Огляд вищезазначених функцій юридичної відпо-

відальності судді свідчить, що ці функції є взаємо-
пов’язаними між собою та цілісно доповнюють одна 
одну. Варто також відмітити, що реалізація однієї 
із функцій юридичної відповідальності судді часто є 
неможливою без реалізації інших функцій юридич-
ної відповідальності судді. Разом з тим, превентивна 
націленість функцій юридичної відповідальності 
судді націлена на недопущення вчинення суддею 
правопорушень, а у випадку вчинення правопору-
шень до судді застосовується каральна та відновлю-
вальна функції юридичної відповідальності судді. 
Окрім того, функції юридичної відповідальності 
судді націлені, перш за все, на виправлення поведін-
ки судді та пом’якшення впливу на нього каральної 
функції юридичної відповідальності судді [7, с. 64].

Аналізуючи спеціальні функції притягнення суд-
ді до юридичної відповідальності, то тут доцільно 
зауважити, що в основі цих функцій лежить здійс-
нення впливу регулювання правовідносин судді та 
суспільства. Зокрема, дослідження доводять, що 
однією із основних цілей вчинення суддею правопо-
рушень внаслідок виконання службових обов’язків 
виступає недодержання права людини на справед-
ливий суд. Контекст такого правопорушення сут-
тєво підриває авторитет судової влади та формує 
негативну позицію суспільства до її діяльності та 
справедливості здійснення правосуддя.

Таким чином, опираючись на зазначене вище, 
слід відмітити, що однією із ключових функцій 
юридичної відповідальності судді виступає функ-
ція забезпечення діяльності судді та його поведінки 
у відповідності до спеціальних професійних стандар-
тів. При цьому, вплив на суддю через притягнення 
його до юридичної відповідальності за порушення 
професійних стандартів прямо попереджає вчинення 
ним правопорушень, зокрема насамперед здійснення 
справедливого правосуддя та ухвалення об’єктивних 
та законних судових рішень.

На основі вивчення природи юридичної відпові-
дальності судді, слід узагальнити такі її особливості, 
зокрема те, що юридична відповідальність судді:
1) разом із іншими видами соціальної відповідаль-

ності судді впливає на упорядкування суспільних 

відносин через внутрішній та/чи зовнішній вплив 
внаслідок проведення справедливого правосуддя;

2) дозволяє реалізувати охоронну функцію права, 
в основі якої лежить відновлення прав, які по-
рушувались, та виплата компенсації за можливі 
втрати, які виникли внаслідок вчинення суддею 
правопорушень (чи, до прикладу, попередження 
вчинення потенційних правопорушень суддями 
у перспективі);

3) частково реалізує захисну та виховну функції;
4) реалізує функцію забезпечення відповідності 

професійної діяльності судді професійним стан-
дартам (до прикладу, дотримання правил суддів-
ської дисципліни, покарання судді за вчинення 
правопорушень, попередження вчинення суддею 
потенційних правопорушень).
З огляду на зазначене вище, слід наголосити, що 

юридична відповідальність судді містить спеціальні 
напрями впливу на суддю.

Висновки і перспективи подальших розвідок. За 
результатами опрацювання юридичної літератури 
та законодавчих і нормативно- правових докумен-
тів [1–21] розкрито ключові аспекти забезпечення 
фундаментального права людини на справедливий 
суд як об’єкта захисту інституту юридичної відпо-
відальності судді. Окрім того, встановлено, що:

 – основні засади забезпечення права людини на 
справедливий суд регулюються нормами та по-
ложеннями таких документів як: Кримінальний 
кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс 
України, Кодекс України про адміністративні пра-
вопорушення, Кодекс законів про працю України, 
Закон України «Про судоустрій і статус суддів», 
Постанова Вищого адміністративного суду Укра-
їни від 15.09.2011 № П/9991/335/11;

 – забезпечення фундаментального права людини 
на справедливий суд повинно виходити із забез-
печення права на доступ до фундаментального 
права на справедливий суд;

 – об’єктом дисциплінарного правопорушення судді 
виступає комплекс визначених судоустрійним та 
процесуальним законодавством прав та обов’язків 
судді до законного та справедливого здійснення 
правосуддя та виконання інших, покладених на 
нього службових обов’язків;

 – на сьогодні органами судової влади в Україні ух-
валено та введено в дію Правила внутрішнього 
трудового розпорядку судів;

 – функції юридичної відповідальності судді реалі-
зуються на загальносоціальному рівні (полягають 
у досягненні контролю над поведінкою судді від-
повідно до спеціальних правових норм), загаль-
ноправовому рівні (полягають у відновленні прав, 
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що порушувалися, та компенсуванні витрат, що 
понесені на відновлення прав, внаслідок вчинення 
неправомірних діянь суддею; попередженні вчи-
нення правопорушень суддею; покаранні судді та 
накладенні на нього обмежень його прав на законних 
підставах внаслідок покладення додаткових право-
вих обов’язків на нього), рівні сукупних (загальних) 
функцій юридичної відповідальності (полягають у 
тому, що юридична відповідальність судді виступає 
основою суспільного розвитку та детермінується 
під впливом розвитку правових норм) та рівні спе-
ціальних функцій притягнення судді до юридичної 
відповідальності (полягають у здійсненні впливу 
регулювання правовідносин судді та суспільства);

 – ключовими функціями юридичної відповідально-
сті судді виступають: каральна функцію, в основі 
якої повинна лежати відплата судді за вчинене 
ним правопорушення та накладення на нього пев-
них обтяжень, які до того моменту не були на 

нього накладені; захисна функція, в основі якої 
повинно лежати відновлення прав осіб, що були 
порушені внаслідок вчинення суддею правопо-
рушення через компенсацію заподіяної шкоди; 
попереджувальна функція, в основі якої повинно 
лежати запобігання правопорушень, вчинюваних 
суддею, на засадах корегування його поведінки 
задля недопущення вчинення нових правопору-
шень; функція забезпечення діяльності судді та 
його поведінки у відповідності до спеціальних 
професійних стандартів.
Перспективами подальших досліджень повинно 

виступати проведення комплексного вивчення про-
блематики забезпечення прав людини на справед-
ливий суд, виходячи із особливостей притягнення 
судді до юридичної відповідальності за несумлінне, 
незаконне та несправедливе із порушенням уста-
новлених законом стандартів та вимог виконання 
посадових обов’язків.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПЕРЕДУМОВ  
ВИНИКНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА  

ЩОДО ЖІНОК

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРЕДПОСЫЛОК  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ  

В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF  
THE PRECONDITIONS FOR THE EMERGENCE  
OF DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN

Анотація. Упродовж останніх десятиліть проблематика ґендерної рівноваги та протидії дискримінації за статевою 
ознакою набула широкої популярності в усіх розвинених країнах світу, таким чином певною мірою відображаючи рівень 
розвитку суспільства, котрого досягла та чи інша держава.

За даними, наведеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я, кожна шоста жінка зазнала насильства в сім’ї.
У статті здійснено аналіз наукових праць з точки зору дослідження історичних аспектів передумов виникнення до-

машнього насильства щодо жінок як складного та історично стійкого явища. Проаналізовано нормативні документи різ-
них епох і за часів перебування України у складі інших держав, унаслідок чого встановлено, що проблема домашнього 
насильства існувала завжди, незалежно від еволюційного ступеня суспільства в той чи інший час.

Аналіз історичних джерел свідчить, що гендерне насильство завжди було частиною існування людства. Його різно-
манітні початки простежуються з глибокої давнини. Вже тоді жінка мала в суспільстві становище поневоленої людини.

Зроблено висновок, що жінка, починаючи з часів існування Скіфської держави, займала залежне становище від чоло-
віка та зазнавала різноманітних проявів ґендерної нерівності, таких як: відсутність прав на власність і спадщину; мож-
ливість купівлі та викрадення жінки, передання у тимчасове рабство, заставу та найм; обмеження підстав розірвання 
шлюбу за волевиявленням дружини; встановлення інституту опіки над жінкою.

Визначено, що для подолання домашнього насильства потрібно: достатньо часу; прийняття досконалої законодав-
чої бази, яка б гарантувала належний захист потерпілим від домашнього насильства; створення органів, покликаних 
забезпечити своєчасне реагування держави на випадки домашнього насильства; вжиття превентивних заходів з метою 
попередження домашнього насильства тощо.

Ключові слова: домашнє насильство, гендерне насильство, генезис насильства в сім´ї, нерівне становище жінки.

Аннотация. На протяжении последних десятилетий проблематика гендерного равновесия и противодействия дис-
криминации по половому признаку приобрела широкую популярность во всех развитых странах мира, таким образом 
в определенной степени отражая уровень развития общества, которого достигла или иное государство.
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По данным, приведенным Всемирной организацией здравоохранения, каждая шестая женщина подверглась наси-
лию в семье.

В статье осуществлен анализ научных трудов с точки зрения исследования исторических аспектов предпосылок воз-
никновения домашнего насилия в отношении женщин как сложного и исторически устойчивого явления. Проанализи-
рованы нормативные документы разных эпох и во время пребывания Украины в составе других государств, в резуль-
тате чего установлено, что проблема домашнего насилия существовала всегда, независимо от эволюционного степени 
общества в то или иное время.

Анализ исторических источников показывает, что гендерное насилие всегда было частью существования человече-
ства. Его разнообразные начала прослеживаются с глубокой древности. Уже тогда женщина имела в обществе положе-
ние порабощенной человека.

Сделан вывод, что женщина, начиная со времен существования Скифского государства, занимала зависимое поло-
жение от мужчины и испытывала различных проявлений гендерного неравенства, таких как: отсутствие прав на соб-
ственность и наследство; возможность покупки и похищение женщины, передачи во временное рабство, залог и аренду; 
ограничение оснований расторжения брака за волеизъявлением жены; установление института опеки над женщиной.

Определено, что для преодоления домашнего насилия нужно: достаточно времени; принятия совершенной зако-
нодательной базы, которая бы гарантировала надлежащую защиту пострадавшим от домашнего насилия; создание 
органов, призванных обеспечить своевременное реагирование государства на случаи домашнего насилия; принятия 
превентивных мер с целью предупреждения домашнего насилия и тому подобное.

Ключевые слова: домашнее насилие, гендерное насилие, генезис насилия в семье, неравное положение женщины.

Summary. In recent decades, the issue of gender balance and combating sex discrimination has become widespread in all 
developed countries, thus to some extent reflecting the level of development of society achieved by a country.

According to the World Health Organization, one in six women has experienced domestic violence.
The article analyzes scientific works in terms of studying the historical aspects of the preconditions for the emergence of do-

mestic violence against women as a complex and historically stable phenomenon. Normative documents of different epochs and 
during Ukraine’s stay in other states are analyzed, as a result of which it is established that the problem of domestic violence 
has always existed, regardless of the evolutionary stage of society at one time or another.

Analysis of historical sources shows that gender- based violence has always been a part of human existence. Its various 
origins can be traced back to antiquity. Even then, women had the status of enslaved people in society.

It is concluded that women, since the existence of the Scythian state, have been dependent on men and have experienced 
various manifestations of gender inequality, such as: lack of property rights and inheritance; the possibility of buying and ab-
ducting a woman, transfer to temporary slavery, bail and employment; restriction of the grounds for divorce at the will of the 
wife; establishment of the institution of guardianship over women.

It is concluded that women, since the existence of the Scythian state, have been dependent on men and have experienced 
various manifestations of gender inequality, such as: lack of property rights and inheritance; the possibility of buying and ab-
ducting a woman, transfer to temporary slavery, bail and employment; restriction of the grounds for divorce at the will of the 
wife; establishment of the institution of guardianship over women.

Key words: domestic violence, gender violence, genesis of domestic violence, unequal position of women.

Постановка проблеми. Проблемі домашнього на-
сильства в Україні останнім часом привернуто 

значну увагу, і це не випадково. Статистичні дані 
свідчать, що кожна 5 жінка стикалася з тією чи ін-
шою формою насильства, страждають від цього і чо-
ловіки. Втім, 90% постраждалих від насильства — 
саме жінки. Протягом 2019 року зафіксовано понад 
130 тис звернень громадян з приводу домашнього 
насильства, що на 15% більше у порівнянні з ана-
логічним періодом минулого року, з них 88% — від 
жінок, 10% — від чоловіків та 2% — від дітей [1]. За 
даними Єдиного державного реєстру судових рішень, 
з січня по грудень 2019 року в Україні судами першої 

інстанції були прийняті 291 вирок у кримінальних 
справах щодо домашнього насильства, а за анало-
гічний період 2020 року — 1152 судових рішень, 
що свідчить про існування обґрунтованої проблеми 
домашнього насильства та необхідність її вирішення.

Чи не вперше проблема домашнього насильства 
в Україні, зокрема щодо жінок, висвітлена у рішенні 
Європейського Суду з прав людини від 03 вересня 
2020 року у справі «Левчук проти України», в якому 
Суд визнав порушення права скаржниці на повагу 
до приватного і сімейного життя і встановив, що 
держава не виконала свої зобов’язання з ефектив-
ного захисту її від домашнього насильства [2]. Суд 
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дійшов висновку, що, «відхиляючи позов заявниці 
про виселення (її колишнього чоловіка), відповідно 
до статті 116 Житлового кодексу, яка, як пояснив 
уряд, в принципі є належним засобом захисту для 
її справи, національні судові органи не проводили 
всебічного аналізу ситуації та ризику майбутнього 
психологічного та фізичного насильства, з якими 
стикалися заявниця та її діти». Суд також зазначив, 
що провадження тривало понад два роки на трьох 
рівнях юрисдикції, протягом яких заявниця та її 
діти залишалися під загрозою подальшого насиль-
ства… Тому не було досягнуто справедливого балансу 
між усіма конкуруючими приватними інтересами. 
Відповідь цивільних судів на позов заявниці про 
виселення її колишнього чоловіка не відповідала 
позитивному зобов’язанню держави забезпечити 
ефективний захист заявниці від домашнього на-
сильства…». Також Суд наголосив, що проблема 
домашнього насильства, яке може приймати різні 
форми — від фізичного насильства до сексуального, 
економічного, емоційного або словесного зловживан-
ня, виходить за межі обставин конкретної справи. 
Це загальна проблема, яка в тій чи іншій мірі зачі-
пає всі держави- члени, і яка не завжди випливає на 
поверхню, оскільки вона часто має місце в особистих 
стосунках або замкнутих ланцюгах.

На сьогодні нагальною є необхідність вивчення 
генезису домашнього насилля шляхом досліджен-
ня наукових, історичних джерел, законодавства 
на території сучасної України задля подальшого 
визначення чинників і шляхів подолання такого 
негативного явиша.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пору-
шенням прав людини у вигляді вчинення насиль-
ницьких дій, у тому числі щодо жінок, присвятили 
свої дослідження такі науковці як Н. Аніщук [3, 
5,13], В. Бондаровська [21], І. Бухтіярова [7], О. Бух-
тіяров [7], А. Волощук [9], А. Галай [20], В. Галай 
[20], Л. Головко [20], О. Кочемировська [21], Г. Лак-
тіонова [21], В. Муранова[20], Л. Сукмановська [8] 
та інші.

Водночас, аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми, дозволяє стверджувати, що сьогодні у вітчиз-
няній юридичній науці бракує фундаментальних 
розробок з адміністративно- правового регулювання 
захисту жінок від насильства в сім’ї. Поза увагою 
науковців залишилось також дослідження історико- 
правового аспекту виникнення насильства щодо 
жінок в Україні, що є необхідним для з’ясування 
передумов формування даного феномену, розкриття 
сутності цього явища та напрацювання шляхів її 
подолання.

Формулювання цілей статті: аналіз наукових 
праць з точки зору дослідження історичних аспектів 
виникнення домашнього насильства щодо жінок як 
складного та історично стійкого явища.

Виклад основного матеріалу. Ґендерне насиль-
ство має глибоке історичне коріння як в Україні, так 
і закордоном. Воно бере свій початок із давніх- давен, 
відтоді як почало існувати людство на Землі. Різно-
маніття його форм негативно віддзеркалилося на про-
цесах життєдіяльності, що значною мірою вплинуло 
на дискримінаційне становище жінок у суспільстві 
та в сім’ї [3, c. 27]. Хоч гендерне насильство — це 
насильство, побудоване на основі використання сили, 
що спирається на ознаку статі (включає словесні об-
рази, погрози, побої, примус до сексуального зв’язку 
тощо), однак в основному сприймається як насиль-
ство проти жінок, яке чинять переважно чоловіки. 
Організація Об’єднаних Націй (далі — ООН), виділя-
ючи окремий тип насильства — гендерне насильство 
або насильство проти жінок (поширена міжнародна 
абревіатура VAW — violence against women), в основу 
покладає владні стосунки між чоловіками й жінка-
ми [4]. Н. Аніщук вважає, що гендерне насильство 
включає дії, що завдають фізичної, психологічної, 
сексуальної шкоди чи страждання, погрозу таких 
дій, примус та інші обмеження свобод всупереч прин-
ципу ґендерної рівності [5, с. 19].

У статті 1 Декларації ООН про викорінення на-
сильства щодо жінок, проголошеної резолюцією 
48/104 Генеральної Асамблеї від 20 грудня 1993 
року, під насильством щодо жінок розуміється будь-
який акт насильства, скоєний на підставі статевої оз-
наки, який заподіює або може заподіяти фізичний, 
статевий чи психологічний збиток або страждання 
жінкам, а також загрози скоєння таких актів, при-
мус або довільне позбавлення свободи в суспільному 
чи особистому життя.

Особливостями зазначеного виду насильства є те, 
що найчастіше це насильство здійснюється в при-
ватному просторі (домашнє насильство), тому його 
погано розпізнають і карають органи правосуддя. 
Найстрашнішою ознакою є те, що дуже часто це 
насильство пояснюють «культурою», традиціями 
й звичками [6].

Найпоширенішими видами гендерного насиль-
ства у світі вважаються зґвалтування, домашнє 
насильство (або насильство в сім’ї), проституція, 
 секс-торгівля, сексуальні домагання [7, с. 74].

Щодо причин виникнення насильства в сім’ї, 
то ґендерна нерівність і прояви дискримінації за 
ознакою статі, тобто необґрунтоване надання пев-
них переваг чи, навпаки, утискання прав слабшого, 
сягають у далеке минуле. Насильство на сімейно- 
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побутовому ґрунті протягом тривалого часу в бага-
тьох країнах не вважалося правопорушенням, його 
розглядали як форму належної поведінки. Аналіз 
нормативних джерел різних епох і держав виразно 
свідчить про те, що сімейне насильство обумовлено 
особливостями традицій, національних цінностей, 
релігії та культури різних країн [8, с. 273].

І в Україні, і за кордоном держава або санкціо-
нувала застосування насильства в сім’ї чи інших 
сферах життєдіяльності людини, або просто не за-
перечувала проти звичаїв та традицій, що встано-
вилися в цій сфері [9, с. 10].

Аналіз історичних джерел свідчить, що гендерне 
насильство завжди було частиною існування люд-
ства. Його різноманітні початки простежуються 
з глибокої давнини. Вже тоді жінка мала в суспіль-
стві становище поневоленої людини.

У Скіфській державі, яка проіснувала з VII до III 
ст. до н. є, шлюбно- сімейні відносини базувалися 
на принципах патріархату (зверхності батька) [10, 
с. 6]. Водночас, жінки не мали жодних прав на влас-
ність і спадщину. Якщо вдову після смерті чоловіка 
не було вбито й поховано разом із ним, то вона, як 
і майно померлого, переходила у спадщину до його 
старших родичів [11, с. 31].

Аналізуючи законодавство Київської Русі, можна 
констатувати, що воно закріплювало норми, які об-
межували права жінок у порівнянні з чоловіками. За 
вбивство чи заподіяння каліцтва жінці призначалось 
покарання у вигляді полувіри (20 гривень), тоді як 
за вбивство чоловіка — віра (40 гривень) [10, с. 26]. 
Шлюбно- сімейне право до прийняття християнства 
регулювалося звичаєвим правом, яке допускало 
багатоженство, купівлю, викрадення і приведення 
нареченої [11, с. 76].

У так званому світському праві Київської Русі не 
існувало норм, які б охороняли сім’ю і моральність 
від злочинних посягань. Такі злочини передбачали-
ся в церковних статутах Володимира і Ярослава. До 
них належали: «умикання», «пошибання» (зґвал-
тування) боярських дружин і дочок, зґвалтування 
дівиці групою осіб, розпуста (самовільне розлучення 
з дружиною) [12, с. 64].

Характерним для цього періоду було те, що 
обов’язкове розлучення наступало тільки в разі про-
вини дружини. Цікаво, що подружня невірність чо-
ловіка не давала підстав для розлучення дружинам 
[13, с. 122]. Як зазначає П. Захарченко, жінка могла 
бути ініціатором розлучення лише у випадку, коли 
чоловік мав великі борги, будучи неплатоспромож-
ним, або зловживав спиртними напоями [10, с. 78].

Про нерівне становище жінки свідчить також 
і той факт, що за законом родове майно могли успад-

ковувати лише сини. Батьківський двір без розпо-
ділу переходив до молодшого сина. Дочки спадко-
ємцями не вважалися, оскільки могли виносити 
майно за межі роду. В разі відсутності у спадкодавця 
синів його майно переходило до братів. Вони були 
зобов’язані забезпечити посагом дочок померло-
го, коли ті вступали у шлюб. Згодом «Розширена 
правда» передбачила, що майно померлого смерда, 
у якого не було синів, могло переходити у власність 
князя, а дочки від батьківського спадку отримували 
невелику частку на прожиття. Проте, нез’ясованим 
залишається питання про місце проживання дочок 
після того, як батьківське майно опинялось у кня-
зя. Своєю чергою, майно бояр і дружинників, які 
не мали синів, дозволялось успадковувати дочкам 
[10, с. 29].

Після розпаду Київської держави й занепа-
ду Галицько- Волинського князівства державно- 
правовий розвиток українських земель тісно 
пов’язується з Великим князівством Литовським. 
Литовські статути серед злочинів проти сім’ї роз-
різняли: укладення шлюбу проти волі батьків і за 
відсутності бажання потерпілої, двоєженство; ви-
крадання заміжньої жінки з її волі чи без неї. Вин-
ні особи підлягали смертній карі [10, с. 50]. Серед 
злочинів проти моралі розрізняли зґвалтування, 
проституцію, позашлюбні статеві зносини тощо. 
Під впливом церкви за ці злочини винуватих засу-
джували здебільшого до смертної кари [11, с. 96]. 
У справі про зґвалтування основним доказом для 
суду служив крик потерпілої. Якщо вона цього не 
робила або ніхто не чув — факт злочину був відсут-
ній. У разі доведення своєї правоти потерпіла отри-
мувала нав’язку (відшкодування за завдані побої, 
рани, образу честі). Покарання могло бути скасоване 
в разі згоди потерпілої вийти заміж за кривдника. 
Проявом залежності жінки від чоловіка є те, що 
позов дружини до суду подавався від імені чоловіка. 
Не мали права на спадок такі категорії осіб із спад-
коємців за законом: донька, яка вийшла заміж без 
дозволу батьків чи опікунів; вдова шляхетського 
роду, яка без батьківської згоди вийшла заміж за 
простолюдина [10, с. 50–53].

Розлучення відбувалося за згодою обох сторін. 
Церква охороняла шлюб і сім’ю значно ширшим 
арсеналом засобів. Щоб запобігти сімейним дра-
мам, церковне законодавство визначило лише два 
приводи для розлучення — перелюбство і тривалу та 
невиліковну хворобу одного з подружжя. У шлюбі 
чоловік мав перевагу над своєю дружиною і дітьми. 
Особиста влада чоловіка спиралася на його панівне 
становище в родині. Він був власником будинку, 
а отже, і всіх осіб, які проживали в ньому. Чоловік 
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міг віддати дружину, а батько — дітей у тимчасове 
рабство, передати їх під заставу, в найм, словом, 
використати замість себе як засіб повернення боргу 
[10, с. 55].

За час перебування українських земель у складі 
Польщі, а потім Речі Посполитої, умовами, необ-
хідними для вступу до шлюбу, визнавалися досяг-
нення необхідного шлюбного віку та згода батьків. 
Підставою для припинення шлюбу за церковними 
канонами була лише смерть одного з подружжя. 
Нерівноправне становище дружини полягало в тому, 
що їй належало право самовільно розпоряджатися 
лише рухомим майном, яке вона придбала на власні 
кошти. Польське право знало інститут опіки над 
жінками. Опіку встановлювали повнолітні брати, 
які зобов’язані були утримувати своїх сестер і ви-
давати їх заміж із відповідним посагом. Лише після 
одруження жінка позбувалася опіки [10, с. 71].

За часів Української гетьманської держави до 
злочинів проти моралі належали: зрада чоловіка або 
дружини, викрадення чужої дружини, двоєженство, 
зґвалтування, неприродні статеві стосунки, позаш-
любні зносини. Визначаючи кару за зазначені діян-
ня, вагалися між кваліфікованою смертною карою 
і публічним побиттям [11, с. 206]. Відповідальності 
за зґвалтування можна було уникнути, вступивши 
до шлюбу із потерпілою [10, с. 124].

Вступивши до шлюбу, жінка переходила під опі-
ку свого чоловіка. Вона не тільки приймала його 
прізвище, а й користувалася набутим авторитетом 
у суспільстві. Відтак чоловік представляв її інтереси 
в суді, розпоряджався посагом і власним майном 
на особистий розсуд, від імені дружини укладав 
цивільно- правові акти. Лише залишившись удовою 
при малолітніх дітях, вона отримувала право розпо-
ряджатися своїм і дитячим майном. Упродовж усього 
сімейного життя посаг дружини (майно, виділене 
батьком для одруження) і віно чоловіка (виділена 
дружині частка з його майна) перебувала під його осо-
бистим наглядом і контролем. Після смерті чоловіка 
дружина неподільно користувалась і віном, і поса-
гом довічно або до нового одруження. Законодавство 
передбачало можливість утрати жінкою віна, якщо 
вона зреклася християнської віри або зрадила свого 
чоловіка. З тих же причин чоловік міг утратити пра-
во на посаг. Йому заборонялося приводити до свого 
будинку наложницю, змушувати жінку заробляти 
гроші перелюбством з іншими чоловіками чи без-
підставно звинувачувати її в цьому [10, с. 128–129].

Час перебування України у складі Російської 
імперії (кінець XVIII — початок XX ст.) характе-
ризувався тим, що дружина перебувала в залеж-
ному від чоловіка становищі. «Дружина зобов’я-

зана підкорятися своєму чоловікові як главі сім’ї, 
мати до нього пошану, любов і необмежену вдяч-
ність», — йшлося в Зводі законів Російської імперії 
[10, с. 165]. Кодифікація кримінального законодав-
ства Російської імперії у 1845 р. характеризувалася 
початком належного втручання держави у відноси-
ни між подружжям з метою захисту більш слабшої 
сторони. Закон уперше визначив кримінальну від-
повідальність чоловіка за завдання побоїв дружині 
[14, с. 252]. Уложення про покарання кримінальні 
і виправні знає й такий склад, як крадіжка жінки. 
Ст. 1529 говорить про такий злочин з метою зґвал-
тування, а ст. 1549 — про крадіжку неповноліт-
ньої з-під влади батьків або опікунів з метою вступу 
в шлюб [15, с. 103].

Як зазначає Н. Камінська, у Радянському Союзі 
насильства в сім’ї офіційно «не існувало». По-перше, 
«виносити сміття з хати» було негоже. Якщо тебе 
б’є чоловік — сама винна. А якщо і не винна — тер-
пи, така жіноча доля. По-друге, навіть ті жінки, 
які все ж наважились подати заяву в міліцію, по-
вертались додому ні з чим — заяву відмовлялися 
приймати [16, c. 74].

Ні Кримінальний кодекс УРСР 1960 року [17], ні 
Кодекс України про адміністративні правопорушен-
ня 1984 року [18] не визнавали домашнє насильство 
злочином чи адміністративним правопорушенням. 
Серед кримінально- караних діянь, які стосувались 
вчинення фізичного насильства над жінками, були: 
примушування жінки до вчинення аборту, зґвалту-
вання, задоволення статевої пристрасті неприродним 
способом, примушування жінки до статевого зв’язку.

Така ситуація зберігалась у національному зако-
нодавстві і після здобуття Україною незалежності. 
Лише в 2001 році Україна стала першою пострадян-
ською державою, яка проблему домашнього насиль-
ства визнала на найвищому рівні, у результаті чого 
було прийнято закон «Про попередження насильства 
в сім’ї», який встановлював правові й організаційні 
засади попередження насильства в сім’ї і органи та 
установи, на які покладається здійснення заходів 
з попередження насильства в сім’ї [19]. З 07 червня 
2003 року вчинення насильства в сім’ї було визнано 
адміністративним правопорушенням, та передбаче-
но накладення стягнення у вигляді штрафу, виправ-
них робіт та адміністративного арешту. З 11 січня 
2019 року до виду кримінальних правопорушень 
проти життя та здоров’я особи віднесено домашнє 
насильство, яке карається громадськими роботами, 
арештом, обмеженням волі або позбавленням волі.

Висновки і перспективи. Підбиваючи загальні 
підсумки з досліджуваної тематики, слід сформулю-
вати висновок, що проблема гендерного насильства 
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в Україні має глибокі історичні коріння. Це поясню-
ється тим, що жінка, починаючи з часів існування 
Скіфської держави, займала залежне становище 
від чоловіка та зазнавала різноманітних проявів 
ґендерної нерівності, таких як: відсутність прав на 
власність і спадщину; можливість купівлі та викра-
дення жінки, передання у тимчасове рабство, заста-
ву та найм; обмеження підстав розірвання шлюбу за 
волевиявленням дружини; встановлення інституту 
опіки над жінкою. Все це в сукупності та усталені 
стереотипи ставлення до жінки як до особи, залеж-

ної від чоловіка, призвели до виникнення у ХХІ сто-
літті масштабної проблеми домашнього насильства. 
Звісно, що подолання такої ґендерної асиметрії не 
може бути здійснено одразу та потребує: достатньо-
го часу; прийняття досконалої законодавчої бази, 
яка б гарантувала належний захист потерпілим від 
домашнього насильства; створення органів, покли-
каних забезпечити своєчасне реагування держави 
на випадки домашнього насильства; вжиття превен-
тивних заходів з метою попередження домашнього 
насильства тощо.
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НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ  
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СПЕКТРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF COLLECTIVE  
HUMAN RIGHTS IN THE LIGHT OF ENSURING  

NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Анотація. Закріплення в Конституції України колективних прав є важливим чинником реалізації всіх прав і свобод 
людини. Право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації, право збиратися мирно, без зброї і 
проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, право направляти колективні звернення до органів державної влади, 
місцевого самоврядування є основними колективними правами людини в Україні. Їх здійснення не підлягає жодним 
обмеженням, крім тих на які прямо зазначено в підставах Основного Закону України. Чільне місце серед них займають 
інтереси національної безпеки. Колективні права стають все більш значимими і складними для їх реалізації в державі і 
суспільстві саме у взаємозв’язку із проблемами забезпечення національної безпеки. Суспільно- політичні процеси, як в 
нашій країні, так і в близькому і далекому зарубіжжі, що пов’язані з проявами колективних прав, дають підстави сприй-
мати це явище як суспільно- політичну та науково- правову проблему. Вона потребує підвищеної уваги і подальшого 
вирішення.

Ключові слова: права, свободи, людина, громадянин, колектив, держава.



115

// Judicature; prosecution and advocacy //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Juridical sciences» // № 1 (35), 2021

Аннотация. Закрепление в Конституции Украины коллективных права есть важным фактором реализации всех прав 
и свобод человек. Право на свободу объединения в политические партии и общественные организации, право собираться 
мирно, без оружия, и проводить сборы, митинги походы и демонстрации. право направлять коллективные обращения 
к органам власти, местного самоуправления есть главными коллективными правами в Украине. Их осуществление не 
подлежит никаким ограничениям, кроме тех, на которые прямо указано в основаниях Основного Закона Украины. Ведущее 
место среди них занимают интересы национальной безопасности. Коллективные права становятся все более значимы-
ми и сложными для их реализации в государстве и обществе именно в связи с проблемами обеспечения национальной 
безопасности. Общественно- политические процессы как в нашем стране, так и в ближнем и дальнем зарубежье, которые 
связаны с проявлением коллективных прав дают основания воспринимать это явление как социально- политическую 
и научно- правовую проблему. Она нуждается в большем внимании и дальнейшем решении.

Ключевые слова: права, свободы, человек. гражданин, коллектив, государство.

Summary. Establishment of collective rights in the Constitution of Ukraine is an important factor in fulfilment of all human 
rights and freedoms. The right to freedom of association in political parties and public organizations, right to assemble peace-
fully, unarmed, and hold meetings, rallies, campaigns and demonstrations, right to file collective appeals to the state and local 
authorities are the main collective human rights in Ukraine. Their implementation is not subject to any restrictions, except for 
those directly stated in the foundation of the Basic Law of Ukraine. Among them a leading position is occupied by the interests 
of national security. Collective rights are becoming increasingly important and challenging in their implementation in a state 
and society precisely in connection with the problem of ensuring national security. Societal and political processes, both in our 
country and abroad, which are associated with display of collective rights, give reason to perceive this phenomenon as a socio- 
political and scientific and legal problem. It needs more attention and further action.

Key words: key words: rights, freedoms, human, citizen, collective, state.

Постановка проблеми. Важливим чинником як для 
реалізації всього спектру прав і свобод людини, 

так і для визначення пріоритетів забезпечення націо-
нальної безпеки, є закріплення в Конституції України 
колективних прав людини, а саме: права на свободу 
об’єднання у політичні партії та громадські організа-
ції (ст. 36), права збиратися мирно, без зброї і прово-
дити збори, мітинги, походи і демонстрації (ст. 39), 
права направляти колективні звернення до органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування 
та посадових і службових осіб цих органів (ст. 40) [1]. 
При цьому, здійснення колективних прав не підлягає 
жодним обмеженням, за винятком підстав, про які 
прямо зазначено в Основному законі України, а серед 
них саме інтереси національної безпеки очевидно 
займають чільне місце. Хоча в зазначеному переліку 
колективних прав можуть підлягати конституційному 
обмеженню і права на свободу об’єднання у політичні 
партії та громадські організації, і права збиратися 
мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи 
і демонстрації. Підставами для цього можуть бути 
умови воєнного або надзвичайного стану із зазна-
ченням строку дії цих обмежень. Але щодо такого 
колективного права як направлення колективних 
звернень (ст. 40) то Конституція України відповід-
но частині 2 ст. 64 не передбачає обмежень. Такий 
особливий, специфічний конституційно- правовий 
статус колективних прав і свобод становить основу 
актуальності досліджуваної проблеми.

Разом з тим, очевидним фактом для сьогоденних 
реалій і України й інших демократичних країн к сві-
ту є той факт, що колективні права стають все більш 
значимими і складними для їх реалізації в державі 
і суспільстві саме у взаємозв’язку із проблемами 
забезпечення національної безпеки. Актуальність 
питань пов’язаних з цим явищем зумовлена переду-
сім загально- соціальними, політичними процесами 
в цілому ряді країн світу загалом і в Україні зокре-
ма. Тому як актуальні питання нами розглядаються 
теоретико- правові проблеми аналізу сутності колек-
тивних прав, їх змісту, законодавчих механізмів ре-
гулювання і реалізації, правової допустимості меж, 
суб’єктності учасників цих процесів. Саме розгляд 
цих та інших аспектів, пов’язаних з колективними 
права людини, як складового елементу системи прав 
і свобод людини, є предметом уваги цієї статті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пе-
редусім зазначимо, що проблем визначення, реа-
лізації, гарантування колективних прав людини 
у взаємозв’язку із питаннями прав і свобод людини 
загалом, торкались такі відомі вітчизняні і зарубіж-
ні науковці- правники, як С. Головатий [2], П. Рабі-
нович [3], О. Петришин В. [4], О. Скакун [5], Є. Ре-
гушевський [6], С. Алексєєв [7], О. Лукашева [8], 
А. Бенуа [9] та інші. Але вважати, що ця проблема 
достатньо вивчена науковцями, особливо з ураху-
ванням останніх суспільно- політичних процесів, 
як в Україні так і в інших державах, підстав немає.
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Метою статті є теоретико- правове дослідження 
окремих аспектів проблеми реалізації колективних 
прав людини в спектрі забезпечення національної 
безпеки України, а саме: вірогідна спрямованість та-
ких прав, а саме чи тільки безпеково- політична, чи й 
економічна та соціальна; кого розглядати суб’єктом 
таких прав — людину, чи громадянина певної дер-
жави, чи тільки певний колектив людей може бути 
їх суб’єктом чи окрема й особа що належить до такої 
спільноти; які форми, прояви колективних прав.

Виклад основного матеріалу. В теорії права зде-
більшого йдеться про колективні права і їх розгля-
дають передусім як політичні права в системі прав 
і свобод людини та громадянина. Хоча реальний 
зміст колективних прав безсумнівно виходить за 
рамки суто політичних складових прав людини.

У цьому зв’язку необхідність дослідження місця 
колективних прав і свобод у системі інших прав 
і свобод людини та громадянина, виявлення їх ролі, 
яку вони відіграють у відносинах з державою, у роз-
будові як правової держави, так і громадянського 
суспільства, а також, що цікавить нас з огляду саме 
задекларованої теми цієї статті — їх розгляд в спек-
трі забезпечення національної безпеки України.

Загалом науковці з урахуванням сфери соці-
аль но- політичних процесів констатують наявність 
особистих, політичних, економічних, соціальних, 
екологічних, культурних та інших прав і свобод 
людини і громадянина. В залежності від статусу 
суб’єкта таких прав і свобод визначаються права 
і свободи громадянина та права і свободи людини. 
А вже з урахуванням різновиду суб’єктів можна роз-
глядати індивідуальні та колективні права і свободи.

За іншими критеріями можна розглядати права 
людини природні та позитивні, тобто ті що визна-
чені правом держави. А якщо взяти за основу їх 
утворення то права та свободи поділяють на основні 
(конституційні) й доповнюючі (конкретизуючі). 
В залежності від їх історичного становлення розгля-
даються права поколінь. а саме першого, другого, 
третього і вже й четвертого покоління. А рівнем їх 
абсолютизації вони поділяються на такі, що підля-
гають обмеженню, й такі, що не підлягають обме-
женню. Такими є загальноприйняті класифікації 
прав і свобод людини й громадянина. Хоча існу-
ють і інші підходи до поділу прав і свобод людини, 
які застосовуються науковцями, що є фахівцями 
у цій галузі права. Так, П. М. Рабінович застосо-
вує класифікацію прав і свобод людини за змістом 
(характером людських потреб), що цими правами 
забезпечуються, На цій підставі права поділяються 
на фізичні (життєві), особистісні, культурні (гумані-
тарні), економічні та політичні [4, с. 10–11]. У цьому 

зв’язка постає питання: чи має це значення для за-
безпечення національної безпеки України? На наш 
погляд, однозначно має, оскільки, як відомо, саме 
людина і громадянин, її права і свободи є змістом 
і спрямованістю та об’єктом забезпечення націо-
нальної безпеки. Це не залежить від конкретного 
визначення у нині чинному Законі України «Про 
національну безпеку України» прийнятому в 2018 
році, чи в Законі України «Про основи національної 
безпеки України» 2003 року, який втратив чинність 
п. 3.1 Прикінцевих та перехідних положень закону 
2018 року [10].

Надалі звернемо увагу безпосередньо на політич-
ні права людини. Вони в спектрі прав людини займа-
ють своєрідне і значиме місце. Науковці, аналізуючи 
політичні права під різним кутом зору відмічають їх 
різні особливості. Так, акцентується увага на тому, 
що вони надають особі можливість брати участь 
у державному і громадському житті, впливати на 
діяльність різноманітних органів, а також громад-
ських об’єднань політичного спрямування [4, с. 11]. 
Хоча власне головна властивість політичних прав це 
надання людині відчуття учасника політичного жит-
тя. Важливим доповненням до цього є твердження, 
що політичні права для людини значимі оскільки 
це відтворення можливостей людини і громадянина 
брати участь у громадському та державному жит-
ті, вносити пропозиції про поліпшення роботи дер-
жавних органів, їхніх службових осіб та об’єднань 
громадян, критикувати вади у роботі, безпосередньо 
брати участь в об’єднаннях громадян.

Іншим суттєвим доповненням до їх характери-
стики є те, що політичні права пов’язані з участю 
людини в суспільно- політичному житті, шляхом 
формуванням органів держави, а також, що осо-
бливо значиме в сучасному суспільному житті, за-
стосування організованого тиску на державну владу 
шляхом політичних демонстрацій. У цьому зв’язку 
важливо, що такі властивості політичних прав під-
креслюють статус людини, як члена політичного 
співтовариства, коли вона виступає насамперед як 
громадянин держави.

Характеризуючи політичні права людини знако-
вим є те, що вона констатують наявність конкретних 
можливостей людини як громадянина приймати ак-
тивну участь у громадському чи державному житті 
та у встановлений спосіб формувати напрями роз-
витку держави і суспільства.

Але при цьому реалізація людиною політичних 
прав може бути здійснена за активної її участі полі-
тичному житті, висловлювати свою позицію по акту-
альним питанням як державного, так і суспільного 
життя, бути критичними щодо сумнівних позицій 
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державних структур та контролювати її по різним 
напрямам діяльності як у середині держави, так 
і під час проведення зовнішньої політики [6, с. 135].

Фактично це стає важливою умовою функціону-
вання всіх інших видів прав, оскільки вони скла-
дають органічну основу системи демократії і висту-
пають як засіб контролю за владою, як цінності, на 
які влада повинна орієнтуватися, обмежувати себе 
цими правами, визнавати та гарантувати їх. У такий 
спосіб реалізація політичних прав і свобод дозво-
ляє громадянам впливати на державу, визначати 
та змінювати конституційний лад та вирішувати 
інші найважливіші питання як державного, так 
і суспільного життя.

Мають рацію ті науковці, які акцентують ува-
гу на тому. що політичні права людини входять до 
складу конституційних прав і свобод, а тому мають 
усі ознаки останніх, тобто вони є основними правами 
та свободами, оскільки опосередковують найбільш 
сталі, значимі суспільні відносини між державою 
та її громадянами.

Вони також складають юридичну базу всіх прав 
та свобод цієї країни і містять принципові, вихід-
ні положення у політичній сфері суспільних від-
носин. Крім того вони мають найвищу юридичну 
силу, оскільки особи не можуть мати тих прав, що 
суперечать конституційним. У разі виникнення 
суперечностей між конституційними правами та 
іншими законодавчими нормами, останні мають 
бути скасовані. А конституційні права і свободи 
при цьому не можуть бути скасовані, підлягають 
гарантуванню належного захисту з боку держави. 
Разом з тим, як зазначають науковці, на відміну від 
особистих прав політичні права і свободи не спрямо-
вані на забезпечення автономії людини, а більше на 
її активну участь у політичному процесі. Їх цінність 
передусім у тому, що вони формують умови для по-
силення контакту між людиною і суспільством та 
державою [6, с. 33].

Якщо особисті права і свободи спрямовані на 
невтручання у сферу особистого життя індивіда, 
і цими правами він міг користуватися навіть займа-
ючи пасивну роль. То політичні права, як правило, 
передбачають активність особи, якій притаманна 
власна позиція на суспільні та державні процеси. 
Така особа, користуючись цими правами, цілеспря-
мовано відстоює зазначену позицію, впливаючи як 
на своє становище в суспільстві та державі, так і на 
перспективу функціонування в майбутньому і дер-
жави і суспільства.

Доречно також акцентувати, на тому, в сучасний 
історичний період відбулись суттєві зміни в змі-
сті і механізмі реалізації політичних прав людини 

в порівнянні з минулим. Передусім зазначимо що 
відбулось суттєве розширення і конкретизація сфери 
таких прав. Так у порівнянні з попереднім меха-
нізмом регулювання політичних прав очевидною є 
більш детальна регламентація їх реалізації. Мож-
на констатувати й акцентування на пріоритетності 
саме цих прав у взаємозв’язку з громадянськими 
правами. При цьому очевидно, що саме політичні 
права чинять вплив на можливість певних держав-
них структур посягати на сферу інших індивідуаль-
них прав людини. Це стосується передусім права на 
об’єднання у політичні партії. Разом з тим можна 
стверджувати, що проведення мітингів, походів, 
демонстрацій не є настільки регламентованим.

Чільне місце в спектрі політичних прав посідає 
право громадян брати участь в управлінні держав-
ними справами, у всеукраїнському та місцевих 
референдумах, та вільно обирати і бути обраними 
до органів державної влади а також органів місце-
вого самоврядування. Право участі в управлінні 
державними справами для людини. а точніше для 
громадянина певної держави, є знаковим і фактично 
являється провідним правовим принципом інсти-
туту конституційних політичних прав загалом і як 
елемент що забезпечує послідовність реалізації всієї 
сукупності прав і свобод особи.

Тому на цій підставі постає необхідність відріз-
няти політичні права громадянина держави і від-
повідно права людини, яка не має такого статусу, 
чи є громадянином іншої держави, чи особою без 
громадянства. Більше того у цій градації суб’єк-
тів — носіїв політичних прав доцільно виділити ще 
одну досить специфічну категорію осіб, які мають 
подвійне, а в окремих випадках і більше чим по-
двійне. Таке явище для України є певною правовою 
колізією, оскільки вітчизняне законодавство, як 
відомо, не передбачає правового регулювання такого 
стану. Але важливо, що права громадянина є ті, що 
належать тільки громадянам конкретної держа-
ви — особам, які мають з цією державою юридично 
зафіксований правовий зв’язок про належність до 
громадянства, У такий спосіб ці права відображають 
сферу відносин держави з цією людиною. Тобто, 
громадяни певної держави можуть користуватися як 
правами людини, так і правами громадянина, у той 
час, як особи, що не мають громадянства, можуть 
користуватися лише правами людини.

Звернемо увагу й на те, що при реалізації деяких 
колективних прав окремою особою одноосібно може 
бути реалізоване замість права, що реалізується, 
інше право. Так, наприклад, право на проведення 
зборів, мітингів, походів і демонстрації, якщо його 
буде реалізовувати окрема особа одноосібно, то вона 
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замість цього права фактично реалізує лише право 
на висловлення вільної думки та слова, що більше 
стосується категорії особистих (громадянських) прав 
і свобод.

Це все свідчить про те, що індивідуальне право 
нерідко може здійснюватись колективно, але відмін-
ність його від колективного права полягає у тому, що 
воно повною мірою може здійснюватись та захища-
тись індивідуально, тоді як права колективні за сво-
єю сутністю індивідуально реалізувати неможливо. 
Єдине виключення з переліку колективних політич-
них прав, як вже частково зазначалось, є право на 
звернення, яке передбачено статтею 40 Конституції 
України, оскільки його можна реалізовувати особам 
як колективно, так і одноосібно. Отже, індивідуаль-
ні права можуть бути реалізовані як індивідуально, 
так і колективно, а колективні права, в свою чергу, 
можуть бути реалізовані виключно колективно, 
тобто групою осіб. Проте, стосовно не всіх колек-
тивних політичних прав і свобод у законодавстві 
України встановлюється мінімальна кількість осіб, 

що можуть ним користуватися. Підсумовуючи до-
слідження варто навести думку відомого сучасного 
українського правника — науковця С. П. Головатого, 
який у своїй фундаментальній праці визначив всі 
права людини як людські права [2].

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Суспільно- політичні процеси як в нашому вітчиз-
няному територіальному просторі, так і в близько-
му і далекому зарубіжжі. які пов’язані з проявами 
колективних прав, передусім права на колективні 
масові протестними акції, а саме права збиратися 
мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи 
і демонстрації, дають підстави сприймати це яви-
ще як проблему суспільно- політичну так науково- 
правову.

Але тільки такі тлумачення науковцями сутності 
колективних прав людини загалом і колективних 
політичних прав зокрема не сповна торкається про-
блем співвідношення їх значимості і співставленні 
зі значимістю національної безпеки як для людини 
так і для держави і суспільства.
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МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ  
В МІЖНАРОДНОМУ СІМЕЙНОМУ ПРАВІ:  

МЕТОДОЛОГІЯ РЕГУЛЮВАННЯ

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ:  

МЕТОДОЛОГИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ

MATRIMONIAL PROPERTY RELATIONS  
IN THE INTERNATIONAL FAMILY LAW:  

METHODOLOGY OF REGULATION

Анотація. У результаті проведення даного дослідження, виявлено, що сімейно- правове регулювання майнових від-
носин подружжя має свій специфічний механізм, який визначається як єдина система правових способів і засобів, за до-
помогою яких забезпечується переважно диспозитивний правовий вплив на сімейні відносини, що одночасно допускає 
значний вплив індивідуального саморегулювання й обмеження сфери заборон. На сучасному етапі вивчення цей меха-
нізм розглядається як «об’ємне» явище, котре має кілька зрізів. Тому в різних тлумаченнях механізму сімейно- правового 
регулювання майнових відносин подружжя, виведених у неоднакових площинах, виявляються не тільки їх відмінні, а й 
спільні риси.

Урахування різнорідних обставин, що впливають на майнові відносини подружжя, потребує аналізу змісту і правово-
го регулювання суміжних із майновими відносин, щодо яких застосовується механізм сімейно- правового регулювання 
майнових відносин подружжя. Тому методологія є найсуттєвішим елементом даного механізму: вона розкриває вихідні 
юридичні начала сімейно- правового регулювання й безпосередньо пов’язує юридичний інструментарій з об’єктивно зу-
мовленими вимогами соціального життя, використовуючи регулятивні функції права. Структура методології механізму 
сімейно- правового регулювання майнових відносин подружжя включає дозволи, заборони, приписи, стимули, зобов’я-
зування, санкції та інші способи впливу на відповідні відносини.

Визначено, що методи сімейно- правового регулювання — це прийоми юридичного впливу на відповідні суспільні 
відносини. Вони виражають сутність того чи іншого юридичного режиму регулювання, слугуючи об’єднуючим началом, 
яке групує систему сімейного права та інші правові явища у рамках інститутів сімейного права. Основними методами 
правового регулювання в даному сенсі є метод субординації та метод координації.

Ц
И

ВІ
Л

ЬН
Е 

П
РА

ВО
 І 

Ц
И

ВІ
Л

ЬН
И

Й
 П

РО
Ц

ЕС
; С

ІМ
ЕЙ

Н
Е 

П
РА

ВО
; М

ІЖ
Н

АР
О

Д
Н

Е 
П

РИ
ВА

ТН
Е 

П
РА

ВО



121

// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Juridical sciences» // № 1 (35), 2021

// Civil law and civil procedure; family law;  
private international law // 

Як результат, визначено, що кожен сімейно- правовий метод відображає особливий юридичний режим регулювання 
і полягає в утворенні специфічного комплексу прийомів і засобів регулювання, серед яких особливе місце посідають 
загальні дозволи та загальні заборони.

Ключові слова: майнові відносини подружжя, методи регулювання, методологія, подружжя, міжнародне сімейне 
право.

Аннотация. В результате проведения данного исследования, выявлено, что семейно- правовое регулирование имуще-
ственных отношений супругов имеет свой специфический механизм, который определяется как единая система право-
вых способов и средств, с помощью которых обеспечивается преимущественно диспозитивное правовое воздействие на 
семейные отношения, что одновременно допускает значительное влияние индивидуального саморегулирования и огра-
ничения сферы запретов. На современном этапе изучения этот механизм рассматривается как «объемное» явление, кото-
рое имеет несколько срезов. Поэтому в разных толкованиях механизма семейно- правового регулирования имуществен-
ных отношений супругов, выведенных в неодинаковых плоскостях, оказываются не только их отличные, но и общие черты.

Внимание к разнородным обстоятельствам, влияющим на имущественные отношения супругов, требует анализа 
содержания и правового регулирования смежных с имущественными отношений, к которым применяется механизм 
семейно- правового регулирования имущественных отношений супругов. Поэтому методология является самым суще-
ственным элементом данного механизма: она раскрывает исходные юридические начала семейно- правового регу-
лирования и непосредственно связывает юридический инструментарий с объективно обусловленными требованиями 
социальной жизни, используя регулятивные функции права. Структура методологии механизма семейно- правового ре-
гулирования имущественных отношений супругов включает разрешения, запреты, предписания, стимулы, обязывания, 
санкции и другие способы воздействия на соответствующие отношения.

Определено, что методы семейно- правового регулирования — это приемы юридического воздействия на соответ-
ствующие общественные отношения. Они выражают сущность того или иного юридического режима регулирования, 
так как служат объединяющим началом, которое группирует систему семейного права и другие правовые явления в 
рамках институтов семейного права. Основными методами правового регулирования в данном смысле является метод 
субординации и метод координации.

Как результат, определено, что каждый семейно- правовой метод отражает особый юридический режим регулирова-
ния и заключается в образовании специфического комплекса приемов и средств регулирования, среди которых особое 
место занимают общие разрешения и общие запреты.

Ключевые слова: имущественные отношения супругов, методы регулирования, методология, супруги, международ-
ное семейное право.

Summary. As a result of this study, the family law regulation of matrimonial property relations was found to have its specific 
mechanism which is defined as a single system of legal ways and means providing mainly dispositive legal influence on family 
relations that allows significant influence of individual self-regulation and restrictions of prohibitions. At the present stage of 
study, this mechanism is considered as a ‘complex’ phenomenon which has several layers. Therefore, different interpretations 
of the mechanism for family law regulation of matrimonial property relations, derived at various levels, show not only their dis-
tinctive but also their common features.

Determination of heterogeneous circumstances affecting the matrimonial property relations requires an analysis of the 
content and legal regulation of the relations related to property ones, since they are influenced by the mechanism for family 
law regulation of matrimonial property relations. Therefore, the methodology is the most essential element of this mechanism: 
it reveals the basic legal principles of family law regulation and directly connects legal tools with the objectively determined 
needs of social life by using the regulatory functions of law. The structure of the methodology of the mechanism for family law 
regulation of matrimonial property relations includes permits, prohibitions, instructions, incentives, obligations, sanctions and 
other ways to influence proper relationships.

Methods of family law regulation are determined as methods of legal influence on the relevant social relations. They reflect 
the essence of a particular legal regime of regulation, while serving as a unifying principle which groups the system of family 
law and other legal phenomena within the institutions of family law. In this sense, the main methods of legal regulation are the 
method of subordination and the method of coordination.

As a result, it is determined that each family law method reflects a special legal regime of regulation and depends on the 
formation of a specific set of techniques and means of regulation, among which a special place is occupied by general permits 
and general prohibitions.

Key words: matrimonial property relations, methods of regulation, methodology, spouses, international family law.
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Постановка проблеми. Завдяки сучасному роз-
витку юриспруденції на перше місце виводить-

ся комплексна правова методологія тлумачення, 
що застосовується до конкретного суб’єкта права 
(його правоздатності та дієздатності), до конкретного 
об’єкта права (його правового режиму), до конкрет-
них обставин здійснення права, в тому числі обста-
вин часу й місця (навколишнього географічного, 
економічного, політичного, культурного середо-
вища) тощо. Така комплексність ґрунтується на 
використанні широкого арсеналу засобів і способів 
механізму внутрішньогалузевого правового регулю-
вання відповідних суспільних відносин. Крім того, 
в рамках загальної системи права потрібно спільно 
використовувати способи і засоби механізму право-
вого регулювання суспільних відносин у цілому.

Наведені положення теорії права, що стосуються 
елементів механізму правового регулювання су-
спільних відносин, можна використати в теорії по-
будови механізму сімейно- правового регулювання 
майнових відносин подружжя. В складі останнього 
потрібно виділити: норми права; правовідносини; 
правосвідомість; методи правого регулювання; пра-
воохоронну систему; тлумачення права. Оскільки 
правове регулювання включає не тільки норматив-
не, а й індивідуальне регулювання, то до складу 
елементів механізму сімейно- правового регулю-
вання майнових відносин подружжя включаються 
й індивідуальні правові акти.

Тобто, своєрідність сімейно- правового регулю-
вання майнових відносин подружжя проявляється 
в тому, що воно має свій специфічний механізм. 
Загалом даний механізм правового регулювання 
може бути визначений як єдина система правових 
способів і засобів, за допомогою яких забезпечуєть-
ся переважно диспозитивний правовий вплив на 
сімейні відносини, що допускає одночасно значний 
вплив індивідуального саморегулювання й обме-
ження сфери заборон. Поняття «механізм сімейно- 
правового регулювання» — це категорія, що забезпе-
чує узагальнене бачення системи сімейно- правових 
явищ у дії. Відповідно, нині в науці міжнародно-
го сімейного права надзвичайно актуалізуються 
питання виявлення та аналізу ключових методів, 
котрі застосовуються під час функціонування да-
ного механізму, адже феномен сімейно- правового 
регулювання відображає як юридичну природу 
відповідного соціального регулювання, так і його 
галузеву правову приналежність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для 
розгляду даної предметної проблематики автор 
використовував роботи таких науковців як М. Ан-
токольська [4], О. Вітченко [3] та О. Нечаєва [8]. 

Однак їхні дослідження стосувалися лише окремих 
аспектів регулювання майнових відносин подружжя 
й, відтак, не створили комплексного уявлення про 
методологію та механізми регулювання даного типу 
відносин у міжнародному сімейному праві.

Відповідно, метою статті є визначення ключових 
елементів методології регулювання майнових від-
носин подружжя в міжнародному сімейному праві 
з урахуванням їхнього застосування в рамках наці-
ональних правових систем та, як результат, їхнього 
значення для розвитку суспільств окремих держав 
у цілому.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ме-
ханізм сімейно- правового регулювання майнових 
відносин подружжя дозволяє не тільки об’єднати 
явища правової дійсності — нормативну основу, пра-
вовідносини, методологію, індивідуальні юридичні 
акти, які здійснюють правовий вплив, — і описати їх 
як цілісність, а й представити їх у дієвому вигляді, 
що характеризує результативність правового регу-
лювання. Він також дозволяє висвітлити специфічні 
функції, які виконують ті чи інші його елементи 
в рамках чинного права, показати їх взаємозв’язок 
і здатність до видозмін, виконання безлічі завдань. 
Із цієї точки зору, механізм сімейно- правового регу-
лювання майнових відносин подружжя може бути 
представлений у різних ракурсах.

Так, у механізмі сімейно- правового регулювання 
можна виділити чотири основні ланки: сімейно- 
правові норми (основа сімейно- правового регулюван-
ня); сімейно- правові відносини (відносини, що вклю-
чають суб’єктивні права та юридичні обов’язки, які 
переводять правову енергію юридичних норм на рі-
вень конкретних суб’єктів — носіїв прав та обов’яз-
ків); акти реалізації сімейних прав та обов’язків; 
акти застосування права, а також деякі додаткові 
елементи (індивідуальні акти, правові положення 
судової та іншої правозастосовчої практики тощо).

Зауважимо, що на сучасному етапі дослідження 
механізму сімейно- правового регулювання май-
нових відносин подружжя назріла необхідність 
вироблення його нового бачення як «об’ємного» 
явища, котре має кілька зрізів, рівнів і в якому 
засоби правового регулювання вибудовуються не 
тільки лінійно (що характерно для головних ла-
нок), а й у декількох площинах. Звідси випливає 
об’єктивність багатозначних визначень механізму 
сімейно- правового регулювання, що формулюються 
з урахуванням специфіки обраних правових крите-
ріїв. При цьому показово, що в різних тлумаченнях 
механізму сімейно- правового регулювання майно-
вих відносин подружжя, виведених у неоднакових 
площинах, виявляються не тільки їх відмінні, а й 
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спільні риси. Це є найважливішою ознакою об’єк-
тивності отриманих теоретичних висновків про зміст 
і структуру механізму сімейно- правового регулю-
вання майнових відносин подружжя.

Специфіка згаданого механізму виводиться з сис-
теми охоплених ним відносин. Традиційними для 
даної системи є правовідносини спільної сумісної 
власності подружжя, договірні правовідносини й 
правовідносини аліментного типу. Однак, сучасне 
правове регулювання носить комплексний харак-
тер. Речові правовідносини найтіснішим чином 
пов’язані з зобов’язальними. Відповідно, норми 
речового права містяться в розділах Цивільного 
кодексу України про зобов’язальне право, а норми 
зобов’язального права можна віднайти в розділах 
ЦК України, що регулюють речове право [1]. Таким 
же чином переплетені норми, що стосуються май-
нових та немайнових відносин у ЦК і Сімейному 
кодексі України [2]. Урахування різних обставин, 
що впливають на майнові відносини подружжя, 
потребує аналізу змісту і правового регулювання 
суміжних із майновими сімейних та інших при-
ватноправових відносин, щодо яких застосовується 
механізм сімейно- правового регулювання майнових 
відносин подружжя.

Методологія правового регулювання майнових 
відносин подружжя виражає найсуттєвіший елемент 
даного механізму, що безпосередньо пов’язаний із 
регулятивними функціями права. Вона розкриває 
вихідні юридичні начала сімейно- правового регу-
лювання й, що найголовніше, через регулятивні 
функції права безпосередньо пов’язує юридичний 
інструментарій з об’єктивно зумовленими вимогами 
соціального життя. Відтак, структура методології 
механізму сімейно- правового регулювання майно-
вих відносин подружжя включає дозволи, заборони, 
приписи, стимули, зобов’язування, санкції та інші 
способи впливу на відповідні відносини.

Зобов’язування, з одного боку, й дозволи і за-
борони, з іншого боку, виступають провідниками 
двох функцій права: зобов’язування — динамічної, 
дозволи й заборони — статичної. Хоча в обох ви-
падках правове регулювання передбачає активну 
діяльність людини, в соціальному та юридичному 
відношенні принципово важливо, що в першому 
випадку (динамічна функція) на особу покладаються 
обов’язки щодо активних дій, а в другому (статич-
на функція) — щодо утримання від певних дій. Це 
обумовлює методологічну специфіку юридичного 
інструментарію, адже стимули і санкції у даному 
разі виконують обслуговуючу роль для обох функ-
цій, сприяючи їх об’єднанню в єдине ціле, в певну 
систему.

Методи сімейно- правового регулювання — це 
прийоми юридичного впливу на відповідні суспільні 
відносини [3, с. 60]. Їх поєднання, яке використову-
ється в галузі сімейних відносин, характеризує стан 
комплексу юридичних засобів сімейно- правового 
впливу. В літературі це питання обговорюється, 
головним чином, із точки зору співвідношення ім-
перативності і диспозитивності норм у сімейному 
праві. В цьому ключі маємо відзначити, що в даному 
питанні є розуміння взаємозв’язку двох зазначених 
способів регулювання в рамках сімейного права [4, 
с. 29–30)] Однак, необхідно додати, що поряд з оче-
видним розширенням диспозитивного регулювання 
сімейних правовідносин у рамках процесу погли-
блення сфери правового регулювання одночасно 
відбувається розширення державного втручання в ці 
відносини. Про це, наприклад, свідчить сучасний 
досвід розвитку європейського права в рамках Ради 
Європи, членом якої є Україна.

Традиційно, відмова другому з подружжя в праві 
проживати в житловому приміщенні спадкодавця 
належала до сфери саморегулювання сімейних від-
носин і закріплювалася в тексті заповіту. Та, задля 
гуманізації майнових правовідносин подружжя, 
16 жовтня 1981 року були ухвалені Рекомендації 
Комітету Міністрів Ради Європи щодо прав подруж-
жя на проживання в спільному будинку та корис-
тування предметами домашнього господарства [5]. 
У принципах 3 і 4, що містяться в документі, пропо-
нується передбачити в національному законодавстві 
держав- членів РЄ право другого з подружжя прожи-
вати в сімейному житловому приміщенні незалежно 
від того, що ця особа не має на приміщення жодних 
речових або зобов’язальних прав. При цьому, мова 
йде не тільки про ту ситуацію, за якої житло перебу-
вало у власності спадкодавця, а й про ті обставини, 
коли він винаймав його в оренду. Таким чином, Рада 
Європи рекомендує перевести дані правовідносини 
зі сфери індивідуального приватного саморегулю-
вання до сфери законодавчого загальноправового 
регулювання.

Наприклад, згідно зі ст. 292 Цивільного кодексу 
РФ [6], члени сім’ї власника, котрі проживають 
у належному йому житловому приміщенні, мають 
право користування цим приміщенням на умовах, 
передбачених житловим законодавством. Однак 
рівень гарантій прав користування за російським 
житловим законодавством істотно знижений: нині 
перехід права власності на житловий будинок або 
квартиру до іншої особи розглядається як підста-
ва для припинення права користування житловим 
приміщенням членами сім’ї колишнього власника. 
В разі припинення сімейних відносин із власником 
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житлового приміщення, право користування даним 
житловим приміщенням за другим із подружжя, 
так само як і за іншими колишніми членами сім’ї 
власника цього житлового приміщення, за загаль-
ним правилом не зберігається. Лише за умови, що 
в другого з подружжя або в іншого колишнього чле-
на сім’ї власника житлового приміщення відсутні 
підстави набуття або здійснення права користуван-
ня іншим житловим приміщенням, а також якщо 
майновий стан колишнього члена сім’ї власника 
житлового приміщення та інші суттєві обставини 
не дозволяють йому забезпечити себе іншим житло-
вим приміщенням, право користування житловим 
приміщенням, що належить зазначеному власнику, 
може бути збережено за його колишнім чоловіком/
дружиною або іншим колишнім членом його сім’ї 
тільки на підставі рішення суду і тільки на певний 
термін. При цьому суд має право зобов’язати власни-
ка житлового приміщення забезпечити іншим жит-
ловим приміщенням колишнього чоловіка/дружину 
та інших членів його сім’ї, на користь яких власник 
виконує аліментні зобов’язання, на їх вимогу (п. 4 
ст. 31 Житлового кодексу РФ) [7].

Важливо також відзначити, що методи невід-
дільні від засобів правового регулювання. Цим під-
креслюється єдність предмета і методу регулюван-
ня. Водночас, методи виражають сутність того чи 
іншого юридичного режиму регулювання; отже, 
в системі сімейного права вони слугують саме тим 
об’єднуючим началом, яке групує систему цього 
права та інші правові явища у рамках відповідних 
структурних підрозділів — інститутів сімейного 
права. Розглядаючи методи правового регулювання 
в якості реальних юридичних явищ, що мають місце 
в межах галузі сімейного права, необхідно також 
указати на деякі вихідні особливості прояву методів, 
які являють собою виділені логічним шляхом най-
простіші прийоми регулювання, котрі визначають 
головні аспекти правового статусу суб’єктів і пра-
вовий режим об’єктів та інших соціальних явищ. 
До них належать:
1) централізоване, імперативне регулювання (метод 

субординації), під час застосування якого здійс-
нюється низхідне регулювання, що базується на 
владно- імперативних засадах; юридично оформ-
лена воля надходить на дану ділянку правової 
дійсності тільки зверху, від державних та інших 
компетентних органів, і відповідно до цього ста-
новище суб’єктів характеризується відносинами 
субординації, прямого підпорядкування. Такого 
роду правовідносини в сімейному праві мають 
місце, зокрема, у відносинах з органами опіки 
та піклування;

2) децентралізоване, диспозитивне регулювання (ме-
тод координації), при якому правове регулювання 
визначається знизу, на його хід і процес впливає 
активність учасників регульованих суспільних 
відносин; їх правомірні дії тут теж є індивідуаль-
ним, автономним джерелом юридично оформленої 
волі, і відповідно до цього становище суб’єктів 
характеризується відносинами координації, на-
данням конститутивного юридичного значення 
їх правомірній поведінці [8, c. 88–91].
У залежності від характеру регульованих сі-

мейних відносин, ці первинні методи виступають 
у різних варіаціях і сполученнях: завжди можна 
спостерігати переважання одного з них, проте нині 
наявна тенденція до їх збалансованого поєднання. 
Необхідно відзначити, що власне галузеві методи 
не можуть бути зведені до найпростіших прийомів 
регулювання. Будучи складним, багатогранним 
правовим явищем, кожен сімейно- правовий метод 
відображає особливий юридичний режим регулю-
вання і полягає в утворенні специфічного комплексу 
прийомів і засобів регулювання, який існує тіль-
ки в конкретному нормативному матеріалі й тісно 
пов’язаний із відповідною групою суспільних від-
носин — предметом правового регулювання. Крім 
того, в рамках однієї норми окремий метод завжди 
присутній у її гіпотезі, диспозиції і санкції. Відтак, 
у кожній нормі можна виділити кілька методів.

У цьому контексті важливо, що загальні дозволи 
та загальні заборони виражають вельми високий 
рівень нормативних узагальнень і досить високий 
соціальний статус. Вони можуть бути охарактеризо-
вані як такі глибинні правові явища, які знаходять-
ся на стику між правом і зрізом суспільного життя, 
що виражає соціальні вимоги до права. Загальні 
дозволи та загальні заборони виступають в якості 
своєрідного активного центру, «передавального ме-
ханізму», покликаного приймати активні імпульси, 
сигнали від суспільного життя задля того, щоб потім 
уже у вигляді загальних регулятивних начал, котрі 
втілюють панівні соціальні цінності, поширювати їх 
на все право, тим самим визначаючи характер і на-
прями правового регулювання суспільних відносин. 
Так, зрушення в економічній сфері породили право 
подружжя самостійно визначати правовий режим 
належного їм майна.

Торкаючись юридичної природи загальних доз-
волів та загальних заборон, важливо констатувати 
той факт, що вони належать до субстанціональних 
правових явищ — своєрідних феноменів, з яких 
складається сама «речовина», «тіло» права, — тоб-
то до правових засобів, з яких формується основа та 
дієві елементи механізму правового регулювання. 
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При цьому, зіставляючи загальні дозволи та загальні 
заборони з двома провідними ланками механізму 
правового регулювання (по-перше, з юридичними 
нормами та, по-друге, з суб’єктивними правами 
і юридичними обов’язками), можна зробити ви-
сновок, що їх особливості, притаманні їм риси, їх 
нетотожність з указаними та іншими ланками ме-
ханізму сімейно- правового регулювання свідчать 
про те, що загальні дозволи та загальні заборони є 
самостійними елементи даного механізму.

Наведена думка підтверджується тим, що загаль-
ні дозволи та загальні заборони, частково збігаючись 
за функціями з зазначеними елементами механіз-
му правового регулювання, одночасно виконують 
у ньому свої особливі завдання. Маючи в праві 
регулятивно- направляючу роль і виступаючи для 
суб’єктів у вигляді певного ступеня свободи (обов’яз-
ку), вони одночасно діють і через усю систему пов’я-
заних із ними юридичних норм і їхніх комплексів.

Висновки. Як результат, основні елементи ме-
ханізму сімейно- правового регулювання майнових 

відносин подружжя, особливо розглянуті в єдності 
загальні дозволи та загальні заборони, дають можли-
вість виділити два основних типи регулювання май-
нових відносин подружжя в міжнародному сімейному 
праві — загальнодозвільний і спеціальнодозвільний. 
Уже давно в юридичній літературі поширені дві фор-
мули, що мають відношення до особливостей права: 
1) дозволено все, крім забороненого; 2) заборонено 
все, крім дозволеного. Якщо подивитися на зазначені 
формули під кутом зору методів правового регулю-
вання та, перш за все, дозволів і заборон, то виявля-
ється чималий теоретичний потенціал положень, 
котрі в них містяться: зрозуміло, що чіткість, зрима 
діалектичність наведених формул — це вираз гли-
бинних закономірностей права, котрі першочергово 
належать до дозволів і заборон загального характеру. 
Відзначимо, що кожна формула виражає існування 
двох основних типів (порядків) правового регулюван-
ня, котрі потребують застосування різних поєднань 
відповідних методів під час регулювання майнових 
відносин подружжя в міжнародному сімейному праві.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБОРОННИХ НОРМ СІМЕЙНОГО ПРАВА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПРЕЩАЮЩИХ НОРМ СЕМЕЙНОГО ПРАВА

CLASSIFICATION OF PROHIBITORY RULES OF FAMILY LAW

Анотація. Стаття присвячується заборонним нормам сімейного права як об’єктам наукової класифікації. За спосо-
бом закріплення український законодавець дозволяє виокремити дві групи заборонних норм сімейного права: а) ті, що 
прямо встановлюють заборону (наприклад, не допускається примушування жінки та чоловіка до шлюбу); б) ті, що опосе-
редковано встановлюють заборону. Першу групу заборонних норм сімейного права доцільно поділити на три підгрупи: 
а) норми сімейного права, що встановлюють пряму безумовну заборону (наприклад, забороняється посередницька, 
комерційна діяльність щодо усиновлення дітей, передання їх під опіку, піклування чи на виховання в сім’ї громадян Укра-
їни, іноземців); б) норми сімейного права, що встановлюють пряму обумовлену заборону (приміром, шлюб не може бути 
визнаний недійсним у разі вагітності дружини або народження дитини в усиновлювача та усиновленої ним дитини, у 
двоюрідного брата та сестри, у тітки, дядьки та племінника, племінниці, або якщо той, хто не досяг шлюбного віку, досяг 
його або йому було надано право на шлюб); в) норми сімейного права, що встановлюють пряму заборону, але мають 
винятки із загального правила (наприклад, релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка 
прав та обов’язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення орга-
нів державної реєстрації актів цивільного стану). Другу групу заборонних норм сімейного права резонно поділити на 
ті, що: а) опосередковано встановлюють безумовну заборону (приміром, особа, позбавлена батьківських прав втрачає 
права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми); б) опосередковано встановлюють обумовлену 
заборону (наприклад, право дружини на утримання припиняється, якщо за рішенням суду виключено відомості про 
чоловіка як батька з актового запису про народження дитини).

Ключові слова: заборонні норми сімейного права, класифікація заборонних норм сімейного права, регулятивні 
норми сімейного права.

Аннотация. Статья посвящается запрещающим нормам семейного права как объектам научной классификации. По 
способу закрепления украинский законодатель позволяет выделить две группы запрещающих норм семейного права: 
а) те, которые прямо устанавливают запрет (например, не допускается принуждение женщины и мужчины в брак); б) те, 
что косвенно устанавливают запрет. Первую группу запрещающих норм семейного права целесообразно разделить 
на три подгруппы: а) нормы семейного права, устанавливающие прямой безусловный запрет (например, запрещается 
посредническая, коммерческая деятельность по усыновлению детей, передаче их под опеку, попечительство или на 
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воспитание в семьи граждан Украины, иностранцев); б) нормы семейного права, устанавливающие прямой обуслов-
ленный запрет (например, брак не может быть признан недействительным в случае беременности жены или рождения 
ребенка в усыновителя и усыновленного им ребенка, у двоюродного брата и сестры, у тети, дяди и племянника, племян-
ницы, или если тот, кто не достиг брачного возраста, достиг его или ему было предоставлено право на брак); в) нормы 
семейного права, устанавливающие прямой запрет, но имеют исключения из общего правила (например, религиозный 
обряд брака не является основанием для возникновения у женщины и мужчины прав и обязанностей супругов, кроме 
случаев, когда религиозный обряд брака состоялся до создания или восстановления органов государственной реги-
страции актов гражданского состояния). Вторую группу запрещающих норм семейного права резонно разделить на те, 
которые: а) косвенно устанавливают безусловный запрет (например, лицо, лишенное родительских прав лишается права 
на льготы и государственные пособия, предоставляемые семьям с детьми); б) косвенно устанавливают обусловленный 
запрет (например, право жены на содержание прекращается, если по решению суда исключены сведения о мужчине как 
отца из актовой записи о рождении ребенка).

Ключевые слова: запрещающие нормы семейного права, классификация запрещающих норм семейного права, 
регулирующие нормы семейного права.

Summary. The article is devoted to the prohibitive rules of family law as objects of scientific classification. According to the 
method of consolidation, the Ukrainian legislator allows to distinguish two groups of prohibitive rules of family law: a) those 
that directly establish a prohibition (for example, forcing a woman and a man to marry is not allowed); b) those that indirectly 
establish a ban. The first group of prohibitive rules of family law should be divided into three subgroups: a) rules of family law 
that establish a direct unconditional prohibition (for example, intermediary, commercial activities for the adoption of children, 
their transfer into custody, care or upbringing of Ukrainian citizens are prohibited, foreigners); b) rules of family law establishing 
a direct conditional prohibition (for example, marriage cannot be declared invalid in case of pregnancy of the wife or birth of a 
child to an adoptive parent and adopted child, to a cousin, aunt, uncle and nephew, niece, or if the person who has not reached 
the age of marriage, has reached it or has been granted the right to marry); c) rules of family law that establish a direct prohi-
bition, but have exceptions to the general rule (for example, a religious marriage rite is not a basis for a woman and a man to 
have the rights and responsibilities of a spouse, unless restoration of state registration of civil status acts). The second group 
prohibition rules of family law can reasonably be divided into those that: a) indirectly establish an unconditional prohibition (for 
example, a person deprived of parental rights loses the right to benefits and state assistance provided to families with children); 
b) indirectly establish a conditional prohibition (for example, the wife’s right to maintenance is terminated if the court decision 
excludes information about the husband as a father from the birth certificate of the child).

Key words: prohibitive rules of family law, classification of prohibitive rules of family law, regulatory rules of family law.

Постановка проблеми. У Сімейному кодексі Укра-
їни (далі — СКУ) закріплено чимало заборонних 

норм сімейного права. Проте в сімейно- правовій 
думці здебільшого розглядається зміст окремих зга-
даних правил поведінки. З огляду на це, в сучасній 
теорії сімейного права постає запит на розроблення 
класифікації заборонних норм сімейного права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як 
об’єкти наукових класифікацій розглядалися зо-
бов’язуючі та уповноважувальні норми сімейного 
права [2; 3]. Водночас класифікацію заборонних 
норм сімейного права, віднесених також до групи 
регулятивних норм сімейного права, досі не пред-
ставлено науковій спільноті.

Постановка завдання. Метою статті є наукова 
розробка класифікації заборонних норм сімейного 
права.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
способом закріплення український законодавець 
дозволяє виокремити дві групи заборонних норм сі-

мейного права: а) ті, що прямо встановлюють заборо-
ну; б) ті, що опосередковано встановлюють заборону.

Першу групу заборонних норм сімейного пра-
ва доцільно поділити на три підгрупи: а) норми сі-
мейного права, що встановлюють пряму безумовну 
заборону; б) норми сімейного права, що встановлю-
ють пряму обумовлену заборону; в) норми сімейного 
права, що встановлюють пряму заборону, але мають 
винятки із загального правила.

Найбільшу частину норм СКУ встановлюють пря-
му безумовну заборону. Так, відповідно до ч. 4 ст. 2 
СКУ зазначений законодавчий акт не регулює сімей-
ні відносини між двоюрідними братами та сестрами, 
тіткою, дядьком та племінником, племінницею і між 
іншими родичами за походженням [1].

У Загальній частині СКУ також можна розгля-
дати як прикладні ілюстрації положення, згідно із 
якими сімейні права (ч. 1 ст. 14) та сімейні обов’язки 
(ч. 1 ст. 15) є такими, що тісно пов’язані з особою, 
а тому не можуть бути передані іншій особі.
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Решта прикладів норм, які належать до цієї 
підгрупи, фігурують у різних розділах Особливої 
частини СКУ. Так, не допускається: примушуван-
ня жінки та чоловіка до шлюбу (абз. 2 ч. 1 ст. 24); 
реєстрація шлюбу через представника (ч. 2 ст. 34); 
одностороння зміна умов шлюбного договору (ч. 1 
ст. 100); одностороння відмова від шлюбного дого-
вору (ч. 1 ст. 101).

За законодавством України забороняються: будь-
які види експлуатації батьками своєї дитини (ч. 6 
ст. 150 СКУ); фізичні покарання дитини батьками, 
а також застосування ними інших покарань, які 
принижують людську гідність дитини (ч. 7 ст. 150 
СКУ). Забороняється посередницька, комерційна 
діяльність щодо усиновлення дітей, передання їх під 
опіку, піклування чи на виховання в сім’ї громадян 
України, іноземців (ч. 1 ст. 216 СКУ).

На прикладах резонно розглянути норми сімейно-
го права, що прямо встановлюють обумовлену заборо-
ну. Так, згідно із СКУ шлюб не може бути: визнаний 
недійсним, якшо на момент розгляду справи судом 
відпали обставини, які засвідчували відсутність зго-
ди особи на шлюб або її небажання створити сім’ю 
(ч. 3 ст. 40); визнаний недійсним у разі вагітності 
дружини або народження дитини в усиновлювача 
та усиновленої ним дитини, у двоюрідного брата та 
сестри, у тітки, дядьки та племінника, племінниці, 
або якщо той, хто не досяг шлюбного віку, досяг його 
або йому було надано право на шлюб (ч. 3 ст. 41).

Приклади також фігурують у ст. 169 СКУ, згідно 
із якою поновлення батьківських прав неможливе, 
якщо: дитина була усиновлена і усиновлення не ска-
соване або не визнане недійсне судом (ч. 2); на час 
розгляду справи судом дитина досягла повноліття 
(ч. 3).

Відразу дві прикладні ілюстрації містяться 
в ст. 211 СКУ. Так, якщо дитина має лише матір, 
вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її 
мати не перебуває у шлюбі (абз. 1 ч. 5). Якщо дити-
на має лише батька, вона не може бути усиновлена 
жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі (абз. 2 ч. 5).

Не має права оспорювати батьківства особа, запи-
сана батьком дитини, якщо в момент реєстрації бать-
ком дитини вона знала, що не є її батьком, а також 
особа, яка дала згоду на застосування допоміжних 
репродуктивних технологій відповідно до ст. 123 
СКУ (ч. 5 ст. 136).

Як приклад доцільно також розглядати положен-
ня ч. 3 ст. 157 СКУ: той із батьків, з ким проживає 
дитина не має права перешкоджати тому з батьків, 
хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та 
брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування 
не перешкоджає нормальному розвиткові дитини.

Наявні також приклади норм сімейного права, 
що прямо встановлюють заборону, але мають ви-
нятки із загального правила. Так, відповідно до 
ч. 5 ст. 5 СКУ ніхто не може зазнавати втручання 
в його сімейне життя, крім випадків, встановлених 
Конституцією України.

Наступним прикладом є положення ч. 1 ст. 20 
СКУ, згідно із якими до вимог, що випливають із 
сімейних відносин, позовна давність не застосо-
вується, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 72, 
ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 138, ч. 3 ст. 139 зазначеного 
нормативно- правового акта.

Сюди також належать положення ч. 3 ст. 21 
СКУ: релігійний обряд шлюбу не є підставою для 
виникнення у жінки та чоловіка прав та обов’язків 
подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд 
шлюбу відбувся до створення або відновлення ор-
ганів державної реєстрації актів цивільного стану.

Як приклад також можна навести положеннях 
п. 9 ч. 1 ст. 212 СКУ: не можуть бути усиновлюва-
чами іноземці, які не перебувають у шлюбі, крім 
випадків, коли іноземець є родичем дитини.

Другу групу заборонних норм сімейного права 
резонно поділити на ті, що: а) опосередковано вста-
новлюють безумовну заборону; б) опосередковано 
встановлюють обумовлену заборону.

Як приклади першої підгрупи відповідних норм 
є положення, згідно з якими особа, позбавлена бать-
ківських прав втрачає: права на пільги та державну 
допомогу, що надаються сім’ям з дітьми (п. 3 ч. 1 
ст. 166 СКУ); інші права, засновані на спорідненості 
з дитиною (п. 6 ч. 1 ст. 166 СКУ).

Доцільно навести також приклади норм сімейно-
го права, що опосередковано встановлюють обумов-
лену заборону. Так, якщо реєстрація шлюбу у ви-
значений день не відбулася, заява про реєстрацію 
шлюбу втрачає чинність після спливу трьох місяців 
від дня її подання (ч. 2 ст. 28 СКУ). Інакше кажучи, 
відповідна заява не є чинною зі спливом установле-
ного українським законодавцем строку.

Право дружини на утримання припиняється, 
якщо за рішенням суду виключено відомості про чо-
ловіка як батька з актового запису про народження 
дитини (ч. 2 ст. 85 СКУ). Інакше кажучи, дружина 
не має такого права, за наявності законодавчо вста-
новлених обставин.

Висновки. За способом закріплення український 
законодавець дозволяє виокремити дві групи забо-
ронних норм сімейного права: а) ті, що прямо вста-
новлюють заборону; б) ті, що опосередковано вста-
новлюють заборону. Першу групу заборонних норм 
сімейного права доцільно поділити на три підгрупи: 
а) норми сімейного права, що встановлюють пряму 



130

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Cерія: «Юридичні науки» // № 1 (35), 2021

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

безумовну заборону; б) норми сімейного права, що 
встановлюють пряму обумовлену заборону; в) норми 
сімейного права, що встановлюють пряму заборону, 
але мають винятки із загального правила. Другу 

групу заборонних норм сімейного права резонно 
поділити на ті, що: а) опосередковано встановлюють 
безумовну заборону; б) опосередковано встановлю-
ють обумовлену заборону.
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