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ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМЦІВ  

ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

PECULIARITIES OF PROCEEDING ADMINISTRATIVE  
LIABILITY IN UKRAINE FOR FOREIGNERS  

AND STATELESS PERSONS

Анотація. З огляду на євроінтеграційний та євроатлантичний розвиток України як потужного суб’єкта міжнарод-
них відносин та водночас необхідність посилення української економічної спроможності шляхом іноземних інвестицій, 
пом’якшення багатьох адміністративно- процесуальних дій щодо перетину кордону у найближчий перспективі, зумов-
люють потребу визначення особливостей правового регулювання адміністративної відповідальності по відношенню до 
осіб без громадянства й іноземців. З огляду на активні та масштабні воєнні дії в Україні означене питання набуває більш 
глибокої актуалізації, що пов’язане, насамперед, із забезпеченням безпекової компоненти.

У межах дослідження проаналізовано категоріальний апарат, виходячи з його нормативного закріплення у систе-
мі вітчизняного законодавства; розмежовано категорії «іноземець» та «особа без громадянства»; виокремлено низку 
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особливостей притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, скоєні іноземцями/особами без 
громадянства в нашій країні; здійснено аналіз статистичних даних та його об’єктивності на сучасному етапі, що пов’яза-
но з активними воєнними діями на території нашої держави; здійснено аналіз відповідних норм Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення, що власне регламентують порядок притягнення іноземців та осіб без громадянства до 
адміністративної відповідальності; розглянуто окремі процесуальні аспекти у розрізі досліджуваної проблематики; об-
ґрунтовано необхідність перегляду нині передбаченого обсягу штрафу у межах проаналізованих статей 15 глави КУпАП.

Опираючись на чинне законодавство України, констатовано, що іноземці та особи без громадянства являються, 
власне, спеціальними суб’єктами адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність за правопору-
шення зазначених осіб характеризується низкою ознак, які визначають цих осіб як спеціальних суб’єктів адміністратив-
ної відповідальності та адміністративного права в цілому. Загалом, означені особи, за фактом перебування їх на терито-
рії України, несуть адміністративну відповідальність у межах визначених чинним законодавством України, Конституцією 
України та міжнародними договорами. Водночас, у певних випадках, закон про адміністративну відповідальність вста-
новлює особливий порядок притягнення до відповідальності іноземних громадян та осіб без громадянства.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, особа без громадянства, іноземець, притягнення до відповідаль-
ності, правове регулювання, адміністративно- правовий статус.

Summary. In view of the Euro-integrated and Euro- Atlantic development of Ukraine as a powerful subject of international 
relations and at the same time the need to strengthen Ukrainian economic capacity through foreign investments, softening of 
many administrative and procedural actions regarding crossing the border in the near future, lead to the need to determine 
the specifics of the legal regulation of administrative responsibility for towards stateless persons and foreigners. In view of the 
active and large- scale military operations in Ukraine, this issue is gaining deeper relevance, which is primarily related to the 
provision of the security component.

Within the framework of the study, the categorical apparatus was analyzed based on its normative anchoring in the system 
of domestic legislation; the categories «foreigner» and «stateless person» are distinguished; a number of features of bringing to 
administrative responsibility for offenses committed by foreigners/stateless persons in our country are highlighted; an analysis 
of statistical data and its objectivity was carried out at the current stage, which is connected with active military operations 
on the territory of our state; an analysis of the relevant norms of the Code of Ukraine on Administrative Offenses, which actu-
ally regulate the procedure for bringing foreigners and stateless persons to administrative responsibility; individual procedural 
aspects are considered in terms of the investigated issues; the necessity of revising the currently provided amount of the fine 
within the analyzed articles of Chapter 15 of the Code of Administrative Offenses is substantiated.

Based on the current legislation of Ukraine, it was established that foreigners and stateless persons are, in fact, special 
subjects of administrative responsibility. Administrative responsibility for the offenses of the specified persons is characterized 
by a number of features that define these persons as special subjects of administrative responsibility and administrative law in 
general. In general, the specified persons, based on the fact of their stay on the territory of Ukraine, bear administrative respon-
sibility within the limits defined by the current legislation of Ukraine, the Constitution of Ukraine and international treaties. At 
the same time, in certain cases, the law on administrative responsibility establishes a special procedure for prosecuting foreign 
citizens and stateless persons.

Key words: administrative responsibility, stateless person, foreigner, prosecution, legal regulation, administrative- legal status.

Постановка проблеми у загальному вигляді. З ог-
ляду на євроінтегрований та євроатлантичний 

розвиток України як потужного суб’єкта міжнарод-
них відносин, формування демократичної, соціаль-
ної та правової держави, зміна певних соціальних 
пріоритетів, економічних і соціальних відносин 
між громадянами України та іншими громадянами, 
сучасні масштабні воєнні дії на території України 
та водночас необхідність посилення української 
економічної спроможності шляхом іноземних інвес-
тицій, розвиток туристичного бізнесу, пом’якшення 
багатьох адміністративно- процесуальних дій щодо 
перетину кордону у найближчий перспективі — усіх 

цих чинників, що невідворотно призводять до стрім-
кого збільшення кількості іноземних громадян/осіб 
без громадянства на території нашої держави, й вод-
ночас зумовлюють потребу визначення особливостей 
правового регулювання адміністративної відпові-
дальності по відношенню до осіб без громадянства 
й іноземців. З огляду на активні та масштабні во-
єнні дії в Україні означене питання набуває більш 
глибокої актуалізації, що пов’язане, насамперед, 
із забезпеченням безпекової компоненти.

Аналіз останніх досліджень. Під час проведен-
ня дослідження були використані напрацюван-
ня таких вчених як: Ю. Кривошеєнко, В. Кури-
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ло, С. Константінов, О. Скакун, О. Світличний, 
Т. Мінка, В. Палько, М. Жуков, у наукових здо-
бутках яких у цілому висвітлено проблематику 
дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою досліджен-
ня виступає аналіз особливостей адміністративної 
відповідальності іноземців та осіб без громадян-
ства в Україні шляхом дослідження системи чин-
ного вітчизняного та міжнародного законодавства, 
статистичних даних та наукових розвідок.

Виклад основного матеріалу дослідження. Різ-
номанітність адміністративних відносин зумов-
лює, в свою чергу, різноманітність суб’єктів, які 
є безпосередніми учасниками адміністративно- 
правових відносин загалом. У цьому відношенні, 
адміністративні правопорушення мають як за-
гальні, так і спеціальні суб’єкти адміністративної 
відповідальності. Згідно чинного законодавства 
України, загальним суб’єктом адміністративної 
відповідальності може бути осудна особа, яка до-
сягла 16-річного віку. Що стосується спеціальних 
суб’єктів, — то це особи, які, крім ознак загаль-
них суб’єктів, можуть бути визнані суб’єктами 
конкретних адміністративних правопорушень 
і притягнуті до адміністративної відповідальності 
за наявності певних, визначених законом ознак.

Власне, ця особливість адміністративної відпо-
відальності поширюється й на іноземців та осіб 
без громадянства. Згідно зі статтею 16 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення [1], 
іноземці та особи без громадянства, які прожива-
ють в Україні, притягаються до адміністративної 
відповідальності нарівні з громадянами України. 
Відповідно ж до норм чинного вітчизняного за-
конодавства та міжнародних договорів, питання 
щодо відповідальності за адміністративні право-
порушення, вчинені в Україні іноземцями, які 
користуються імунітетом від адміністративної 
юрисдикції нашої держави, можуть вирішуватися 
дипломатичними способами.

Основні ж положення про адміністративну від-
повідальність іноземців та осіб без громадянства 
викладені в Конституції України (ч. 1 ст. 26) [2]. 
Права, свободи та обов’язки, надані громадянам 
України, поширюються на іноземців, які перебу-
вають в Україні на законних підставах, за винят-
ками, передбаченими Конституцією нашої держа-
ви, законами та міжнародними договорами.

Конституцією України чітко розмежовано до-
сліджувані категорії, власне: «іноземець» та «осо-
ба без громадянства», відносячи до перших лише 
іноземних громадян (ч. 1 ст. 26). Відповідно до 
конституційних положень нормами Законів Укра-

їни: «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» [3] (ст. 1) та «Про громадянство 
України» [4] (ст. 1) регламентовано визначення 
«іноземців» та «осіб без громадянства». Зокрема, 
«іноземець» визначається як особа, яка не перебу-
ває в громадянстві України і є громадянином/під-
даним іншої держави або держав; «особа без гро-
мадянства», у свою чергу, — як особа, яку жодна 
держава, відповідно до власного законодавства, не 
вважає своїм громадянином [2].

У цілому, у системі вітчизняного законодавства, 
термін «іноземець» застосовано у 2-х чинних щой-
но зазначених Законах України та 3-х підзаконних 
нормативно- правових актах: Постанові Кабінету 
Міністрів України від 01.06.2011 р. № 567 «Про 
затвердження Правил оформлення віз для в’їзду 
в Україну і транзитного проїзду через її терито-
рію» [5]; Наказі МЗС України від 26.07.2011 р. 
№ 196 «Про затвердження Інструкції про порядок 
оформлення іноземцям та особам без громадянства 
віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду че-
рез її територію» [6]; спільному Наказі МВС та 
Держкордонслужби України від 25.11.2003 р. 
№ 1426/267 «Про затвердження Інструкції про 
порядок взаємодії між Міністерством внутрішніх 
справ України і Адміністрацією Державної при-
кордонної служби України з питань приймання- 
передавання та повернення дітей у країни постій-
ного проживання» [7]. Зауважимо, що як чинне, 
так і вже не чинне нині законодавство уніфіковано 
відображають зміст означеного терміну.

Власне, саме стаття 3 Закону України «Про 
правовий статус іноземців та осіб без громадян-
ства» встановлює положення щодо правового 
статусу іноземців та осіб без громадянства. Дана 
стаття регламентує те, що іноземці та особи без 
громадянства, які знаходяться в Україні на абсо-
лютно законних підставах, мають повне право на 
користування тими самими правами й свободами, 
як і громадяни України, за винятками, встанов-
леними законами, Конституцією України та між-
народними договорами [3].

На відміну від терміну «іноземець», норма-
тивно- регламентована категорія «особа без грома-
дянства» у своєму трактуванні має деякі відмінно-
сті, зокрема, на рівні профільного законодавства. 
Так, Закон України «Про громадянство» «особу 
без громадянства» визначає як «особу, яку жодна 
держава відповідно до свого законодавства не вва-
жає своїм громадянином», тоді як Законом Укра-
їни «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» ця ж дефініція означена як: «осо-
ба, яка не розглядається як громадянин будь-якою 
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державою в силу дії її закону» (пункт 15 частини 
першої статті 1 в редакції Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо визнання особою без громадянства» від 
16.06.2020 р. [8]), не маючи водночас жодних 
змістових розбіжностей.

Загальновживаний термін «апатрид» на озна-
чення «особи без громадянства» регламентуєтеся 
насамперед міжнародним законодавством. Так, 
Конвенція ООН про статус апатридів, прийнята від 
28.09.1954 р. під терміном «апатрид» означає осо-
бу, що «не розглядається як громадянин будь-якою 
Державою згідно з її законом» [9]. Власне, лише 
у 2013 р. шляхом прийняття Закону України від 
11.01.2013 р. за № 23-VII «Про приєднання Украї-
ни до Конвенції про статус апатридів» було ратифі-
ковано цю Конвенцію [10], що й постала тілом ві-
тчизняного законодавства й, власне, цілком логічно, 
призвела до відповідних змін на означення категорії 
«особа без громадянства» у Законі України «Про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Водночас, поширеною помилкою є прирівняння 
статусу осіб без громадянства до статусу інозем-
ців. Позаяк, ключова відмінність полягає у пере-
буванні іноземця під юрисдикцією 2-ох держав 
одразу, коли особа без громадянства перебувати-
ме під владою виключно країни перебування [11, 
с. 158]. Відтак, апатрид не підпадатиме під дипло-
матичний й консульський захист.

Вітчизняним нормотворцем регламентовано 
і низку споріднених категорій, зокрема: «інозем-
ці та особи без громадянства, які перебувають на 
території України на законних підставах» (п. 7 
ст. 1 Закону України «Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства»), «іноземці та 
особи без громадянства, які постійно проживають 
в Україні» (п. 8 ст. 1 Закону України «Про пра-
вовий статус іноземців та осіб без громадянства»), 
«іноземці та особи без громадянства, які тимчасо-
во перебувають на території України» (п. 9 ст. 1 
Закону України «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства»), «іноземці та особи без 
громадянства, які тимчасово проживають в Укра-
їні» (п. 10 ст. 1 Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства») [3].

На іноземців та осіб без громадянства, згідно 
норм Конституції та інших нормативно- правових 
актів, покладено зобов’язання неухильно додер-
жуватися законів України, в жодній формі не по-
сягати на права і свободи, честь і гідність інших 
людей, інтереси суспільства та держави.

Особливість статусу іноземців та осіб без грома-
дянства полягає в тому, що, з огляду на обстави-

ни, він створює ряд передумов для безпосередньої 
реалізації прав і свобод або йому властиве накла-
дання певних обмежень у повній відповідності 
з міжнародним правом.

Беручи до уваги статистику адміністративних 
правопорушень протягом останніх років, можемо 
зазначити, що значний відсоток адміністративних 
правопорушень вчинено іноземцями та особами 
без громадянства [12]. Зокрема, за даними Нацпо-
ліції, лише протягом 2020 року іноземці в Україні 
вчинили понад 92 тисячі адміністративних та май-
же 1700 кримінальних правопорушень [13, с. 11], 
що, безумовно, не може не викликати напругу 
в суспільстві. Найпоширенішими адміністратив-
ними правопорушеннями, згідно офіційних ста-
тистичних даних, являються: недотримання по-
рядку пересування і вибору місця проживання, 
порушення правил перебування в Україні, недо-
тримання порядку реєстрації та ін. [13, с. 11].

Активні військові дії на території нашої держа-
ви та відповідний правовий режим воєнного стану, 
безсумнівно, внесли свої корективи щодо статис-
тичних даних у розрізі досліджуваного питання. 
Втім, значна частина з таких має латентний харак-
тер і не потрапляє до офіційної статистики, позаяк 
військова агресія рф саме цьому і сприяє. Тож, 
отримати відносно об’єктивні дані протягом при-
наймні 2022 року не є, на нашу думку, можливим. 
Втім, суттєвих правових змін правовий режим во-
єнного стану не привніс щодо питання нормативно-
го регулювання адміністративної відповідальності 
іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Водночас, було внесено цілу низку змін щодо 
до профільного законодавства. Так, частину де-
сяту статті 4 Закону України «Про правовий ста-
тус іноземців та осіб без громадянства» доповне-
но абзацом другим згідно із Законом № 2813-IX 
від 01.12.2022 р. «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення 
законодавства у сфері міграції» [14] щодо нор-
мативного впорядкування діяльності «іноземців 
та осіб без громадянства, які прибули в Україну 
з метою участі в міжнародних та регіональних 
волонтерських програмах чи участі в діяльності 
організацій та установ, що залучають до своєї 
діяльності волонтерів, …  для надання медичної 
допомоги, реабілітаційної допомоги на волонтер-
ських засадах як медичні працівники, фахівці 
з реабілітації… тощо» [3].

Характеризуючи особливості адміністративної 
відповідальності за правопорушення, скоєні іно-
земцями в нашій країні, варто виокремити на-
ступні:
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1) адміністративна відповідальність іноземців за 
скоєння спеціальних адміністративних правопо-
рушень регламентується загальноукраїнським 
законодавством;

2) за порушення правил перебування на території 
України до іноземців можуть бути застосова-
ні спеціальні санкції, такі, як: видворення за 
межі України, повернення до колишнього місця 
проживання, скорочення терміну перебування. 
Зауважимо, що власне ці санкції можуть засто-
совуватися лише до іноземців;

3) питання процесуального оформлення притягнен-
ня іноземців до адміністративної відповідально-
сті у справах про правопорушення спеціального 
складу є прерогативою, насамперед, Державної 
прикордонної служби України, Державної мігра-
ційної служби України та Національної поліції 
України [12, c. 13].
Дослідники правового статусу іноземців та осіб 

без громадянства розглядають цю групу осіб як 
спеціальних суб’єктів адміністративної відпові-
дальності, притягнення до відповідальності яких 
відрізняється від аналогічного провадження за 
участю громадян України: а) за обсягом підстав 
відповідальності; б) за суб’єктами відповідально-
сті; в) за обсягом міри відповідальності; г) за по-
рядком здійснення відповідальності [15, с. 14].

Серед найбільш вживаних видів адміністратив-
них стягнень, що застосовується до іноземців та 
осіб без громадянства — видворення з України. 
Стаття 24 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення передбачає, що законом Укра-
їни може бути передбачено адміністративне ви-
дворення за межі України іноземців та осіб без 
громадянства, які вчинили адміністративні пра-
вопорушення, що значною мірою порушують гро-
мадський порядок. Згідно з цією статтею, для 
застосування адміністративного видворення не-
обхідним є: а) наявність закону, що передбачає 
адміністративне видворення; б) вчинення адміні-
стративного правопорушення, що істотно порушує 
громадський порядок [1].

Якщо дії іноземців та осіб без громадянства 
грубо порушують Закон України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства» або су-
перечать забезпеченню/захисту громадської без-
пеки в Україні, Державна прикордонна служба 
України, Державна міграційна служба України 
та Національна поліція України чи Служба безпе-
ки України щодо осіб, які намагалися незаконно 
перетнути кордон України в зоні прикордонного 
контролю або були затримані після перетинання 
кордону, можуть ухвалити рішення про видво-

рення, повідомивши протягом 24 годин сторону 
обвинувачення про підстави для ухвалення такого 
рішення. Видворення іноземця або особи без гро-
мадянства з України може супроводжуватися за-
бороною на подальший в’їзд в Україну на строк до 
п’яти років. Строк заборони на подальший в’їзд 
в Україну обчислюється з моменту прийняття вка-
заного рішення.

Рішення які приймаються вище перераховани-
ми правоохоронними органами щодо примусового 
повернення іноземця або особи без громадянства 
за межі України може бути оскаржено до суду 
згідно чинного законодавства. Так, особа має пра-
во протягом 10 днів на його оскарження. Втім, 
апеляційне звернення призупиняє виконання рі-
шення про видворення означених категорій осіб, 
щоправда, за винятком власне тих випадків, коли 
у необхідності негайного видворення є безпекова 
компонента. Зокрема, питання та обставини щодо 
негайного видворення іноземця, згідно ст. 216 
КПК [16], віднесено до юрисдикції СБУ.

Згідно чинного законодавства України, саме 
з моменту оприлюднення рішення про видворення 
за межі України, особи, які вважаються іноземця-
ми/особами без громадянства, можуть оперувати 
правом на захист.

Іноземці та особи без громадянства, які, за 
санкцією прокурора ухиляються від виїзду після 
прийняття рішення про видворення, підлягають 
затриманню та адміністративному примусовому 
видворенню вітчизняними органами Нацполіції 
та охорони державного кордону, втім, лише за 
наявності достовірних підстав вважати, що вони 
й надалі ухилятимуться від самовільного виїзду.

Іноземцям та особам без громадянства, які 
підлягають адміністративному видворенню, або 
юридичним/фізичним особам, які приймають цих 
іноземців та осіб без громадянства чи сприяють їх 
незаконному в’їзду, проживанню/працевлаштуван-
ню чи допомагають їм уникнути виїзду з України 
після закінчення терміну перебування, відшкодо-
вуються витрати, пов’язані з адміністративним ви-
дворенням та утриманням, у національній валюті 
України та іноземна валюта за курсом Національ-
ного банку України на дату здійснення платежу.

Якщо іноземці та особи без громадянства вид-
воряються без запрошення юридичних або фізич-
них осіб і не мають необхідних коштів для вста-
новлення факту їх в’їзду в Україну, в порядку, 
встановленому Міністерством внутрішніх справ 
України та Адміністрацією Державної прикор-
донної служби України, за погодженням з Мініс-
терством фінансів України, кошти державного 
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бюджету, можуть бути профінансовані за рахунок 
коштів, передбачених на цю мету в державному 
бюджеті.

Іноземці та особи без громадянства зобов’язані 
негайно залишити територію України після прий-
няття рішення про їх безпосереднє видворення. 
Якщо приймається рішення про примусове по-
вернення іноземця або особи без громадянства за 
межі України, то в такому випадку віза анулю-
ється, крім того конфіскується документ на право 
перебування в Україні.

У розрізі глави 15 КУпАП «Адміністративні 
правопорушення, що посягають на встановлений 
порядок управління» міститься цілий перелік ста-
тей, що регламентують притягнення до адмінвід-
повідальності досліджуваної категорії осіб, пере-
важна більшість яких з’явилась в даному законі 
лише в 2018 році, власне шляхом прийняття Зако-
ну України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо забезпечення прикор-
донної безпеки держави» [17]. До таких, зокрема, 
слід віднести наступні: стаття 203 «Порушення 
іноземцями та особами без громадянства правил 
перебування в Україні і транзитного проїзду через 
територію України»; стаття 203–1 «Невиконання 
рішення про заборону в’їзду в Україну»; стаття 
204 «Порушення порядку працевлаштування, при-
йняття на навчання, надання житла, реєстрації 
іноземців та осіб без громадянства та оформлення 
для них документів»; стаття 204–1 «Незаконне 
перетинання або спроба незаконного перетинання 
державного кордону України»; стаття 205 «Не-
вжиття заходів до забезпечення своєчасної реє-
страції іноземців і осіб без громадянства»; стаття 
206 «Порушення порядку надання іноземцям та 
особам без громадянства житла, транспортних за-
собів та сприяння в наданні інших послуг»; стаття 
206–1 «Незаконне перевезення іноземців та осіб 
без громадянства територією України» [1].

Оскільки наразі проблематика пов’язана 
з необхідністю забезпечення безпекової складової, 
у тому числі і через військову агресію сусідньої 
держави, той порівняно невеликий розмір штра-

фу, передбачений більшістю зазначеними стаття-
ми, є необхідним до перегляду та посиленню міри 
відповідальності за порушення адміністративного 
характеру норм чинного вітчизняного законодав-
ства [18].

Висновки. З огляду на вище зазначене та опи-
раючись на чинне законодавство України, можемо 
констатувати, що іноземці та особи без громадян-
ства являються, власне, спеціальними суб’єкта-
ми адміністративної відповідальності. Адміні-
стративна відповідальність за правопорушення 
зазначених осіб характеризується низкою ознак, 
які визначають цих осіб як спеціальних суб’єктів 
адміністративної відповідальності та адміністра-
тивного права в цілому. Загалом, означені особи, 
за фактом перебування їх на території України, 
несуть адміністративну відповідальність у межах 
визначених чинним законодавством України, Кон-
ституцією України та міжнародними договорами. 
Водночас, у певних випадках, закон про адміні-
стративну відповідальність встановлює особливий 
порядок притягнення до відповідальності інозем-
них громадян та осіб без громадянства.

Нами було проаналізовано категоріальний апа-
рат, виходячи з його нормативного закріплення 
у системі вітчизняного законодавства; розмежо-
вано категорії «іноземець» та «особа без грома-
дянства»; виокремлено низку особливостей при-
тягнення до адміністративної відповідальності 
за правопорушення, скоєні іноземцями/особами 
без громадянства в нашій країні; здійснено ана-
ліз статистичних даних та його об’єктивності на 
сучасному етапі, що пов’язано з активними воєн-
ними діями на території нашої держави; здійс-
нено аналіз відповідних норм Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, що власне 
регламентують порядок притягнення іноземців та 
осіб без громадянства до адміністративної відпові-
дальності; розглянуто окремі процесуальні аспек-
ти у розрізі досліджуваної проблематики; обґрун-
товано необхідність перегляду нині передбаченого 
обсягу штрафу у межах проаналізованих статей 15 
глави КУпАП.
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LEGAL REGULATION OF RELATIONS ON THE IMPLEMENTATION  
OF INFRASTRUCTURE PROJECTS FOR RURAL  

TERRITORIAL COMMUNITIES

Анотація. У статті здійснено дослідження правових засад організаційно- управлінської доктрини реалізації інфра-
структурних проєктів, у концепції державної політики розвитку сільських територіальних громад. Охарактеризовано 
теоретико- категоріальний апарат досліджуваних відносин та надано авторське визначення категорії «інфраструктурний 
проєкт» як сформовані для задоволення потреб усього суспільства чи його частини завдання та визначені засоби реалі-
зації такого завдання за допомогою використання специфічних форм, методів і процесів, що забезпечують досягнення 
бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату, а також сприятимуть нормальному 
функціонуванню, відтворенню та розвитку економічної, соціальної, екологічної та інших галузей життєдіяльності усієї 
держави чи окремої територіальної громади. Звернено увагу на низку загальних законодавчих і нормативно- правових 
актів, що регулюють основні засади здійснення підприємницької діяльності та співпраці між органами державної влади, 
місцевого самоврядування і приватними партнерами визначаються. Здійснено більш детальний аналіз Положення про 
Державне агентство інфраструктурних проєктів України та законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та «Про державно- приватне партнерство», що регулювання ними правовідносин реалізації інфраструктурних проєктів, 
а також повноважень у такому процесі держави, органів місцевого самоврядування територіальних громад, суб’єктів 
приватної підприємницької ініціативи, зокрема сільськогосподарських товаровиробників. Здійснено узагальнення щодо 
шляхів вирішення проблематики реалізації інфраструктурних проєктів для сільських територіальних громад шляхом за-
безпечувати узгодження та врахування взаємних інтересів держави, підприємницьких структур та громадян в реалізації 
спільних інноваційно- інвестиційних проєктів, цільових галузевих програм тощо. Запропоновано, для успішної реалізації 
інфраструктурних проєктів повоєнного відновлення нашої країни, здійснити удосконалити чинного законодавства та 
напрацювати окремий закон, який би безпосередньо регулював відносини реалізації інфраструктурних проєктів у сіль-
ських регіонах.

Ключові слова: інфраструктурний проєкт, нормативно- правові акти, орган місцевого самоврядування, правові заса-
ди, сільські регіони, територіальна громада.

Summary. The article examines the legal foundations of the organizational and management doctrine of the implementation 
of infrastructure projects, in the concept of state policy for the development of rural territorial communities. The theoretical- 
categorical apparatus of the studied relations is characterized and the author’s definition of the category «infrastructure proj-
ect» is given as a task formed to meet the needs of the whole society or part of it, and the means of implementing such a task 
are determined using specific forms, methods and processes that ensure the achievement of the desired economic, technical, 
technological or organizational result, as well as contribute to the normal functioning, reproduction and development of the 
economic, social, ecological and other spheres of life of the entire state or a separate territorial community. Attention is drawn 
to a number of general legislative and normative legal acts that regulate the basic principles of entrepreneurial activity and 
cooperation between state authorities, local self-government and private partners are defined. A more detailed analysis of the 
Regulations on the State Agency for Infrastructure Projects of Ukraine and the laws of Ukraine «On Local Self- Government in 
Ukraine» and «On Public- Private Partnership» that regulate the legal relations of the implementation of infrastructure projects, 
as well as the powers of the state and local self-government bodies of territorial communities in such a process was carried out, 
subjects of private entrepreneurial initiative, in particular agricultural producers. A generalization was made regarding the ways 
to solve the problems of implementing infrastructure projects for rural territorial communities by ensuring coordination and tak-
ing into account the mutual interests of the state, business structures and citizens in the implementation of joint innovation and 
investment projects, targeted industry programs, etc. It is suggested that, for the successful implementation of infrastructure 
projects of the post-war reconstruction of our country, the current legislation should be improved and a separate law should be 
developed, which would directly regulate the implementation of infrastructure projects in rural regions.

Key words: infrastructure project, normative legal acts, local self-government body, legal foundations, rural regions, terri-
torial community.
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Постановка проблеми. Високий потенціал 
матеріально- ресурсного забезпечення сіль-

ських територій на переважній частині території 
України, який сформувався завдяки унікальному 
поєднанню природно- кліматичних умов та геостра-
тегічного положення, наявності значної кількості 
земель, придатних для здійснення товарного сіль-
ськогосподарського виробництва, традицій в сфері 
землеробства, тваринництва, рослинництва, є клю-
човим фактором забезпечення успішного соціально- 
економічного розвитку сільських територіальних 
громад. Однак, реальний стан справ у царині такого 
розвитку не відрізняється високими показниками 
культурно- побутового стану існування сільських 
мешканців та розвитком виробничої і соціаль-
ної інфраструктури сільських територій. Наразі 
у сільській місцевості України основна частина 
представників територіальних громад зайнята у ви-
робничій чи переробній складових сільськогоспо-
дарської діяльності. Така діяльність забезпечує 
сільське населення матеріальними засобами для 
існування та формує певний (невисокий) рівень 
їхнього достатку.

Зазначений стан справ сформувався, на нашу 
думку, за таких умов. Перехід аграрної галузі 
економіки України до ринкових відносин, що 
супроводжувався радикальною трансформацією 
сільськогосподарського виробництва та зосере-
дженням засобів такого виробництва у приват-
ному секторі господарювання, не достатньо поєд-
нувався із змінами суспільних процесів на селі. 
Державна соціальна політика трьох останніх 
десятиліть не передбачала забезпечення реалі-
зації системних інфраструктурних проєктів для 
сільських територіальних громад, що поступово 
призвело до глибокої кризи сільських територій, 
скорочення чисельності сільського населення, 
безробіття, бідності, трудової міграції, старіння 
населення, занепаду існуючої соціальної інфра-
структури тощо.

Наразі, в умовах війни, наслідками якої, зо-
крема, є руйнування інфраструктури населених 
пунктів міської та сільської місцевості у резуль-
таті здійснення безпосередніх військових дій на 
деяких територіях нашої держави, тимчасової 
окупації окремих територій, в сучасному україн-
ському суспільстві повинна формуватися парадиг-
ма післявоєнного відновлення інфраструктури на-
шої держави, у тому числі й за рахунок реалізації 
інфраструктурних проєктів у сільській місцевості.

Авторська позиція про важливу роль реаліза-
ції інфраструктурних проєктів, пов’язаних із сіль-
ськогосподарською діяльністю, аргументується 

такою позицією: першим таким загальнодержав-
ним та, водночас, міжнародним інфраструктурним 
проєктом в умовах оголошення правового режиму 
воєнного стану є проєкт, пов’язаний з результа-
тами діяльності сільськогосподарських товаро-
виробників — «Зернова ініціатива» та зростання 
експорту врожаю зернових культур. Реалізація 
цього інфраструктурного проєкту розпочалася 
наприкінці липня 2022 року. Саме тоді Україна, 
Організація Об’єднаних Націй та Туреччина під-
писали тристоронню угоду щодо деблокади портів 
Великої Одеси — «Чорноморськ», «Одеса», «Пів-
денний». 1 серпня з Одеси вийшло перше заван-
тажене зерном судно. За перший місяць дії угоди 
через 3 порти сукупно було експортовано 1,7 млн. 
тон аграрної продукції до 20 країн світу. «Зерно-
ва ініціатива» позитивно вплинула на міжнародні 
ринки та глобальну продовольчу безпеку — вар-
тість продовольства у світі знизилася. Загалом за 
серпень усіма видами транспорту було експорто-
вано 5 млн. тон аграрної продукції [1].

Наведений вище факт вказує на подальшу пер-
спективу нарощування Україною експорту про-
дукції села з початку та в умовах повномасштаб-
ного вторгнення при умові подальшої успішної 
реалізації інфраструктурного проєкту «Зернова 
ініціатива» та підготовки і реалізації інших про-
єктів за участю держави, міжнародних партнерів, 
сільських територіальних громад, національних 
приватних партнерів тощо.

Однак, на нашу думку, наразі у вітчизняному 
законодавстві не сформовано чіткого правового 
механізму регулювання відносин реалізації інф-
раструктурних проєктів при безпосередній уча-
сті органів місцевого самоврядування, тому нами 
вбачається за доцільне запропонувати авторські 
дослідження проблематики правового регулюван-
ня реалізації інфраструктурних проєктів для сіль-
ських територіальних громад, які можуть сприяти 
удосконаленню нормативно- правового регулюван-
ня досліджуваних відносин в Україні.

Ступінь розробленості проблеми. Здійснений 
автором аналіз наукових позицій щодо досліджень 
особливостей вітчизняного нормативно- правового 
регулювання відносин реалізації інфраструктур-
них проєктів для сільських територіальних гро-
мад, дає підстави зазначити, що фахівцями у га-
лузі права, державного управління, економіки 
тощо такими як Арістова І. В., Бородіна О. М., 
Зачко О. Б., Жураковська Л. А., Ковальова О. В., 
Кропивко М. Ф., Курило В. І., Курило І. В., 
Курило Л. І., Лупенко Ю. О., Мушенок В. В., 
Прокопа І. В., Риженко О. С., Русан В. М., 
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Шершньова З. Є., Юнін І. О. та ін. досліджено ок-
ремі елементи проблематики.

Зокрема, Бородіна О. М. та Прокопа І. В. до-
слідили теоретико- методологічні засади, сутнісні 
характеристики та інституціональні основи сіль-
ського розвитку в Україні в цілому, а також роз-
крили основні напрями зміцнення економічного 
потенціалу сільського розвитку та визначили роль 
інфраструктурних проектів у такому зміцненні 
[2]. Курило В. І., Мушенок В. В., Риженко О. С. 
у колективних та індивідуальних працях пред-
ставили правовий механізм управління ризиками 
організаційного та податкового розвитку суб’єктів 
аграрного сектору, який необхідно враховувати 
при реалізації такими суб’єктами інфраструктур-
них проектів самостійно чи спільно з органами 
державної влади та місцевого самоврядування [3]. 
Крім того, досліджено концептуальні й теоретико- 
практичні основи фінансово- правового регулюван-
ня різних видів відносин, у тому числі й реалізації 
проєктів удосконалення інфраструктури сільських 
територіальних громад в умовах трансформації 
відносин місцевого самоврядування [4–5]. Кури-
ло І. В. досліджувала питання агроінноваційної 
діяльності та проблеми охорони рослинного світу 
України, що безпосередньо пов’язані з реалізацією 
інфраструктурних проектів у сільській місцевості. 
Курило Л. І. вивчала проблеми розвитку інтелек-
туального капіталу аграрної сфери нашої держави. 
Зачко О. Б. розглянув понятійно- категоріальний 
інструментарій проблематики дослідження, здійс-
нив порівняльний аналіз найбільших інфраструк-
турних проектів світу, охарактеризував їх основні 
елементи, а також запропонував результати дослі-
дження системних підходів до удосконалення про-
цесу управління інфраструктурними проєктами на 
основі методів системного аналізу та стратегічного 
управління [6] тощо.

Однак, на наше переконання, відсутнє об-
ґрунтоване дослідження питання комплексного 
нормативно- правового регулювання відносин реа-
лізації інфраструктурних проектів для сільських 
територіальних громад у нашій державі, що за-
лишається актуальним та потребує подальшого 
дослідження.

Мета даного дослідження полягає у частковому 
вирішенні питань загальної проблематики визна-
чення концептуальних підходів до правового ре-
гулювання відносин реалізації інфраструктурних 
проєктів для сільських територіальних громад, 
а також у формуванні пропозицій щодо опера-
тивного удосконалення нинішнього нормативно- 
правового регулювання досліджуваних відносин 

для забезпечення відновлення та розвитку інфра-
структури сільських територій.

Викладення основного матеріалу. Забезпечення 
показників економічного розвитку сільських тери-
торіальних громад та соціальної сфери села мож-
ливе шляхом підготовки та виконання державних, 
галузевих та регіональних програм, а також інф-
раструктурних проєктів соціально- економічного 
розвитку. Звернемо увагу на певну новизну про-
блематики адміністративно- правового забезпечен-
ня управлінських відносин у нашій державі щодо 
можливостей реалізації інфраструктурних проєк-
тів, а також, разом з тим, на відсутність чіткого 
нормативно- правового урегулювання такого типу 
суспільно- економічних відносин.

Як зазначає Зачко О. Б., «проведення 
Євро-2012 показало перші специфічні риси реалі-
зації інфраструктурних проєктів в Україні. Зага-
лом, реалізація інфраструктурних проектів про-
йшла успішно, незважаючи на окремі недоліки, 
що пов’язані з недооцінкою бюджетів проєктів на 
стадії планування та неефективним використан-
ням продукту інфраструктурного проєкту на стадії 
експлуатації» [6, с. 60].

Із викладених вище висновків управлінсько-
го та економічного дослідження, доцільно зроби-
ти припущення, що лише при наявності чіткої 
нормативно- правової бази в нашій державі, реа-
лізація інфраструктурних проєктів буде успіш-
ною, а також сприятиме укріпленню показників 
ринкового функціонування економіки України 
та визначенню стратегічних напрямів подаль-
шого розвитку сільських регіонів. Виходячи 
з цього, з метою напрацювання правових засад 
організаційно- управлінської доктрини реалізації 
інфраструктурних проєктів, у концепції держав-
ної політики розвитку села, розглянемо, у першу 
чергу, теоретико- категоріальний апарат досліджу-
ваних відносин.

Отже, інфраструктура — це сукупність специ-
фічних форм, методів і процесів, а також різно-
манітних споруд та комунікацій, що забезпечують 
загальні умови і нормальне функціонування еко-
номічної, соціальної, екологічної та інших галу-
зей життєдіяльності суспільства, його відтворення 
і розвиток [7, c. 12]. Проєкт — це задум (завдан-
ня, проблема) та необхідні засоби його реаліза-
ції з метою досягнення бажаного економічного, 
технічного, технологічного чи організаційного 
результату [7, c. 27].

Поєднання описаних вище категорій у єди-
не словосполучення дає підстави сформулювати 
смислове визначення категорії «інфраструктурний 
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проєкт» як сформоване для задоволення потреб 
усього суспільства чи його частини завдання та 
визначені засоби реалізації такого завдання за 
допомогою використання специфічних форм, ме-
тодів і процесів, що забезпечують досягнення ба-
жаного економічного, технічного, технологічного 
чи організаційного результату, а також сприяти-
муть нормальному функціонуванню, відтворенню 
та розвитку економічної, соціальної, екологічної 
та інших галузей життєдіяльності усієї держави 
чи окремої територіальної громади.

Досліджуючи відносини правового регулю-
вання реалізації інфраструктурних проєктів для 
сільських територіальних громад, звернемо увагу 
на тлумачення категорії «соціальна інфраструкту-
ра» як комплексу загальних умов для відтворен-
ня робочої сили і забезпечення нормальної жит-
тєдіяльності людей [8, c. 173]. Враховуючи таке 
визначення, соціальна інфраструктура сільських 
регіонів нами визначається як стала похідна, що 
напряму залежить від розвитку сільськогосподар-
ського виробництва на даній території та функ-
ціонування інших галузей економіки. Конкретні 
завдання реалізації соціальної політики держа-
ви на селі реалізуються як ступінь забезпечення 
соціально- економічних прав людини. Важливим 
орієнтиром для розвитку сільських територіаль-
них громад є соціально орієнтоване ринкове сіль-
ське господарство. Адже, саме у соціальній сфері 
виникають умови для соціального та правового 
захисту населення, розвитку демократії, нові нор-
ми й зразки поведінки, можливості вільного ви-
бору місця роботи та посадового росту, розвитку 
відносин приватної власності й підприємництва.

Звернувши увагу на окремі дефініції поня-
тійно- категоріального апарату досліджуваної 
проблематики реалізації інфраструктурних про-
єктів у сільській місцевості, зазначимо, що в на-
ціональному соціально- економічному середовищі 
питання правового регулювання відносин реалі-
зації інфраструктурних проєктів не набуло на-
лежного закріплення. Основні засади здійснення 
підприємницької діяльності як основного фак-
тору розвитку національної економіки, а також 
співпраці між органами державної влади, міс-
цевого самоврядування і приватними партнера-
ми визначаються «низкою базових законодавчих 
і нормативно- правових актів, серед яких, Госпо-
дарський і Податковий кодекси України, Закони 
України «Про державно- приватне партнерство», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
концесії», Національна стратегія сприяння роз-
витку громадянського суспільства в Україні на 

2021–2026 роки, Стратегія розвитку аграрного 
сектору економіки на період до 2020 р., Концеп-
ція розвитку державно- приватного партнерства 
в Україні на 2013–2018 рр., Державна цільова 
програма розвитку українського села на період до 
2015 р. тощо» [5, с. 221].

Оскільки, на нашу думку, перераховані вище 
нормативно- правові акти є загальними регулятор-
ними актами щодо відносин реалізації інфра-
структурних проєктів, то доцільно звернути більш 
детальну увагу на аналіз спеціального (чинного 
нормативно- правового акту — Положення про 
Державне агентство інфраструктурних проєктів 
України (затверджено постановою Кабінету Міні-
стрів України від 22 вересня 2016 р. № 714) [9].

Даний нормативно- правовий акт визначає, що 
Державне агентство інфраструктурних проєктів 
України (надалі — Укрінфрапроєкт) є централь-
ним органом виконавчої влади, який реалізує 
державну політику у сфері розвитку, будівниц-
тва, реконструкції та модернізації інфраструктури 
авіаційного, морського та річкового транспорту, 
а також фінансового забезпечення заходів із за-
безпечення безпеки дорожнього руху відповідно 
до державних програм.

Здійснюючи аналіз повноважень Укрінфрапро-
єкту, доходимо висновку про пріоритетні напрями 
у діяльності даного державного органу — розвиток 
міської та міжміської (міждержавної) інфраструк-
тури. У пункті 3 розділу 12 Положення, основни-
ми його завданнями є розвиток інфраструктури 
авіаційного, морського та річкового транспорту 
шляхом будівництва та введення в експлуатацію 
об’єктів такої інфраструктури, а також пунктів 
пропуску через державний кордон для автомо-
більного сполучення та фінансове забезпечення 
заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху 
відповідно до державних програм.

Проте серед визначених вище повноважень, 
що не повною мірою стосуються сільської місце-
вості, доцільну звернути увагу на повноваження 
щодо «реалізації інфраструктурних проєктів як 
замовник та/або виконавець державних цільо-
вих програм», до яких можна віднести програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства 
в Україні, розвитку аграрного сектору економіки 
та українського села тощо.

Також слід зазначити, що згідно пунктів 6 та 
7. Положення Укрінфрапроєкт для виконання по-
кладених на нього завдань має право: 1) залучати 
в установленому порядку до виконання окремих 
робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців, 
працівників органів місцевого самоврядування, 
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підприємств, установ та організацій (за погоджен-
ням з їх керівниками); 2) одержувати безоплатно 
від органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ, організацій, а також громадян та 
їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, 
необхідні для виконання покладених на нього за-
вдань; 3) взаємодіє в установленому порядку з ор-
ганами місцевого самоврядування, об’єднаннями 
громадян, громадськими спілками [9].

Отже, аналіз окремих пунктів Положення про 
Державне агентство інфраструктурних проєктів 
України дає підстави для висновку про наявність 
закріплення у даному підзаконному нормативно- 
правовому акті приписів щодо можливої співпраці 
з сільськими органами місцевого самоврядування 
та місцевими підприємствами, установами, орга-
нізаціями, сільськими громадян у ході реалізації 
інфраструктурних проєктів для сільських терито-
ріальних громад.

Поряд із підзаконним закріпленням, питання 
належного формування та модернізації інфраструк-
тури територіальної громади знайшло відображен-
ня і у Законі України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР. 
Зокрема, пунктах 1–3, статті 18 Закону визна-
чають порядок взаємовідносин органів місцевого 
самоврядування з безпосередньо не підпорядкова-
ними їм юридичними та фізичними особами, що 
мають місцезнаходження у межах відповідних 
територіальних громад. Такі взаємовідносини, 
з питань, віднесених до відання органів місцевого 
самоврядування, відбуваються на засадах підкон-
трольності, підзвітності та надання необхідної ін-
формації, ініціювання організації та проведення 
перевірок у межах бюджетно- податкового регулю-
вання та при вирішенні інших питань [10].

Звернувши увагу на основні повноваження 
органів місцевого самоврядування (сільських, 
селищних рад), охарактеризуємо їхні законодав-
чо закріплені власні (самоврядні) та делеговані 
повноваження по взаємодії з іншими суб’єктами, 
зокрема і щодо реалізації інфраструктурних про-
єктів по відповідних галузях.

1. У галузі бюджету, фінансів і цін: залучен-
ня на договірних засадах коштів підприємств, 
установ та організацій незалежно від форм влас-
ності, розташованих на відповідній території, та 
коштів населення, а також бюджетних коштів на 
будівництво, розширення, ремонт і утримання на 
пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої 
інфраструктури та на заходи щодо охорони на-
вколишнього природного середовища (пункт 5, 
стаття 28).

2. У галузі будівництва: організація розвитку 
інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту 
комунальної власності для розміщення технічних 
засобів електронних комунікацій з метою задово-
лення потреб населення у електронних комуніка-
ційних послугах (пункт 1, стаття 31).

3. У сфері освіти, охорони здоров’я, культури, 
молодіжної політики, фізкультури і спорту: спри-
яння розвитку молодіжних та дитячих громад-
ських об’єднань, молодіжних центрів, молодіж-
них рад, молодіжної інфраструктури (пункт 10, 
стаття 32).

4. В галузі зовнішньоекономічної діяльності: 
сприяння у створенні на основі законодавства 
спільних з іноземними партнерами підприємств 
виробничої і соціальної інфраструктури та інших 
об’єктів; залучення іноземних інвестицій для 
створення робочих місць (пункт 3, стаття 35).

5. Щодо забезпечення законності, правопоряд-
ку, охорони прав, свобод і законних інтересів гро-
мадян: вжиття необхідних заходів щодо захисту 
критичної інфраструктури, відновлення функціо-
нування важливих державних об’єктів національ-
ної економіки, об’єктів критичної інфраструктури 
та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність на-
селення (пункт 2–1, стаття 38) [10].

У межах даного дослідження, окремо зверне-
мо увагу на делегування Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» повноважень 
районних і обласних рад відповідним місцевим 
державним адміністраціям щодо збереження міс-
цевої інфраструктури: 1) об’єднання на договір-
них засадах коштів підприємств, установ та орга-
нізацій, розташованих на відповідній території, 
і населення, а також бюджетних коштів на будів-
ництво, реконструкцію, ремонт та утримання на 
пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої 
інфраструктури, шляхів місцевого значення, на 
капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг 
населених пунктів та інших доріг, які є складо-
вими автомобільних доріг державного значення 
(як співфінансування на договірних засадах) та на 
заходи щодо охорони праці та охорони навколиш-
нього природного середовища (пункт 6, стаття 44); 
2) сприяння розвитку молодіжної інфраструктури, 
молодіжних центрів, інших суб’єктів молодіжної 
роботи (пункт 19, стаття 44) [10].

Відповідно до Закону України «Про державно- 
приватне партнерство» від 01.07.2010 р. 
№ 2404-VI [11] сферами застосування державно- 
приватного партнерства, щодо розвитку сільських 
територіальних громад самостійно чи у чіткому 
поєднанні із виробничою діяльністю суб’єктів 
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аграрного сектору, можуть полягати у реалізації 
інфраструктурних проєктів щодо:
1) забезпечення функціонування зрошувальних 

і осушувальних систем, що має ключове зна-
чення у розвитку сільського господарства та 
сільських територій для окремих регіонів нашої 
країни, в яких, через несприятливі природно- 
кліматичні умови, ефективно функціонуючі 
меліоративні системи сприяють стабільному 
виробництву рослинницької продукції;

2) будівництва та/або експлуатації морських і річ-
кових портів та їх інфраструктури дозволить 
розширити пропускну спроможність вітчизня-
них портів з перевалки сільськогосподарської 
продукції, що в умовах світової продовольчої 
кризи дозволить наростити поставки вітчизняної 
продукції на світовий ринок сільськогосподар-
ської продукції;

3) будівництва управління та обслуговування ме-
реж ринків фруктів, овочів, коренеплодів тощо, 
холодильних та складських приміщень для збе-
реження сільськогосподарської продукції, пе-
реробки її відходів, що сприятиме зменшенню 
валових витрат аграрного сектору, розвитку 
інфраструктури реалізації продуктів харчуван-
ня, а також розширенню сфер підприємницької 
діяльності представників сільських територі-
альних громад.
Здійснюючи узагальнення дослідження пробле-

матики правовідносин реалізації інфраструктур-
них проєктів для сільських територіальних громад 
слід зазначити, що механізм співробітництва між 
державою, органами місцевого самоврядування, 
суб’єктами підприємницької діяльності у вигля-
ді державно- приватного партнерства дозволяє за-
безпечувати узгодження та врахування взаємних 
інтересів держави, підприємницьких структур 
та громадян в реалізації спільних інноваційно- 
інвестиційних проєктів, цільових галузевих про-
грам тощо. Проте чинне законодавство більшою 
мірою регулює відносини модернізації міської 
інфраструктури, тому, на нашу думку, для реалі-
зації інфраструктурних проєктів повоєнного від-
новлення нашої країни, доцільно удосконалити 
чинне законодавство та напрацювати окремий за-

конодавчий акт щодо реалізації інфраструктурних 
проектів у сільських регіонах.

Висновки. В Україні до початку повномасш-
табного ворожого вторгнення реалізувалися де-
сятки масштабних інфраструктурних проєктів. 
Необхідність післявоєнного напрацювання новел 
змісту та реалізації таких проєктів із широким 
залученням іноземних партнерів засвідчує акту-
альність проблематики дослідження правового ре-
гулювання зазначених відносин та напрацювання 
шляхів удосконалення основних управлінських 
механізмів. Реалізація інфраструктурних проєктів 
у сільських регіонах має специфічні правові та 
економічні характеристики, а успішна їх реалі-
зація залежать від інструментарію правового ре-
гулювання, потреб суспільства у певних конкрет-
них її видах, формування правової думки тощо. 
Функції інфраструктурних проєктів у сільському 
територіальному розвитку проявляються як вплив 
інфраструктури на різні суб’єкти і об’єкти сіль-
ського регіону та взаємозв’язки між ними у части-
ні: розміщення населення та об’єктів сільського 
господарства; природокористування; культури та 
побуту; організації сільськогосподарського вироб-
ництва, виконання робіт, надання послуг тощо.

Наразі оголошення правового режиму воєнного 
стану негативно вплинуло на можливості реаліза-
ції проєктів модернізації сільської інфраструктури 
та вимагає реалізувати інфраструктурні проєкти 
воєнний часу. Серед них: 1) відбудова дорожніх 
маршрутів на деокупованих територіях; 2) нала-
годження роботи ключових для економіки екс-
портних шляхів; 3) підготовка до повноцінної 
відбудови країни.

У перспективі післявоєнної відбудови основни-
ми формами взаємодії органів місцевого самовря-
дування сільських територіальних громад з ін-
шими учасниками реалізації інфраструктурних 
проєктів, насамперед, є: 1) державно- приватне 
партнерство; 2) співпраця з розвитку аграрних 
кластерів і технопарків; 3) взаємодія державних 
та місцевих органів влади із саморегулівними ор-
ганізаціями; 4) партнерство на місцевому рівні 
щодо підтримки ініціатив сільських громад у роз-
будові соціальної інфраструктури сіл.
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НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР

SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION  
OF REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF  

ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Анотація. Обґрунтована актуальність проблематики адміністративних процедур в загальній системі розбудови і 
удосконалення механізмів державного управління та необхідність здійснення досліджень вказаної галузі і розгортання 
відповідної нормативно- правової бази.

Опрацьовані запропоновані вченими- правознавцями шляхи розгортання теоретико- правових засад функціонуван-
ня адміністративних процедур. Звернуто увагу на наукову позицію щодо формування науки адміністративного про-
цедурного права в якості відносно самостійного елемента юридичної науки або ж підгалузі адміністративного права. 
Здійснено аналіз та узагальнення досліджень понятійно- концептуальних засад адміністративних процедур та запропо-
новані дефініції.

Викладено історію розгортання нормативно- правового забезпечення регулювання адміністративних процедур у ві-
тчизняній юриспруденції. Проаналізовано головні положення Закону України «Про адміністративну процедуру». Ви-
значені шляхи запровадження вказаного закону до яких віднесені прийняття або оновлення нормативних актів органів 
виконавчої влади, що випливає з цього Закону а також необхідності навчання публічних службовців.

Проаналізовані перші кроки запровадження вимог Закону як на урядовому, так і галузевому рівнях. Звернуто увагу 
на недостатню системність і плановість вказаної роботи та необхідність посилення навчання відповідних посадових осіб, 
на яких покладена функція практичного виконання завдань держави.

Підкреслена актуальність розбудови регламентування порядку адміністративних процедур в локальних нормативно- 
правових актах, які регулюють суспільні відносини в окремих галузях державного життя, серед яких, підкреслене вагоме 
місце освітньої сфери, що потребує окремого адміністративно- правового дослідження.

Ключові слова: адміністративна процедура, механізми державного управління, адміністративні процедури у сфері 
освіти.

Summary. The relevance of the problems of administrative procedures in the general system of development and improve-
ment of state management mechanisms and the necessity of carrying out research in the specified field and the deployment of 
the relevant regulatory and legal framework are substantiated.

The ways of deploying the theoretical and legal foundations of the functioning of administrative procedures proposed by 
legal scholars have been elaborated. Attention is paid to the scientific position regarding the formation of the science of admin-
istrative procedural law as a relatively independent element of legal science or a sub-branch of administrative law. The analysis 
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and generalization of research on the conceptual foundations of administrative procedures was carried out and definitions were 
proposed.

The history of the deployment of regulatory and legal support for the regulation of administrative procedures in domestic 
jurisprudence is outlined. The main provisions of the Law of Ukraine «On Administrative Procedure» were analyzed. The ways of 
implementation of the specified law have been defined, which include the adoption or updating of regulatory acts of executive 
authorities resulting from this Law, as well as the need to train public servants.

The first steps of the implementation of the Law’s requirements are analyzed both at the government and industry levels. 
Attention was drawn to the insufficient systematicity and planning of the specified work and the need to strengthen the training 
of the relevant officials, who are entrusted with the function of practical implementation of the tasks of the state.

The urgency of developing the regulation of the order of administrative procedures in local normative legal acts that regulate 
social relations in certain branches of state life is emphasized, among which the important place of the educational sphere, 
which requires a separate administrative and legal study, is emphasized.

Key words: administrative procedure, state management mechanisms, administrative procedures in the field of education.

Розбудова і удосконалення ефективних меха-
нізмів державного управління неможливе без 

розгортання системи нормативно- правового регу-
лювання адміністративних процедур. Професор 
Принстонського університету, 28-й Президент США 
Вудро Вильсон зазначав, що державне управління є 
найбільш очевидною функцією уряду, а метою нау-
ки про державне управління визначив налагодженні 
роботи урядових органів, удосконалення управлін-
ської структури а також формування усвідомлення 
державними службовцями почуття обов’язку. Він 
підкреслював важливість розроблення та запро-
вадження механізмів визначення обов’язків та 
відповідальності офіційних осіб. «У владі немає 
небезпеки, якщо тільки вона не безвідповідальна» 
[1, с. 213] — цим без перебільшення крилатим 
висловом Вудро Вільсон фактично і започаткував 
засади розроблення і запровадження конкретної 
відповідальності конкретного представника влади, 
які згодом трансформувалися в публічно- правову 
систему адміністративних процедур.

Актуальність розроблення та запровадження 
нормативно- правового регулювання адміністра-
тивних процедур підтверджується і відповідною 
позицією європейського співтовариства. Країнами- 
членами Ради Європи прийняті нормативно- 
правові акти, спрямовані на забезпечення регулю-
вання адміністративних процедур. В першу чергу 
це прийняті Комітетом Міністрів Ради Європи 
Резолюції та Рекомендації Ради Європи. До них 
відноситься Резолюція Кабінету Міністрів Ради 
Європи № (77) 31 про захист особи у відносинах 
до актів адміністративних органів [2], Рекоменда-
ція № R (80) 2 стосовно здійснення дискреційних 
повноважень адміністративними органами [3], Ре-
комендація № R (87) 16 щодо адміністративних 
процедур, які зачіпають велику кількість осіб [4] 
та інші. В більшості європейських країн практи-

кується кодифікація нормативно- правових актів, 
які забезпечують регулювання порядку адміністра-
тивних процедур у стосунках органів державної 
влади з фізичними та юридичними особами. Так, 
у Федеративній Республіці Німеччина затвердже-
ний та запроваджений Закон про адміністративну 
процедуру, в Австрійській Республіці — Загальний 
закон про адміністративну процедуру, а у Поль-
щі — Кодекс адміністративного провадження.

Актуальність проблематики адміністратив-
них процедур обґрунтовується необхідністю 
нормативно- правового визначення та регулювання 
необхідних та можливих дій учасників процесів 
адміністративної діяльності та порядку відпові-
дальності за вказані дії. Саме тому наукові дослі-
дження вказаної проблематики та запровадження 
їх результатів у правотворчу та правозастосовну 
сфери є винятково важливою. Доцільно зауважи-
ти, що О. І. Миколенко навіть пропонує формуван-
ня науки адміністративного процедурного права 
в якості відносно самостійного елемента юридичної 
науки або ж підгалузі адміністративного права [5].

Шляхи розгортання теоретико- правових за-
сад функціонування адміністративних процедур 
Ю. М. Фролов визначає одним із найважливіших 
напрямків загального реформування вітчизняної 
адміністративної науки, спрямованої на вдоско-
налення діяльності органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, забезпечення закон-
них прав та інтересів учасників адміністративних 
правовідносин Важливими є і сформульовані вче-
ним такі ознаки адміністративних процедур як 
публічність, унормованість, етапність реалізації, 
спрямованість на реалізацію прав або обов’язків 
певного суб’єкту правовідносин у сфері державно-
го управління і завершення прийняттям відповід-
ного нормативного акту, який обов’язковим для 
виконання [6].
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Безумовно, що теоретичною базою відпрацю-
вання наукової проблеми є розроблення її понятій-
ного апарату. Саме тому необхідно підкреслити, 
що формулювання змісту дефініції «адміністра-
тивна процедура» стало предметом численних до-
сліджень науковців- адміністративістів. При цьому 
попри різноманітність пропонованих формулю-
вань коло системоформуючих ознак залишається 
практично незмінним — це унормованість, публіч-
ність та суб’єктність, етапність і послідовність дій 
а також прийняття владних управлінських рішень 
через реалізацію повноважень посадових осіб.

В той же час в нормативно- правових актах на 
відміну від науково- юридичних досліджень тлу-
мачення змісту поняття «адміністративна про-
цедура» практично відсутній. У нещодавно при-
йнятому Законі України «Про адміністративну 
процедуру» під адміністративною процедурою 
пропонується розуміти «визначений законодав-
ством порядок здійснення адміністративного про-
вадження» [7].

Нормативно- правове забезпечення адміністра-
тивних процедур у порівнянні з науковим відпра-
цюванням вказаної проблеми видається помітно 
менш ефективним, хоча відповідна законотворча 
робота активно ведеться. Ще в 2001 році за іні-
ціативою Кабінету Міністрів України був розро-
блений та внесений на розгляд Верховної Ради 
України проєкт адміністративно- процесуального 
кодексу України [8], метою якого визначалося 
установлення порядку діяльності органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядування та ін-
ших органів і їх посадових осіб щодо забезпечення 
реалізації та захисту прав і свобод фізичних осіб 
законних інтересів юридичних осіб. Кодекс мав 
регулювати відносини між фізичними або юри-
дичними особами з органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, їх посадовими особа-
ми. У сферу регулювання кодексу пропонувалося 
не включати надання органами виконавчої влади 
державних послуг громадянам. Законопроєкт був 
розглянутий комітетами Верховної Ради з питань 
правової політики, законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності та з питань бюджету 
і в подальшому знятий з порядку денного.

Така ж доля очікувала і подібний проєкт, роз-
роблений і внесений до Верховної Ради України 
вже у 2012 році [9]. Метою запровадження за-
значеного законопроекту було встановлено утвер-
дження та реалізацію прав, свобод і законних ін-
тересів фізичних та юридичних осіб, забезпечення 
їх гарантій і захисту шляхом визначення порядку 
діяльності державних органів і органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб 
щодо забезпечення справедливого, об’єктивного 
та своєчасного розгляду адміністративних справ 
відповідно до принципів належного урядування. 
До предмету регулювання проєкту кодексу пропо-
нувалося віднести відносини державних органів, 
органів місцевого самоврядування, їх посадових 
і службових осіб з фізичними і юридичними особа-
ми, як стосувалися прийняття адміністративного 
акта та його виконання. Запровадження кодексу 
мало забезпечити якісно новий рівень нормативно- 
правової регламентації адміністративних процедур 
у діяльності державних органів влади та захисту 
прав і законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб у відносинах з державою, рівність усіх перед 
законом та ефективність здійснення контролю за 
законністю діяльності органів влади.

Невдалою стала і спроба прийняття Закону про 
адміністративну процедуру у 2019 році [10]. Про-
ектом закону передбачалося здійснення регулю-
вання відносин органів виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб та 
інших суб’єктів, які законом уповноважені здійс-
нювати владні управлінські функції, з фізичними 
та юридичними особами щодо розгляду їх справ, 
прийняття адміністративного акта та його вико-
нання на засадах демократії та верховенства пра-
ва, а також забезпечення і захисту прав та свобод 
людини і громадянина.

У законопроекті чітко визначалися компетенції 
державного органу, який розглядає і вирішує ад-
міністративні справи, шляхом їх поділу на пред-
метну (віднесення до відання органу законом) 
і територіальну, яка визначається за місцезнахо-
дженням майна, яке є предметом провадження, 
місцем проживання чи перебування учасника про-
вадження або ж у інших випадках відповідно до 
обставин, які мають суттєве значення в справі. 
Визначалися шляхи виконання адміністративно-
го акта. Законопроєкт був розроблений і внесе-
ний урядом, пройшов розгляд в комітетах, але 
29 серпня 2020 р. відкликаний.

Врешті-решт аналізований законотворчий 
адміністративно- процедурний марафон завершився 
успіхом, а саме прийняттям Закону України «Про 
адміністративну процедуру». Щоправда зробити 
це вдалося лише з другої спроби, оскільки на по-
передній, ухвалений у листопаді 2021 року закон 
Президентом України було накладено вето та внесе-
ні пропозиції щодо уточнення сфери застосування 
Закону і продовження строку набрання чинності. 
Вказані пропозиції законотворцями були враховані 
і у лютому 2022 року Закон було прийнято. При 
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цьому чинності вказаний нормативно- правовий акт 
набуде аж через 18 місяців з дня його опубліку-
вання — тобто у грудні 2023 року. Причина такого 
значного відтермінування криється у необхідності 
приведення значної кількості законодавчих актів 
України у відповідність із цим Законом, прийнят-
тя або оновлення нормативних актів органів вико-
навчої влади, що випливає з цього Закону а також 
необхідності навчання дуже великої кількості пу-
блічних службовців.

Зазначений Закон регулює відносини органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб та інших суб’єктів, уповноважених 
на здійснення функцій публічного адмініструван-
ня, з юридичними та фізичними особами щодо 
розгляду і вирішення адміністративних справ та 
покликаний забезпечувати і захищати права, сво-
боди чи законні інтереси людини і громадянина 
у дусі визначеної Конституцією України демокра-
тичної та правової держави.

Встановлені принципи адміністративних про-
цедур, до яких віднесені верховенство права, рів-
ність перед законом, обґрунтованість, безсторон-
ність (неупередженість) адміністративного органу, 
добросовісність і розсудливість, пропорційність, 
відкритість, своєчасність і розумний строк, ефек-
тивність, презумпція правомірності дій та вимог 
особи, офіційність, гарантування права особи на 
участь в адміністративному провадженні та гаран-
тування ефективних засобів правового захисту. 
При цьому передбачається, що вказані принципи 
поширюються і на іншу адміністративну діяль-
ність адміністративних органів.

Визначені перелік, статус та повноваження ад-
міністративного органу, в тому числі його поса-
дової особи, право та обов’язки інших учасників 
адміністративного провадження та осіб, які спри-
яють розгляду справи. До учасників адміністра-
тивного провадження пропонується віднести осіб, 
питання про права, свободи чи законні інтереси 
або обов’язки яких вирішується в адміністратив-
ному акті а також інших осіб, на права, свободи 
чи законні інтереси яких негативно впливає або 
може вплинути адміністративний акт.

Детально та поетапно прописані всі процеду-
ри, пов’язані з адміністративним провадженням. 
Встановлені вимоги до оформлення, структури та 
змісту адміністративного акта, набрання ним чин-
ності а також шляхи доведення до відома особи. 
Прописана процедура адміністративного оскар-
ження також відкликання або визнання недійс-
ності адміністративного акта чи його перегляду 
за нововиявленими обставинами. Особлива увага 

приділена процедурам виконання адміністратив-
ного акта.

Перспективними та актуальними видаються 
положення Закону, які встановлюють основопо-
ложні правил взаємовідносин адміністративних 
органів як з фізичними, так і з юридичними осо-
бами, зобов’язують адміністративні органи об-
ґрунтовувати свої рішення, наділяють учасників 
адміністративних правовідносин суттєвими проце-
дурними правами (зокрема — право особи бути ви-
слуханою до прийняття будь-якого індивідуально-
го рішення, що може на неї негативно вплинути, 
та надати необхідні докази а також право кожної 
особи на доступ до матеріалів справи, які її сто-
суються), регламентують оскарження адміністра-
тивних актів у позасудовому порядку тощо [7].

В той же час певною мірою зашкодити ефек-
тивності запровадження Закону є його спрямо-
ваність на всеохоплюваність та регламентування 
всіх адміністративно- процедурних відносин, що 
в силу різноманітності останніх видається дово-
лі проблематичним. Більш оптимальним було б 
використання такого нормативно- правового аку-
та в якості базового, за умови його доповнення 
положеннями, які розширюють і конкретизують 
регулювання адміністративних процедур різних 
галузей та різної специфіки. Така конкретизація 
може бути здійсненою як спеціальними законами 
чи підзаконними нормативно- правовими актами, 
так і окремими положеннями галузевих законів. 
Тому абсолютно оптимальним видається встанов-
лений законодавцями строк, відведений на запро-
вадження положень вказаного Закону у практику.

Взагалі гармонізація національного законодав-
ства до стандартів Закону України «Про адміні-
стративну процедуру» фактично розпочалася з мо-
менту його прийняття, оскільки його перехідними 
та прикінцевими положеннями вже внесені зміни 
до законів «Про звернення громадян» та «Про ад-
міністративні послуги».

Розпочаті і заходи щодо прийняття відповідних 
нормативних актів органів виконавчої влади. Вка-
зані акти приймаються як на загальнодержавному 
урядовому рівні, так і на локальному галузевому.

Серед загальнодержавних підзаконних норма-
тивно- правових актів необхідно виділити Роз-
порядження Кабінету Міністрів України від 
23 грудня 2022 р. № 1199-р, яким внесені зміни 
до Стратегії реформування державного управлін-
ня України на 2022–2025 роки зокрема в частині 
термінологічного уточнення, спрощення процедур 
надання адміністративних та інших публічних по-
слуг, в тому числі електронних, послуг у сфері 
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реєстрації актів цивільного стану, навчання дер-
жавних службовців щодо нових засад здійснення 
адміністративної процедури а також розроблення 
нормативно- правового забезпечення впроваджен-
ня систематичного перегляду процедур в органах 
виконавчої влади [11]. Постановою Кабінету Мі-
ністрів від 16 серпня 2022 р. № 937 внесені змі-
ни до постанови Кабінету Міністрів України від 
4 грудня 2019 р. № 1137, які ураховують нові 
правові реалії, що виникли у зв’язку з прийнят-
тям Закону України «Про адміністративну про-
цедуру» в тому числі шляхом прийняття у новій 
редакції Положення про Єдиний державний веб 
портал електронних послуг [12].

Процедура прийняття у громадян України, які 
перебувають за межами України, документів для 
оформлення, обміну паспорта громадянина Укра-
їни, паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон розміщеним за межами України відокрем-
леним підрозділом, що є адміністратором Єдиного 
державного демографічного реєстру регламенту-
ється Постановою Кабінету Міністрів України від 
10 червня 2022 р. № 678 «Про реалізацію експе-
риментального проекту щодо оформлення паспор-
та громадянина України та паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон громадянам України, 
які перебувають за межами України» [13]. Особли-
вості здійснення дозвільних та реєстраційних про-
цедур у будівництві з урахуванням реалій воєнного 
стану визначаються Постановою Кабінеті Міністрів 
України від 24 червня 2022 р. № 722 «Деякі пи-
тання здійснення дозвільних та реєстраційних про-
цедур у будівництві в умовах воєнного стану» [14].

Прискоренню процесів імплементації адміні-
стративно- процедурного законодавства мають 
ключові показники результативності, ефектив-
ності та якості службової діяльності державних 
службовців, які займають посади державних се-
кретарів міністерств, на 2023 рік, які затверджені 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
09.12.2022 № 1116-р і включають до таких по-
казників забезпечення підготовки проектів актів 
щодо внесення необхідних змін до законодавства 
з метою приведення його у відповідність з поло-
женнями Закону України «Про адміністративну 
процедуру» [15].

В якості прикладу удосконалення нормативно- 
правового регулювання адміністративних проце-
дур на галузевому рівні можна привести накази 
Державної авіаційної служби, якими вносять-
ся зміни і доповнення до порядку регулювання 
адміністративних процедур для сертифікації та 
експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації 

та спостереження в цивільній авіації України 
а також адміністративних процедур для льотних 
екіпажів цивільної авіації [16; 17]. Також необ-
хідно відзначити діяльність центральних органів 
виконавчої влади щодо удосконалення регламен-
тування процедур розгляду звернень та особистого 
прийому громадян.

На особливу увагу заслуговує Стратегія роз-
витку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки, 
схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 23 лютого 2022 р. № 286-р [18]. Окрім 
комплексу широкомасштабних питань стратегіч-
ного характеру, звертають на себе увагу підняті 
у Стратегії проблеми, пов’язані з предметом нашо-
го дослідження, які стосуються удосконалення про-
цедур професійної орієнтації, вступу до закладів 
вищої освіти, спрощення процедур ліцензування 
освітньої діяльності а також визнання документів 
про вищу освіту за кордоном та іноземних освітніх 
кваліфікацій. Також необхідним є запровадження 
ефективних механізмів виявлення порушень ака-
демічної доброчесності та процедур притягнення 
до академічної відповідальності. Аналіз та узагаль-
нення вказаної проблематики має бути системним 
і комплексним, охоплювати значну кількість пи-
тань а тому потребує окремого дослідження.

В цілому відзначаючи доволі ефективні кроки, 
спрямовані на гармонізацію національного законо-
давства до стандартів регулювання адміністратив-
них процедур та запровадження норм відповідного 
Закону, вважаємо за необхідність зазначити, що 
системності та комплексності такої роботи сприя-
ло б затвердження відповідного плану заходів по 
запровадженню Закону України «Про адміністра-
тивну процедуру». На жаль такого кроку урядом 
не здійснено.

Необхідно відзначити і певні заходи, спря-
мовані на підготовку публічних службовців до 
ефективної адміністративної діяльності в умовах 
нових правових реалій. В якості прикладу можна 
привести виданий у 2022 році посібник для дер-
жавних службовців «Закон «Про адміністративну 
процедуру»: загальні прозорі правила взаємодії 
між державою та громадянами й бізнесом». Авто-
рами посібника здійснено тлумачення принципів 
адміністративної процедури та комплексу відпо-
відних ключових понять, до яких віднесені адмі-
ністративний орган, адміністративна процедура 
і провадження, дискреційні повноваження, заінте-
ресовані особи, адміністративний акт. Висвітлені 
основні засади та новації Закону, охарактеризова-
ні повноваження адміністративного органу, права 
та обов’язки особи в адміністративній процедурі 
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та вимоги до адміністративних актів. Здійснений 
аналіз загального пораду та термінів опрацювання 
справ, ухвалення рішення та повідомлення про 
нього громадян а також надані детальні рекомен-
дації щодо підготовки до впровадження Закону 
«Про адміністративну процедуру». Актуальність 
та безумовна потрібність аналізованого посібни-
ка не викликає сумнівів. Тим паче є незрозумі-
лою ситуація підготовки посібника до ухвалення 
Закону «Про адміністративну процедуру» та не-
внесення відповідних змін до вже підготовленого 
тексту з урахуванням оновлених правових реалій. 
Читачам рекомендовано перевіряти термінологію 
та юридичні норми безпосередньо за ухваленим 
Законом, що є не завжди ефективно і доволі по-
мітно знижує практичну цінність посібника [19].

Таким чином законодавче регулювання відно-
син органів публічної адміністрації з фізичними 
та юридичними особами має бути обов’язковим 
елементом правової системи сучасної держави. 
Актуальність запровадження подібного регулю-
вання переконливо обґрунтована численними до-
слідженнями вчених- правознавців як в Україні, 
так і за її межами, міжнародними правовими ак-
тами та врешті-решт реаліями суспільного буття.

Доволі глибоко і предметно відпрацьовані те-
оретичні засади проблематики адміністративних 
процедур. В правових дослідженнях запропоно-

вані різні варіанти відповідних дефініцій, які ха-
рактеризуються авторськими особливостями і не 
містять принципових протиріч. Досліджені ознаки 
адміністративних процедур та суспільні сфери їх 
застосування. В той же час повільно уповільне-
но розроблення та запровадження нормативно- 
правових актів, що регулюють порядок адмі-
ністративних процедур. Затяжним був процес 
відповідного законотворення, який врешті-решт 
успішно завершився затвердженням Закону Украї-
ни «Про адміністративну процедуру», який на час 
написання статті ще не вступив у законну силу.

Винятково значним є обсяг роботи, пов’язаний 
з запровадження положень вказаного Закону. Це 
пов’язане з необхідністю затвердження нових або 
внесення змін до вже існуючих підзаконних нор-
мативних актів органів виконавчої влади, а також 
необхідності навчання відповідних посадових осіб, 
на яких покладена функція практичного виконан-
ня завдань держави.

Важливим є і те, що окрім загального законо-
давчого регулювання адміністративних процедур 
має бути передбачений порядок ії регламентуван-
ня в локальних законах, які регулюють суспільні 
відносини в окремих галузях державного життя, 
серед яких, зокрема, вагоме місце займає освіт-
ня сфера. При цьому остання проблема потребує 
окремого адміністративно- правового дослідження.

Література

1. Woodrow Wilson. The Study of Administration // Political Science Quarterly. Jun., 1887. Vol. 2, No. 2. 

P. 197–222. URL: https://www.jstor.org/stable/2139277 (дата звернення: 5.01.2023).

2. Council of Europe Committee of Ministers Resolution (77) 31on the protection of the individual in relation to 

the acts of administrative authorities (Adopted by the Committee of Ministers on 28 September 1977, at the 275th 

meeting of the Ministers’ Deputies). URL: https://rm.coe.int/16804dec56 (дата звернення: 17.04.2020).

3. Council of Europe Committee of Ministers Recommendation No. R (80) 2 of the Committee of Ministers concern-

ing the exercise of discretionary powers by administrative authorities (Adopted by the Committee of Ministers on 11 

March 1980 at the 316th meeting of the Ministers’ Deputies). URL: https://rm.coe.int/16804f22ae (дата звернення: 

17.04.2020).

4. Council of Europe Committee of Ministers recommendation No. R (87) 16 of the Committee of Ministers to mem-

ber states on administrative procedures affecting a large number of persons (Adopted by the Committee of Ministers 

on 17 September 1987 at the 410th meeting of the Ministers’ Deputies). URL: https://rm.coe.int/16804eaa5c (дата 

звернення: 17.04.2020).

5. Миколенко О. І. Наука адміністративного процедурного права України: Форум права. 2012 № 3. С. 436–439.

6. Фролов Ю. М. Адміністративні процедури: зміст та особливості: Форум права. 2013 № 3. С. 692–698.

7. Про адміністративну процедуру: Закон України від 17.02.2022 № 2073-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/2073-20#Text (дата звернення: 14.01.2023).

8. Проект Адміністративно- процедурного кодексу України № 8413 від 29.12.2001. Офіційний веб-портал 

Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=11716 (дата звернення: 

17.04.2020).



33

// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Juridical sciences» // № 1 (59), 2023

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

9. Проект Адміністративно- процедурного кодексу України № 11472 від 03.12.2012. Офіційний веб-портал 

Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44893 (дата звернення: 

17.04.2020).

10. Проект Закону про адміністративну процедуру 9456 від 28.12.2018. Офіційний веб-портал Верховної Ради 

України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65307 (дата звернення: 17.04.2020).

11. Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 831: Розпоря-

дження Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 № 1199-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1199-

2022-%D1%80#Text (дата звернення: 14.01.2023).

12. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137: Постанова Кабіне-

ту Міністрів України від 16.08.2022 № 937. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/937–2022-%D0%BF#Text 

(дата звернення: 14.01.2023).

13. Про реалізацію експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України: Поста-

нова Кабінету Міністрів України від 10.07.2022 № 678. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/678-2022-

%D0%BF#Text (дата звернення: 14.01.2023).

14. Деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 722. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722-

2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 14.01.2023).

15. Про затвердження завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової 

діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, на 2023 рік: Розпо-

рядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2022 № 1116-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-

2022-%D1%80#Text (дата звернення: 14.01.2023).

16. Про внесення змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України: Наказ Державної авіа-

ційної служби України від 08.06.2022 № 528. Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.06.2022 за 

№ 643/37979. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-22#Text (дата звернення: 14.01.2023).

17. Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565: На-

каз Державної авіаційної служби України від 16.06.2022 № 549. Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

23.06.2022 за № 688/38024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0688-22#Text (дата звернення: 14.01.2023).

18. Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки: Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 23.02.2022 № 286-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text 

(дата звернення: 14.01.2023).

19. Тимощук В., Бойко І., Школик А., Школьний Є. Закон «Про адміністративну процедуру»: загальні про-

зорі правила взаємодії між державою та громадянами й бізнесом: Посібник для публічних службовців. К., 2022. 

74 с. URL: https://minjust.gov.ua/files/general/2022/10/20/20221020092133-70.pdf (дата звернення: 15.01.2023).

References

1. Woodrow Wilson. The Study of Administration // Political Science Quarterly, Jun., 1887. Vol. 2, No. 2. 

P. 197–222. URL: https://www.jstor.org/stable/2139277 (date of application: 5.01.2023).

2. Council of Europe Committee of Ministers Resolution (77) 31on the protection of the individual in relation to 

the acts of administrative authorities (Adopted by the Committee of Ministers on 28 September 1977, at the 275th 

meeting of the Ministers’ Deputies). URL: https://rm.coe.int/16804dec56 (date of application: 17.04.2020).

3. Council of Europe Committee of Ministers Recommendation No. R (80) 2 of the Committee of Ministers con-

cerning the exercise of discretionary powers by administrative authorities (Adopted by the Committee of Ministers 

on 11 March 1980 at the 316th meeting of the Ministers’ Deputies). URL: https://rm.coe.int/16804f22ae (date of 

application: 17.04.2020).

4. Council of Europe Committee of Ministers recommendation No. R (87) 16 of the Committee of Ministers to mem-

ber states on administrative procedures affecting a large number of persons (Adopted by the Committee of Ministers 

on 17 September 1987 at the 410th meeting of the Ministers’ Deputies). URL: https://rm.coe.int/16804eaa5c (date 

of application: 17.04.2020).

5. Mykolenko O. I. Nauka administratyvnogho procedurnogho prava Ukrajiny: Forum prava. 2012 # 3. S. 436–439.

6. Frolov Ju. M. Administratyvni procedury: zmist ta osoblyvosti: Forum prava. 2013 # 3. S. 692–698.

7. Pro administratyvnu proceduru: Zakon Ukrajiny vid 17.02.2022 # 2073-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/2073-20#Text (date of application: 14.01.2023).



34

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Серія: «Юридичні науки» // № 1 (59), 2023

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

8. Proekt Administratyvno- procedurnogho kodeksu Ukrajiny # 8413 vid 29.12.2001. Oficijnyj veb-portal Verk-

hovnoji Rady Ukrajiny. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=11716 (date of application: 

17.04.2020).

9. Proekt Administratyvno- procedurnogho kodeksu Ukrajiny # 11472 vid 03.12.2012. Oficijnyj veb-portal Verk-

hovnoji Rady Ukrajiny. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44893 (date of application: 

17.04.2020).

10. Proekt Zakonu pro administratyvnu proceduru 9456 vid 28.12.2018. Oficijnyj veb-portal Verkhovnoji Rady 

Ukrajiny. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65307 (date of application: 17.04.2020).

11. Pro vnesennja zmin do rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 21 lypnja 2021 r. # 831: Rozpor-

jadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 23.12.2022 # 1199-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1199-

2022-%D1%80#Text (date of application: 14.01.2023).

12. Pro vnesennja zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 4 ghrudnja 2019 r. # 1137: Postanova 

Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 16.08.2022 # 937. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/937-2022-%D0%B-

F#Text (date of application: 14.01.2023).

13. Pro realizaciju eksperymentaljnogho proektu shhodo oformlennja pasporta ghromadjanyna Ukrajiny ta pas-

porta ghromadjanyna Ukrajiny dlja vyjizdu za kordon ghromadjanam Ukrajiny, jaki perebuvajutj za mezhamy 

Ukrajiny: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 10.07.2022 # 678. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/678-2022-%D0%BF#Text (date of application: 14.01.2023).

14. Dejaki pytannja zdijsnennja dozviljnykh ta rejestracijnykh procedur u budivnyctvi v umovakh vojennog-

ho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 24.06.2022 # 722. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/722-2022-%D0%BF#Text (date of application: 14.01.2023).

15. Pro zatverdzhennja zavdanj i kljuchovykh pokaznykiv rezuljtatyvnosti, efektyvnosti ta jakosti sluzhbovoji 

dijaljnosti derzhavnykh sluzhbovciv, jaki zajmajutj posady derzhavnykh sekretariv ministerstv, na 2023 rik: Rozpor-

jadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 09.12.2022 # 1116-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116–

2022-%D1%80#Text (date of application: 14.01.2023).

16. Pro vnesennja zmin do dejakykh nakaziv Derzhavnoji aviacijnoji sluzhby Ukrajiny: Nakaz Derzhavnoji avi-

acijnoji sluzhby Ukrajiny vid 08.06.2022 # 528. Zarejestrovanyj v Ministerstvi justyciji Ukrajiny 14.06.2022 za # 

643/37979. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-22#Text (date of application: 14.01.2023).

17. Pro vnesennja zmin do nakazu Derzhavnoji aviacijnoji sluzhby Ukrajiny vid 20 lypnja 2017 roku # 565: Na-

kaz Derzhavnoji aviacijnoji sluzhby Ukrajiny vid 16.06.2022 # 549. Zarejestrovanyj v Ministerstvi justyciji Ukra-

jiny 23.06.2022 za # 688/38024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0688-22#Text (date of application: 

14.01.2023).

18. Pro skhvalennja Strateghiji rozvytku vyshhoji osvity v Ukrajini na 2022–2032 roky: Rozporjadzhennja Kabi-

netu Ministriv Ukrajiny vid 23.02.2022 # 286-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/la-2022-%D1%80#Text (date of 

application: 14.01.2023).

19. Tymoshhuk V., Bojko I., Shkolyk A., Shkoljnyj Je. Zakon «Pro administratyvnu proceduru»: zaghaljni pro-

zori pravyla vzajemodiji mizh derzhavoju ta ghromadjanamy j biznesom: Posibnyk dlja publichnykh sluzhbovciv. 

K., 2022. 74 s. URL: https://minjust.gov.ua/files/general/2022/10/20/20221020092133-70.pdf (date of application: 

15.01.2023).



35

// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Juridical sciences» // № 1 (59), 2023

// Land law; agrarian law; environment law;  
natural rights // 

УДК 34/349.4/ 41
Гавловська Аліна Олександрівна
кандидат юридичних наук, доцент,
в.о. завідуючого кафедри національного, міжнародного права
та правоохоронної діяльності
Херсонський державний університет
Havlovska Alina
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Acting Head of the Department of National, International Law and Law Enforcement
Kherson State University
ORCID: 0000-0002-7973-7560

Малгожата Евеліна Шиманська
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри сільськогосподарського права та землеустрою
на факультеті права та адміністрації
Університет Марії Кюрі- Склодовської в Любліні
Malgorzata Ewelina Szymanska
Doctor of Laws, Assistant Professor at the Department of
Agricultural Law and Land Management at the Faculty of Law and Administration
Maria Curie- Sklodowska University
ORCID: 0000-0001-5976-496X

Дегтяренко Марія Андріївна
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри сільськогосподарського права та землеустрою на факультеті 
права та адміністрації
Університет Марії Кюрі- Склодовської в Любліні
Dehtiarenko Mariia
PhD in Law, Assistant Professor of the Department of
Agricultural Law and Land Management at the Faculty of Law and Administration
Maria Curie- Sklodowska University
ORCID: 0000-0001-6291-9803

DOI: 10.25313/2520-2308-2023-1-8546

ЗЕМЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА: ЗАГАЛЬНА  
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

LAND AS AN OBJECT OF LAW: GENERAL  
THEORETICAL AND LEGAL CHARACTERISTICS

Анотація. У статті розкрито актуальність теми дослідження з урахуванням таких чинників, які впливають на меха-
нізм правового регулювання земельних відносин, як склад українських земель, повномасштабне вторгнення РФ на те-
риторію України, впливу об’єкту земельних відносин на їх виникнення. Підкреслимо, що повномасштабне вторгнення РФ 
на територію України в т. ч. негативно позначилося і на врегулювання земельних відносин в цілому та правовому режимі 
окремих категорій земель (зокрема, тимчасово окупованих територій, земель забруднених хімічними речовинами від 
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вибухів, нафтопродуктами, нерозірваними боєприпасами та мінами та ін.), що в свою чергу теж потребує ґрунтовних 
наукових досліджень земельних правовідносин та окремих їх елементів, зокрема і об’єкту земельних відносин.

Дослідження загальної теоретично- правової характеристики землі як об’єкту права ґрунтується на філософських та 
загально- правових підходах до розуміння поняття «об’єкт», «об’єкт права» та «об’єкт правовідносин», теорія правових 
шкіл, правових традиціях земельного права, нормативно- правових підходах окремих країн пострадянського простору. 
Підкреслено, що земля відноситься до категорії «загальний об’єкт земельних правовідносин» в незалежності від її цільо-
вого призначення, категорії і форми власності.

Обґрунтовано, що земля — це компонент та продукт природи; майно з особливим правовим статусом; універсальний, 
складний, цінний, нерухомий та обмежений у просторі об’єкт виробництва; базовий простір функціонування держави та 
життя людей. Земля виступає елементом екологічної, соціальної та економічної складової суспільних відносин. Саме такі 
специфічні риси землі як об’єкту правовідносин визначають спеціальний режим його правового регулювання. Підкрес-
лено, що земля як об’єкт правовідносин часто розглядається як складне правове явище, що включає і такі елементи, як 
«земельна ділянка» та «індивідуально визначена земельна частка (пай)». Земельна законодавча практика відрізняється 
поділом землі на окремі категорії в залежності від характерних особливостей та властивостей кожної категорії. Такий 
поділ земель на категорії в залежності від геологічно- кліматичних умов відмічається в законодавстві ряду країн (напри-
клад, України, Узбекистану, Грузії та ін.) та формує спеціальні правові режими щодо кожної категорії.

Зауважено, що перспективами подальших розвідок у даному напрямку є наступні аспекти: визначення правового 
статусу земель, які знаходяться під тимчасовою окупацією РФ; зміна категорії земель у зв’язку із забрудненням хіміч-
ними речовинами від вибухів, нафтопродуктами, нерозірваними боєприпасами та замінуванням земель; притягнення 
РФ та її представників до відповідальності за екозлочини та відшкодування матеріальних збитків завданих довкіллю, 
власникам земельних ділянок; формування та реалізація програм відновлення ґрунтів тощо.

Ключові слова: об’єкт права, земля, земельна ділянка.

Summary. The article reveals the relevance of the research topic, taking into account such factors that affect the mech-
anism of legal regulation of land relations, such as the composition of Ukrainian lands, the full-scale invasion of the Russian 
Federation on the territory of Ukraine, the influence of the object of land relations on their occurrence. We emphasize that the 
full-scale invasion of the Russian Federation on the territory of Ukraine, including had a negative impact on the regulation of 
land relations in general and the legal regime of certain categories of land (in particular, temporarily occupied territories, land 
contaminated by chemical substances from explosions, oil products, unexploded ammunition and mines, etc.), which in turn 
also requires thorough scientific research of land legal relations and their separate elements, in particular the object of land 
relations.

The study of the general theoretical and legal characteristics of land as an object of law is based on philosophical and gen-
eral legal approaches to understanding the concepts of «object», «object of law» and «object of legal relations», the theory of 
legal schools, legal traditions of land law, normative and legal approaches of individual countries of the post- Soviet space. It is 
emphasized that the land belongs to the category of «general object of land relations» regardless of its purpose, category and 
form of ownership.

It is substantiated that land is a component and product of nature; property with a special legal status; universal, complex, 
valuable, immovable and space- limited object of production; the basic space for the functioning of the state and people’s lives. 
Land acts as an element of ecological, social and economic component of social relations. Such specific features of land as an 
object of legal relations determine a special regime of its legal regulation. It is emphasized that land as an object of legal rela-
tions is often considered as a complex legal phenomenon, which includes such elements as «land plot» and «individually deter-
mined land share (share)». Land legislative practice is distinguished by the division of land into separate categories depending 
on the characteristic features and properties of each category. This division of land into categories depending on geological 
and climatic conditions is noted in the legislation of a number of countries (for example, Ukraine, Uzbekistan, Georgia, etc.) and 
forms special legal regimes for each category.

It was noted that the prospects for further exploration in this direction are the following aspects: determination of the legal 
status of the lands that are under the temporary occupation of the Russian Federation; change of land category due to con-
tamination by chemical substances from explosions, oil products, unexploded ordnance and land mining; holding the Russian 
Federation and its representatives accountable for ecocrimes and compensating material damages caused to the environment 
and land owners; formation and implementation of soil restoration programs, etc.

Key words: object of law, land, land plot.
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Постановка проблеми. Україна, як одна 
з найбільших країн Європи, має територію 

603 700 км3 53,9% якої становлять «розорані зем-
лі», що за даними Продовольчої і сільськогосподар-
ської організації FAO найвищий відсоток у світі. 
Для порівняння у США даний показник складає 
17,5%, Польщі — 36,5%, Німеччині — 34,1% від 
загальної кількості земель держави. Інші катего-
рії земель (наприклад, площа земель природно- 
заповідного фонду та іншого природоохоронного 
призначення складає 2 757,4 га, тобто 4,57% від 
загальної території України) теж складають зна-
чний відсоток та потребую досконалішого меха-
нізму правового регулювання.

Повномасштабне вторгнення РФ на територію 
України в т. ч. негативно позначилося і на врегулю-
вання земельних відносин в цілому та правовому 
режимі окремих категорій земель (зокрема, тим-
часово окупованих територій, земель забруднених 
хімічними речовинами від вибухів, нафтопродукта-
ми, нерозірваними боєприпасами та мінами та ін.), 
що в свою чергу теж потребує ґрунтовних наукових 
досліджень земельних правовідносин та окремих їх 
елементів, зокрема і об’єкту земельних відносин.

Об’єкт земельних відносин — це складовий 
елемент структури земельних правовідносин, 
який має принципове значення оскільки наяв-
ність даного об’єкту права викликає необхідність 
виникнення самих земельних відносин. Теорія 
земельного права обґрунтовую наступну тезу 
«земля — це загальний об’єкт права, а земельна 
ділянка — спеціальний об’єкт права».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В основу написання даної статті покладено на-
укові розробки таких учених як: Л. М. Жирно-
ва, О. Л. Зайцев, П. Ф. Кулинич, К. І. Кучерук, 
К. П. Пейчев, А. І. Ріпенко, В.Д, Сидор Р. В. Три-
полиць та інших. На сьогодні кількість публіка-
цій з означеної проблематики є досить обмеженою, 
оскільки тема потребує подальшого комплексного 
дослідження з урахуванням стану відповідають су-
часному етапу розвиту земельного законодавства.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є дослідження норматив-
но- правових засад та теоретичних досліджень які 
визначають зміст та ознаки поняття «земля» та 
відповідають сучасному етапу розвиту земельного 
законодавства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз співвідношення поняття «об’єкт права» 
та «об’єкт правовідносин» дозволяє зробити ви-
сновок, що об’єкт права — це абстрактне понят-
тя, а об’єкт правовідносин — конкретне поняття 

одного з елементів правовідносин. Дані поняття 
співвідносяться як частина та ціле, що схематич-
но можна відобразити наступним чином (Рис. 1).

В правовій науці науковцями та різноманітни-
ми науковими школами сформовано ряд визна-
чень поняття «об’єкт права» та «об’єкт правовід-
носин». Наприклад:
 – «об’єкт права — матеріальні й нематеріальні 
блага, стосовно яких виникають правовідносини» 
(Ю. С. Шемшученко) [19];

 – «об’єкт правовідносин у теорії права розгляда-
ється як матеріальні, духовні й інші блага, із 
приводу яких суб’єкти права вступають у право-
відносини й здійснюють свої суб’єктивні права 
й обов’язки» (Л. Діденко) [1];

 – «об’єкт правовідносин — це обов’язковий само-
стійний елемент правовідносин, що забезпечує 
зв’язок між учасниками суспільних відносин, 
предмет матеріального світу, продукт духовної 
творчості, особисте немайнове благо або пове-
дінка учасників відносин, з приводу якого вони 
вступають в правовий зв’язок один з одним» 
(І. І. Поляков) [3, с. 117].
Аналізуючи зазначені визначення поняття 

«об’єкт правовідносин» ми можемо зробити ви-
сновок, що в теорії права існує декілька підходів 
до розуміння об’єкту права та правових відносин, 
самі визначення об’єкту не містять його ознак, 
що ускладнює єдине розуміння даного поняття 
та особливості його «взаємовідносин» з іншими 
елементами правовідносин.

Земля — це «загальний об’єкт земельних 
право відносин» в незалежності від її цільового 
призначення, категорії і форми власності. Так, 
Р. В. Триполиць зауважує, що значення землі 
полягає у тому, що «земля була й залишається 
головним джерелом задоволення та першорядних 
потреб людини, вона є найважливішою ланкою 

Рис. 1. Співвідношення понять «об’єкт права» та 
«об’єкт правовідносин»
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всіх виробничих процесів і тому має велике зна-
чення в житті людей» [18, с. 236].

Окремі Земельні кодекси пострадянських країн 
визначають наступний статус землі, як об’єкту 
правовідносин:
1) «земля Республіки Казахстан належить народу 

Казахстану. Від імені народу Казахстану право 
власності здійснює держава. При цьому здійс-
нення права власності державою реалізується 
через режим державної власності на користь 
народу Казахстану.» (ст. 1 Земельного кодексу 
республіки Казахстан) [6];

2) «земля — це життєвоважливий простір, засіб 
сільськогосподарського виробництва і місце роз-
міщення усіх об’єктів діяльності людини» (ст. 5 
Земельного кодексу Республіки Молдова) [7];

3) «земля є основним національним багатством, яке 
знаходиться під особливою охороною держави» 
(ст. 1 Земельного кодексу України) [9].
Дослідження вищезазначеного нормативно- 

правового закріплення розуміння поняття «зем-
ля» та інших норм земельного законодавства різ-
них країн дозволяє зробити висновок про те, що 
земля у відповідних нормативно- правових актах 
розуміється як елемент:
 – екологічної складової суспільних відносин (жит-
тєвий простір, основа життя людини);

 – соціальної складової суспільних відносин (наці-
ональне багатство держави);

 – економічної складової суспільних відносин (засіб 
сільськогосподарського виробництва).
В науковій теорії триває дискусія щодо спів-

відношення землі як об’єкту права власності та 
об’єкту земельних правовідносин, що знайшло 
своє відображення і у відповідних нормативно- 
правових актах.

Слід зауважити, що земля як об’єкт правовід-
носин часто розглядається як складне правове 
явище, що включає і такі елементи, як «земельна 
ділянка» та «індивідуально визначена земельна 
частка (пай)». Дана теза знайшла своє відобра-
ження у відповідних нормативно- правових актах 
та відповідних наукових доробках. Зокрема у п. 3 
ст. 2 Земельного кодексу України відмічено, що 
«об’єктами земельних відносин є землі в межах 
території України, земельні ділянки та права на 
них, у тому числі на земельні частки (паї)» [9].

На думку П. Ф. Кулинича «земля як об’єкт 
права власності в широкому розумінні, включає 
в себе землю та надра, розташовані на земельній 
ділянці водні лісові та інші природні ресурси» 
[11, с. 215]. Л. М. Жирнова обґрунтовує наступні 
тезу «об’єктом права власності на землю висту-

пає частина земної поверхні, відділена від інших 
природних ресурсів, які можуть бути розташовані 
на ній (зокрема, водні об’єкти, ліси та інші наса-
дження)» [2, с. 431].

Проте, останнім часом відслідковується тен-
денція щодо звуження поняття «земля як об’єкт 
права», оскільки дане поняття не включає в себе 
«віддалених від землі природних ресурсів» (тобто, 
земля включає тільки ті природні ресурси, які 
можливі для доступу власника землі та не відно-
сяться до т. з. «стратегічних ресурсів» таких як 
наприклад уранова руда) [2, с. 432].

Досліджуючи поняття «земля як об’єкт право-
відносин» можна визначити наступне: земля — це 
компонент та продукт природи; майно з особливим 
правовим статусом; універсальний, складний, цін-
ний, нерухомий та обмежений у просторі об’єкт 
виробництва; базовий простір функціонування 
держави та життя людей. Саме такі специфічні 
риси землі як об’єкту правовідносин визначають 
спеціальний режим його правового регулювання.

І. Поділ землі як об’єкту правовідносин на ка-
тегорії та встановлення спеціального правового 
режиму в залежності від категорії.

Земельна законодавча практика відрізняється 
поділом землі на окремі категорії в залежності від 
характерних особливостей та властивостей кожної 
категорії.

Наприклад, ст. 1 Земельного кодексу Казахста-
ну закріплює наступні категорії земель в залеж-
ності від їх цільового призначення:
 – землі населених пунктів;
 – землі сільського господарського призначення;
 – землі спеціального режиму охорони (природні 
заповідники, історично- культурні та рекреаційні 
землі);

 – землі не сільськогосподарського призначення 
(землі оборони, національної безпеки, транспорту, 
електрокомунікацій, промисловості, зв’язку тощо);

 – землі лісного та водного фонду;
 – землі запасу [6].

В окремих країнах визначають «нетипові» 
категорії земель за цільовим призначенням, на-
приклад землі з родовищами корисних копалин 
(Киргизька Республіка) [5].

Такий поділ земель на категорії в залежності 
від геологічно- кліматичних умов відмічається 
в законодавстві ряду країн (наприклад, України, 
Узбекистану, Грузії та ін.) та формує спеціальні 
правові режими щодо кожної категорії. Напри-
клад, відповідно до українського законодавства 
існує спеціальний режим земель сільськогоспо-
дарського призначення у вигляді т. з. «морато-
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рію на купівлю- продаж земель сільськогосподар-
ського призначення» у відповідності до якого до 
01.01.2024 р. діє ряд обмежень в даній сфері. Зо-
крема, кількість земель сільськогосподарського 
призначення у приватній власності громадянина 
України не повинна перевищувати 100 га; забо-
роняється перехід у власність юридичних осіб 
(окрім банків в межах застави) земельних часток 
(паїв) приватної форми власності тощо [20].

Серед недоліків поділу землі як об’єкту право-
відносин на категорії та встановлення спеціаль-
ного правового режиму в залежності від категорії 
відмічають «поділ категорій на підкатегорії», що 
значно ускладнює ефективність їх правого регу-
лювання. Наприклад, ст. 44 Земельного кодек-
су України закріплює наступний склад земель 
природно- заповідного фонду: національні природ-
ні парки, природні заповідники, регіональні ланд-
шафтні парки, біосферні заповідники, заказники, 
заповідні урочища, пам’ятки природи, зоологічні 
та дендрологічні парки, ботанічні сади та пар-
ки-пам’ятки садово- паркового мистецтва [9]. З по-
ложення даної норми зрозуміло, що до «земель 
природно- заповідного фонду», окрім природних 
територій, включаються природні та штучноство-
рені об’єкти, що в свою чергу значно розширює 
розуміння поняття «земля як об’єкт правовідно-
син», оскільки до даної категорії включається та-
кож і пов’язанні із землею об’єкти.

Правову невизначеність має також положен-
ня українського земельного законодавства щодо 
права власника чи користувача самостійно ви-
значати види використання земельної ділянки 
в межах її категорії за цільовим призначенням 
(окрім земель оборони і земель сільськогосподар-
ського призначення) та встановлених вимог зако-
нодавства. Оскільки, на нашу думку, відсутність 
чіткої нормативно- правової регламентації даного 
права може призводити до двоякого трактуван-
ня його розуміння та зловживання правом з боку 
власника землі чи користувача. Наприклад, вико-
ристання такої категорії земель, як «землі сіль-
ськогосподарського призначення» буде залежати 
від виду угідь, оскільки земельна ділянка може 
бути віднесена до пасовищ, ріллі чи багаторічних 
насаджень. Зокрема, земельну ділянку віднесену 
до ріллі можна використовувати для засівання 
та вирощування сільськогосподарської продукції 
з додержанням правила сівозміни [20].

ІІ. «Земельна ділянка» складова категорії 
«земля як об’єкт правовідносин»

Земельна ділянка — це частина поверхні землі, 
яка має ознаки індивідуалізації.

Земельне законодавство різних пострадянських 
країн закріплює наступне розуміння поняття «зе-
мельна ділянка» та перелік її ознак індивідуалізації:
 – земельна ділянка — це частина земної поверхні 
з відображенням в державному земельному ка-
дастрі і документах державної реєстрації прав 
на землю межами, розмірами, географічним 
положенням, правовим статусом, режимом, при-
значенням і іншими показниками (ст. 4 Земель-
ного кодексу Азербайджанської Республіки) [4];

 – земельна ділянка — це площа землі в замкнутих 
межах (ст. 1 Земельного кодексу Киргизької 
Республіки) [5];

 – земельна ділянка — це частина земної поверхні 
з установленими межами, певним місцем роз-
ташування, з визначеними щодо неї правами 
(Земельний кодекс України) [9].
Серед наукових підходів поняття «земельна ді-

лянка» у теорії земельного права можна виділити 
наступні:
 – «земельна ділянка як об’єкт земельних право-
відносин являє собою частину земної поверхні, 
яка відмежована від решти земної поверхні ви-
значеними у встановленому порядку межами … 
а також встановленими щодо неї права і обов’яз-
ками» (П. Ф. Кулинич) [11, с. 218];

 – «земельна ділянка — це аналітична проекція 
«реального» простору з його рельєфом і ухилами 
на двомірні плани» (А. І. Ріпенко) [16, с. 828];

 – «частина земної поверхні з установленими ме-
жами, площею, певним місцем розташування, 
з відповідним правовим режимом, яка нале-
жить конкретному суб’єктові на праві власності» 
(К. П. Пейчев) [14, с. 7].
Отже, засобами індивідуалізація земельної 

ділянки можуть виступати номер у державному 
земельному кадастрі, розмір земельної ділянки, 
її географічне положення, категорія за цільовим 
призначенням, правовий режим використання, 
межі, визначенні щодо неї права, родючість ґрун-
ту, ерозійні процеси. Також, засобами індивідуалі-
зації земельної ділянки можуть виступати об’єкти, 
які на ній розташовані. Наприклад, загальнопо-
ширені корисні копалини, багаторічні насаджен-
ня, водні об’єкти, ґрунтовий шар, об’єкти будів-
ництва тощо.

На думку В. Д. Сидора усі ознаки земельної ді-
лянки можна поділити на такі групи:
1) основні ознаки земельної ділянки (площа, межі, 

географічне розташування);
2) додаткові ознаки земельної діяльності (цільове 

призначення, кадастровий номер, права та обтя-
ження встановлені на земельну ділянку, якісні 
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характеристики земельної ділянки, об’єкти, що 
розташовані на ній тощо) [17, с. 100].
Важливим для дослідження землі як об’єкту 

в земельних відносинах є співвідношення понят-
тя «земля» і «земельна ділянка», які в теорії зе-
мельного права співвідносяться як ціле (земля) 
та частина (земельна ділянка). Також, поняття 
«земля» використовується в нормах по охороні 
земельних відносин (наприклад, «земля як життє-
во важливий простір, засіб сільськогосподарсько-
го виробництва і місце розміщення усіх об’єктів 
діяльності людини охороняється державою» — 
ст. 5 Земельного кодексу Республіки Молдови 
[7]). А термін «земельна ділянка» використову-
ється в договірних відносинах (наприклад, «до-
говір оренди земельної ділянки укладається між 
головою сільськогосподарського кооперативу (ши-
рката), керівником іншого сільськогосподарсько-
го підприємства, установи, організації і хокимом 
району» — ст. 49 Земельного кодексу Республіки 
Узбекистан [8]). Отже, як зауважує К. І. Кучерук 
«предметом договору купівлі- продажу виступає 
не земля в абстрактному розумінні, а земельна 
ділянка (чи її частина), відмежована від інших 
ділянок, яка має вказівки на конкретний розмір 
та місцезнаходження» [12, с. 9].

Висновки. Земля як об’єкт права — це матері-
альний об’єкт з приводу якого виникають право-
відносини. Останнім часом відслідковується тен-
денція щодо звуження поняття «земля як об’єкт 
права», оскільки дане поняття не включає в себе 
«віддалених від землі природних ресурсів» (тобто, 
земля включає тільки ті природні ресурси, які 
можливі для доступу власника землі та не відно-
сяться до т. з. «стратегічних ресурсів» таких як 
наприклад уранова руда).

Земля відноситься до категорії «загальний 
об’єкт земельних правовідносин» в незалежності 
від її цільового призначення, категорії і форми 
власності. Земля як об’єкт правовідносин — це 
компонент та продукт природи; майно з особли-
вим правовим статусом; універсальний, склад-
ний, цінний, нерухомий та обмежений у просторі 
об’єкт виробництва; базовий простір функціону-
вання держави та життя людей. Земля у відпо-

відних нормативно- правових актах розуміється як 
елемент: екологічної складової суспільних відно-
син (життєвий простір, основа життя людини); 
соціальної складової суспільних відносин (націо-
нальне багатство держави); економічної складової 
суспільних відносин (засіб сільськогосподарсько-
го виробництва). Земля як об’єкт правовідносин 
часто розглядається як складне правове явище, 
що включає і такі елементи, як «земельна ділян-
ка» та «індивідуально визначена земельна частка 
(пай)». Саме такі специфічні риси землі як об’єк-
ту правовідносин визначають спеціальний режим 
його правового регулювання.

Земельна законодавча практика відрізняється 
поділом землі на окремі категорії в залежності від 
характерних особливостей та властивостей кожної 
категорії. Такий поділ земель на категорії в за-
лежності від геологічно- кліматичних умов відмі-
чається в законодавстві ряду країн (наприклад, 
України, Узбекистану, Грузії та ін.) та формує 
спеціальні правові режими щодо кожної категорії.

Земельна ділянка — це частина поверхні землі, 
яка має ознаки індивідуалізації. засобами індивіду-
алізація земельної ділянки можуть виступати номер 
у державному земельному кадастрі, розмір земель-
ної ділянки, її географічне положення, категорія за 
цільовим призначенням, правовий режим викори-
стання, межі, визначенні щодо неї права, родючість 
ґрунту, ерозійні процеси, об’єкти, які на ній розта-
шовані. В теорії земельного права співвідносяться 
як ціле (земля) та частина (земельна ділянка).

На нашу думку серед перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку є наступні аспекти:
 – визначення правового статусу земель, які зна-
ходяться під тимчасовою окупацією РФ;

 – зміна категорії земель у зв’язку із забруднен-
ням хімічними речовинами від вибухів, нафто-
продуктами, нерозірваними боєприпасами та 
замінуванням земель;

 – притягнення РФ та її представників до відпові-
дальності за екозлочини та відшкодування мате-
ріальних збитків завданих довкіллю, власникам 
земельних ділянок;

 – формування та реалізація програм відновлення 
ґрунтів тощо.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ (ЗМІНИ)  
МЕЖ ОБЛАСТЕЙ

PROBLEM ISSUES OF SETTING (CHANGES)  
OF THE BOUNDARIES OF AREAS

Анотація. Стаття присвячена дослідженню доктринальних та нормативних джерел про порядок встановлення і зміни 
меж області. З цією метою здійснено аналіз наявних доктринальних положень по історії правового регулювання даного 
питання та про конституційно- правовий статус області, а також опрацьовано нормативно- правові акти радянського 
законодавства та України по даному предмету правового регулювання.

Констатовано, що на практиці Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі — УРСР) об-
ласні межі жодного разу не встановлювалися, а лише змінювалися шляхом перечислення розташованих на околицях 
області територій інших адміністративно- територіальних одиниць. Розглянуто, що Основним Законом України не перед-
бачений порядок утворення і ліквідації областей, їх найменування та перейменування, а також встановлення (зміни) їх 
меж, що обмежує правосуб’єктність області як суб’єкта конституційно- правових відносин. Аргументовано, що існуючий 
в Україні порядок визначення кордонів області шляхом встановлення (зміни) меж інших, розташованих на її околицях, 
адміністративно- територіальних одиниць та територій територіальних громад призводить до співпадіння їх меж, які 
мають різний правовий статус та функції.

Сформульовано пропозиції щодо внесення змін до Конституції України, Земельного кодексу України (далі — ЗК Укра-
їни) та інших нормативно- правових актів в частині запровадження порядку встановлення (зміни) меж області.

Ключові слова: система адміністративно- територіального устрою, регіональна адміністративно- територіальна оди-
ниця, межа області, документація із землеустрою, містобудівна документація.

Summary. The article is devoted to study of doctrinal and regulatory sources on procedure for establishing and changing 
boundaries of region. To this end, the existing doctrinal provisions on the history of legal regulation of this issue and the con-
stitutional and legal status of region were analyzed, as well as the normative- legal acts of Soviet legislation and Ukraine in this 
subject of legal regulation were elaborated.

It was stated that in practice the Verkhovna Rada of the Ukrainian Soviet Socialist Republic regional boundaries were never 
established, but only changed by the relocation of territories of other administrative and territorial units located on the outskirts 
of the region. It is considered that the Basic Law of Ukraine does not provide for the procedure for formation and elimination 
of regions, their name and renaming, as well as the establishment (changes) of their boundaries, which limits the legal person-
ality of the region as a subject of constitutional and legal relations. It is argued that the existing procedure for determining the 
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borders of region by establishing (changing) boundaries of other, located on its outskirts, administrative- territorial units and ter-
ritories of territorial communities leads to the coincidence of their boundaries, which have different legal status and functions.

Proposals for amendments to the Constitution of Ukraine, the Land Code of Ukraine and other normative legal acts in the 
part of the introduction of the order of establishing (changes) of boundaries of the region are formulated.

Key words: system of administrative- territorial structure, regional administrative- territorial unit, border of region, documen-
tation on land management, town planning documentation.

Постановка проблеми. З прийняттям 28.06.1996 
року Конституції України [1] питання вдо-

сконалення адміністративно- територіального 
устрою в Україні набуло особливої актуальності. 
Основний Закон (ст. 133) закріпив сформовану 
ще в радянський період систему адміністративно- 
територіального устрою, при цьому встановивши 
новий конституційно- правовий статус для її еле-
ментів. Особлива роль в цій системі відводиться 
області, як найвищій ланці в територіальній орга-
нізації нашої держави для ефективного розв’язання 
проблем регіонального рівня.

Трансформаційні процеси, які відбуваються 
в українському суспільстві та державі обумовили 
запровадження у 2014 році реформи територіальної 
організації влади та місцевого самоврядування, яка 
ще досі незавершена. На рівні територіальних гро-
мад, як низової ланки майбутнього адміністративно- 
територіального устрою, вже відбулися процеси 
об’єднання територіальних громад, затвердження 
їх територій [11] та утворення на їх основі в кожній 
області нових укрупнених районів [8]. Розпочата 
Російською Федерацією широкомасштабна воєнна 
агресія проти незалежної та незламної України по-
ставила на порядок денний питання комплексного 
відновлення територій областей та територіальних 
громад, які постраждали внаслідок воєнних дій. 
У цьому зв’язку постало питання про визначення 
меж територій областей. Разом з тим, через від-
сутність для більшості областей затверджених за 
законодавством України Схем планування території 
області та/або району, комплексних планів просто-
рового розвитку території територіальної громади, 
проектів формування територій сільрад, генераль-
них планів населених пунктів, проектів встановлен-
ня меж території територіальної громади та іншої 
проектної документації, для з’ясування порядку 
зміни меж областей у конкретно- історичні періоди 
слід також аналізувати законодавство колишньої 
УРСР та Союзу Радянських Соціалістичних Респу-
блік (далі — СРСР), що дасть можливість визначити 
особливості правового статусу меж території облас-
ті та проблеми їх встановлення в сучасний період. 
Наведене обумовлює актуальність дослідження на 
дану проблематику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання реформування системи адміністративно- 
територіального устрою України завжди є акту-
альним, наразі йому присвячена велика кількість 
наукових досліджень серед фахівців різних га-
лузей права таких як О. Батанов, В. Кравчен-
ко, Р. Габунь, Б. Калиновський, А. Москалюк, 
А. Гетьман, І. Кресіна, Я. Верменич та ін.

Конституційно- правова природа області, її місце 
і роль у системі адміністративно- тери то рі ального 
устрою в Україні та суб’єкта конституційно- 
правових відносин були предметом комплексно-
го дисертаційного дослідження І. Я. Зайця [30]. 
Еволюція розвитку області, як адміні стративно- 
територіальної одиниці, в умовах становлення 
адміністративно- територіального устрою України 
в ХХ — на початку ХХІ століття стали предметом 
історико- правового дослідження Р. В. Губаня [29]. 
Разом з тим, доктринальні дослідження особливос-
тей встановлення та зміни меж території області, 
як найвищої ланки в системі адміністративно- 
територіального устрою України, в історичній ре-
троспективі та в сучасних умовах в нашій країні 
майже не проводилися. Дана стаття є однією із 
небагатьох наукових розвідок на дану проблема-
тику у вітчизняній правовій літературі.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою даної статті є комплексне дослі-
дження нормативно- правових актів, в тому числі 
в історичній ретроспективі, які регулюють поря-
док встановлення і зміну меж території області та 
видів містобудівної документації або документації 
із землеустрою, які при цьому розробляються, за-
тверджуються або враховуються, для формування 
пропозицій щодо удосконалення чинного законо-
давства в даній сфері.

Виклад основного матеріалу. Етимологічно 
слово «область» походить від старослов’янських 
слів «оболость», «облада», які означали володін-
ня, власть, панування [31]. На думку П. Чижев-
ського словом «область» здавна називалась захід-
на частина України — Галичина [26]. В Російській 
імперії областю називали окремі адміністративно- 
територіальні одиниці, які за своїми розмірами 
прирівнювались до губерній, але географічно роз-
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міщувались на околицях держави або новоприєд-
нану територію. Приміром, територіальні одиниці 
з такою назвою часто зустрічались в Сибіру та 
в Туркестані, а у Європейській частині була утво-
рена лише «Бессарабська область» [27].

Утворення областей стало результатом реор-
ганізації триланкової системи адміністративно- 
територіального поділу Української Соціаліс-
тичної Радянської Республіки (далі — УСРР) 
(округ — район — населений пункт) та визначен-
ня юрисдикції діяльності обласних виконавчих 
комітетів. Так, 09.02.1932 року на IV позачер-
говій сесії Всеукраїнського Центрального Вико-
навчого Комітету (далі — ВУЦВК) були утворені 
Харківська (у складі 4 міст, виділених на окремі 
адміністративно- господарські одиниці (далі — мі-
ста ОАГО) та 78 районів), Київська (2 міста ОАГО 
та 98 районів), Вінницька (2 міста ОАГО та 69 
районів), Дніпропетровська (4 міста ОАГО та 50 
районів) та Одеська (4 міста ОАГО та 46 районів) 
[16]. Перші області мали величезні територіальні 
масштаби, що створювало перешкоди в їх опера-
тивному управлінні. Тому, 22.09.1937 року поста-
новою Центрального виконавчого комітету СРСР 
відбулося розукрупнення областей, а саме: Хар-
ківської області на Харківську і Полтавську, Ки-
ївської на Київську та Житомирську, Вінницької 
на Вінницьку і Кам’янець- Подільську, Одеську на 
Одеську і Миколаївську області [29, с. 212].

Згодом утворення нових областей обумовлю-
валась або приєднанням інших земель до складу 
території колишньої УРСР (приміром, після воз-
з’єднання Західної України з УРСР було утворе-
но Закарпатську, Львівську, Волинську, Черні-
гівську, Дрогобицьку, Ровенську, Станіславську, 
Тернопільську області [15]; з включенням Північ-
ної Буковини, Хотинського, Аккерманського та 
Ізмаїльського повітів Бессарабії до складу УРСР 
у 1940 році були утворені Чернівецька та Ізмаїль-
ська області [16, c. 59].), або через утворення но-
вих областей шляхом поділу чи ліквідації раніш 
утворених. Так, Президія Верховної Ради СРСР 
своїм указом від 15.02.1954 року затвердила по-
дання Президії Верховної Ради УРСР про ліквіда-
цію Ізмаїльської області і приєднання її території 
до складу Одеської області [9], 21.05.1959 року 
Президія Верховної Ради УРСР ліквідувала Дрого-
бицьку область, передавши її територію до складу 
Львівської [10]. В результаті цих перетворень те-
риторії Одеської та Львівської областей збільши-
лись. Наведений перелік утворення, поділу, об’єд-
нання або ліквідації областей в колишньому УРСР 
можна продовжувати але це не є метою нашого 

дослідження. Наведена динаміка удосконалення 
обласного поділу свідчить про постійну зміну меж 
їх територій.

Тож, область, як вища ланка в системі адмі-
ністративно- територіального поділу УРСР є резуль-
татом діяльності держави по організації власної 
території. Області утворювалися за рахунок те-
риторій районів, населених пунктів та сільських, 
селищних, міських рад з метою оптимального вре-
гулювання відносин на регіональному рівні. Межі 
областей окреслювалися визначеними кордонами 
адміністративно- територіальних одиниць (районів, 
міст, селищ, сіл, сільрад), які розташовані на її 
території, але вони не були усталеними та постійно 
змінювалися. Так, 01.02.1933 року на території 
Дніпропетровської області, за рахунок територій 
сільрад Запорізької міськради, був утворений Со-
фіївський район [17], 10.05.1934 року були змі-
нені межі Донецької області, зокрема шляхом 
зміни меж Гришинського, Мар’їнського, Старо- 
Бешевського районів, а саме шляхом перечислення 
територій сільрад між районами [18]. Протягом 
1935 року в такій спосіб були змінені межі Хар-
ківської, Київської та Дніпропетровської областей 
[19; 20; 21].

Запроваджений обласний поділ території УРСР 
був закріплений в Конституції УРСР 1937 року 
[2], а в Конституції УРСР 1978 року (ст. 77) був 
визначений перелік найменувань всіх утворених 
на той час областей (25) [3], що обумовлювало 
можливість утворення нових областей або лікві-
дації вже утворених лише при умові обов’язкового 
внесення відповідних змін до положень Основного 
Закону УРСР. Враховуючи режим централізова-
ної командної системи управління в колишньому 
СРСР, утворення, поділ або ліквідація областей 
в колишній УРСР підлягало обов’язковому затвер-
дженню Верховною Радою СРСР.

Відповідно до Основних Законів УРСР 1937–
1978 років встановлення та зміна кордонів і ра-
йонного поділу областей колишньої УРСР було 
віднесено до відання Верховної Ради УРСР (а в 
період між сесіями — Президії Верховної Ради 
УРСР) [2, ст. 19; 3, ст. 108]. Разом з тим, з дати 
запровадження в УРСР обласного поділу і до 
липня 1965 року процедура вирішення питань 
адміністративно- територіального устрою деталь-
но не була врегульована жодним нормативно- 
правовим актом. Положення про порядок пере-
творення, обліку, найменування та реєстрації 
населених пунктів, а також вирішення інших 
адміністративно- територіальних питань в УРСР 
1965 року хоч і містило відомості про процедуру 



46

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Cерія: «Юридичні науки» // № 1 (59), 2023

// Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
природоресурсне право // 

зміни меж районів, сільрад та населених пунктів 
на території області, але не визначало порядку 
зміни меж області [12]. В означений період часу 
обласні межі змінювалися шляхом перечислення 
територій населених пунктів, сільрад (міськрад) 
з одного району в інший, або перечислення тери-
торій району (районів) з однієї області в іншу. Зі 
змісту Указів Президії Верховної Ради УРСР про 
зміну меж областей слідує, що жодна містобудів-
на документація або документація із землеустрою 
у процесі вирішення цих питань не розроблялась 
та не затверджувалась, хоча Інструкціями БН 
446–72 [22] та ВБН 38–82 [23] було передбачено 
розроблення Схем районного планування (розро-
блялися в межах краю або області) та Проєктів 
районного планування (розроблялися в межах од-
ного або декількох районів однієї області).

Вперше, процедура зміни меж областей, перелік 
документів, які подаються в Президію Верховної 
Ради УРСР для вирішення цих питань, детально 
була визначена Положенням про порядок вирішен-
ня питань адміністративно- територіального устрою 
УРСР 1981 року (далі — Положення 1981 року) 
[13]. Відповідно до п. 25 Положення 1981 року 
для розгляду питання зміни меж області відповід-
ний виконавчий комітет обласної ради народних 
депутатів подає до Президії Верховної Ради УРСР 
наступні документи: а) подання з обґрунтуванням 
пропозицій щодо зміни меж області; б) економічну 
характеристику області (з відомостями про розмір 
території із зазначенням основних землекористу-
вачів, про кількість населення, про розмір річного 
бюджету, про перелік основних промислових під-
приємств, будівельних, транспортних організацій, 
соціально- культурних закладів, підприємств тор-
гівлі і побуту та ін); в) схематичну карту з про-
понованими змінами [13]. Разом з тим, Положен-
ня 1981 року не передбачало виду документації 
(містобудівної або землевпорядної) з врахуванням 
якої мають встановлюватися та змінюватися межі 
території області. Тож, запроваджена в колишній 
УРСР практика вирішення таких питань має міс-
це і в незалежній Україні. Так, 15.12.1994 року 
постановою Верховної Ради України були змінені 
межі Дніпропетровської та Кіровоградської облас-
тей шляхом взаємного обміну земельними ділян-
ками [14].

Сучасний конституційно- правовий статус об-
ласті в Україні суттєво відрізняється від правово-
го статусу області на момент її заснування в часи 
колишньої УРСР, яка на перших порах виконува-
ла лише функцію адміністративно- територіальної 
одиниці. З прийняттям Конституції Украї-

ни [1] область займає особливе місце в системі 
адміністративно- територіального устрою нашої 
країни (ст. 133) та розглядається вже не лише як 
адміністративно- територіальна одиниця, а й як 
сформоване державою об’єднання територіальних 
громад, котре через обласну раду виробляє та реа-
лізовує свій спільний інтерес, а також покликана 
виконувати функцію об’єднання територіальних 
громад [30, с. 4]. І. Я. Заяць досліджуючи право-
вий статус областей у зарубіжних державах, ви-
ділив три основні види: область як суб’єкт феде-
рації, область як суб’єкт із спеціальним правовим 
статусом, область як суб’єкт із загальним стату-
сом [30, с. 10]. Останній відповідає вищий ланці 
адміністративно- територіального поділу унітарної 
держави, якою є Україна.

Згідно ст. 133 Конституції України систему 
адміністративно- територіального устрою склада-
ють Автономна Республіка Крим (далі — АРК), 
області, райони, міста, райони в містах, селища 
і села [1]. Після відновлення статусу АРК в 1991 
році, в Україні Основним Законом закріплений 
поділ території країни на 24 області (із зазначен-
ням їх найменувань). Але на відміну від раніше 
чинних Конституцій колишньої УРСР, Конститу-
ція України не містить прямих положень про по-
рядок утворення та ліквідацію областей, а також 
про встановлення та зміну їх меж. Пунктом 29 
ст. 85 Основного Закону України встановлено, 
що утворення і ліквідація районів, встановлення 
і зміна меж районів і міст, віднесення населених 
пунктів до категорії міст, найменування і пе-
рейменування населених пунктів і районів нале-
жить до повноважень Верховної Ради України. 
А в п. 13 ст. 92 Конституції України закріплено, 
що територіальний устрій України визначаєть-
ся виключно законами України. Однак, Закон 
України «Про територіальний устрій України», 
враховуючи напрацьовані законопроекти, так і не 
був прийнятий, а тому на сьогодні це принципове 
питання досі залишається відкритим.

Ми погоджуємося з позицією Р. В. Губаня, що 
передбачені Положенням 1981 року приписи щодо 
утворення та ліквідації областей, їх найменування 
та перейменування не можуть бути реалізовані без 
внесення відповідних змін до Конституції Украї-
ни [29, с. 219–220]. Але, все ж питання встанов-
лення та зміни меж вже утворених областей хоч 
і не передбачені Конституцією України, але на 
практиці вирішуються Верховною Радою України. 
Приміром, постановою Верховної Ради України 
від 22.12.1998 року встановлені межі Жовтнево-
го (146038,3 га), Миколаївського (142985,3 га) 
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та Новоодеського (142848,9 га) районів Микола-
ївської області [7]. Ще одним яскравим прикла-
дом тому є постанова Верховної Ради України від 
19.07.2020 року «Про утворення та ліквідацію 
районів», якою в 24 областях нашої країни були 
ліквідовані 490 районів, що складалися з сіль-
ських, селищних, міських рад і населених пунк-
тів, як адміністративно- територіальних одиниць, 
та утворені нові 136 укрупнених районів у складі 
територій сільських, селищних, міських терито-
ріальних громад [8]. Відтоді кордони територій 
нових районів, а відтак і областей, окреслюються 
межами територій сільських, селищних, міських 
територіальних громад.

Термін «межа території територіальної грома-
ди» не має нормативного визначення, а в юри-
дичній літературі розуміється, як установлена на 
підставі затвердженої містобудівної (землевпоряд-
ної) документації умовна замкнута лінія та вер-
тикальна поверхня над нею, каталог координат 
поворотних точок, інформація про яку внесена до 
Державного земельного кадастру (далі — ДЗК), 
яка назовні визначає територію відповідної те-
риторіальної громади та є просторовою основою 
для організації і діяльності на ній територіальної 
громади та її органів місцевого самоврядування 
[32]. Дана межа встановлюється на підставі за-
твердженого сільською, селищною, міською ра-
дою проекту землеустрою, розробленого в поряд-
ку, передбаченому ст. 461 Закону України «Про 
землеустрій» [5]. Але поки що процес встанов-
лення меж територій територіальних громад та 
їх просторове планування наразі знаходиться на 
стадії розроблення, а їх умовні межі відображе-
ні в інформаційному шарі Публічної кадастрової 
карти — «Межі територіальних громад», які не 
містять офіційних відомостей з ДЗК.

Статтею 173 ЗК України передбачено порядок 
встановлення і зміни межі району, села, селища, 
міста, району у місті за проектами землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж адміністративно- 
територіальних одиниць [4], окрім меж території 
області. Варто наголосити на тому, що територія 
області має особливий конституційно- правовий 
статус, оскільки вона є просторовою основою 
здійснення повноважень обласною радою, об-
ласною державною адміністрацією, обласною 
військовою адміністрацією, обласною військово- 
цивільною адміністрацією та іншими територіаль-
ними органами центральних органів виконавчої 
влади та ін. Тож, встановлення обласної межі є 
виправданим, оскільки дозволить чітко розмеж-
увати юрисдикцію органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, базу оподат-
кування до обласного бюджету, а також уникнути 
компетенційних спорів між суб’єктами владних 
повноважень. Але нажаль дана ідея не знайшла 
свого відображення ні в одному із розроблених за-
конопроектів про адміністративно- територіальний 
устрій України.

Термін «межа області» не має нормативного ви-
значення, а по аналогії із дефініцією, наведеною 
в ч. 1 ст. 173 ЗК України [4], може розумітися 
як умовна лінія на поверхні землі, що відокрем-
лює територію області від територій суміжних 
областей. Зрозуміло, що розроблення проекту 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж об-
ласті було б занадто складним процесом, який би 
передбачав значні видатки з обласного бюджету, 
потребував би його узгодження з сільськими, се-
лищними, міськими, районними радами, районни-
ми державними адміністраціями, які є органами 
управління на суміжних з областю територіях, або 
за рахунок території яких планується здійснити 
розширення обласних меж. Але, з огляду на осо-
бливий статус області, яка територіально замикає 
ланку регіонального рівня, обласні межі мають 
самостійний правовий статус, а тому також мають 
бути окремо офіційно встановлені.

Інакше, ми маємо парадоксальну ситуацію, 
коли межа району, сільради та населеного пунк-
ту, розташованого на околицях області, збігається 
з обласною межею (та власне і визначає обласну 
межу). Але ж ці межі хоч і збігаються, але мають 
різний правовий статус та порядок їх встановлен-
ня (зміни). Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 186 ЗК 
України [4] з обласною радою погоджується лише 
проект землеустрою щодо встановлення (зміни) 
меж міста. Межі селища і села встановлюються за 
рішенням районної ради, межі району — Верхов-
ної Ради України, межі району в місті — районної 
в місті ради. Виявляється, що обласна рада, яка 
представляє спільні інтереси територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст, розташованих на території 
області, не має достатніх повноважень у сфері ви-
рішення питань адміністративно- територіального 
устрою щоб вплинути на процеси встановлення 
(зміни) меж районів, селищ та сіл, розташованих 
на околицях області.

Законом України «Про регулювання містобу-
дівної документації» передбачено порядок плану-
вання території на регіональному рівні шляхом 
розроблення схем планування території АРК, об-
ластей та районів (або їх частин) [6, ст. 11, 13]. 
Порядок їх розроблення наразі унормований ДБН 
Б.1.1–13:2021 [24], ДБН Б.1.1–14:2021 [25] та ін., 
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згідно яких на схемі існуючого стану території 
АРК, області або району (їх частин) з поміж ін-
ших, також повинні відображатися дані про їх 
площу, межі адміністративно- територіальних 
одиниць, межі територій територіальних громад, 
приміські зони та інші території. Зазначена місто-
будівна документація регіонального рівня могла б 
стати основою для встановлення (зміни) меж об-
ластей.

Юридично межі районів та областей наразі мо-
жуть бути визначені затвердженою містобудівною 
документацією (Схемами планування території 
АРК, областей, районів, проектами формування 
територій сільських, селищних рад, генераль-
ними планами населених пунктів, детальними 
планами територій) або затвердженими проекта-
ми землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
адміністративно- територіальної одиниці (району, 
міста, району в місті, селища, села).

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. З прове-
деного аналізу нормативно- правових актів колиш-
ньої УРСР, які регулюють (регулювали) порядок 
встановлення та зміни меж областей, а також 
склад і порядок розроблення, погодження і за-
твердження містобудівної документації слідує, 
що на практиці Верховною Радою УРСР обласні 
межі жодного разу не встановлювалися, а лише 
змінювалися шляхом перечислення розташованих 
на околицях області територій населених пунк-
тів, сільрад (міськрад) з одного району в інший, 
або перечислення територій району (районів) 
з однієї області в іншу. Внаслідок удосконалення 

адміністративно- територіального устрою України 
зазнавала змін мережа районів і сільрад внаслідок 
чого відповідно і змінювались межі областей.

З прийняттям Конституції України ідея вста-
новлення чи зміни меж найвищої ланки системи 
адміністративно- територіального устрою (області) 
була відхилена, оскільки корегування кордонів об-
ластей можливо здійснювати шляхом встановлен-
ня (зміни) меж районів та населених пунктів, які 
розташовані на околицях області. В такий спосіб 
обласна рада майже усунута від участі у процесі 
визначення території області шляхом встановлен-
ня (зміни) меж адміністративно- територіальних 
одиниць, розташованих на її околицях, що обмеж-
ує її правосуб’єктність як суб’єкта конституційно- 
правових відносин.

Виявляється, що в такий спосіб межа району, 
сільради та населеного пункту збігається з облас-
ною межею. Разом з тим, різний правовий статус 
цих меж та порядок їх встановлення (зміни) на 
практиці створює проблему їх взаємоузгодження 
між собою та призводить до компетенційних спорів.

Ми переконані, що запровадження в нашій 
країні порядку встановлення (зміни) меж області 
є виправданим з огляду на її особливий консти-
туційно- правовий статус, що обумовлює внесення 
відповідних змін до п. 29 ст. 85 Конституції Укра-
їни, до ст. ст. 173, 174, ч. 3 ст. 186 ЗК України, 
ст. 46 Закону України «Про землеустрій» та ін-
ших законодавчих актів України.

Дана тема є дуже складною, що обумовлює ак-
тивізацію подальших наукових досліджень даної 
проблематики на рівні монографічних робіт.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ  
ЩОДО ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В КК УКРАЇНИ

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LAW ABOUT  
PREVENTION TERORISM INTO CRIMINAL LAW OF UKRAINE

Анотація. Розглядаються проблеми імплементації норм міжнародного кримінального права в кримінальне право 
України. Досліджено особливості імплементації міжнародно- правових норм щодо протидії тероризму в КК України. 
Проаналізовано пропозиції до КК України у зв’язку з ратифікацією Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи 
про запобігання тероризму та окреслено напрямки вдосконалення чинного КК України. Зроблено висновок, що багато 
кримінально- правових норм містять бланкетні диспозиції, які для розуміння змісту ознак складів кримінальних право-
порушень відсилають до інших нормативно- правових актів (зокрема міжнародних договорів, конвенцій, актів іншога-
лузевого законодавства), які своєю чергою роз’яснюють зміст забороняючих норм. У таких випадках можливе застосу-
вання міжнародно- правових норм і це не суперечитиме ст. 3 КК України. Констатовано, що дотримання міжнародних 
зобов’язань в національному законодавстві у зв’язку з ратифікацією Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи 
про запобігання тероризму цілком можливе не лише шляхом криміналізації окремих протиправних діянь в КК Укра-
їни, але й при збереженні уже наявних складів, які охоплюють вчинення посягань, рекомендованих міжнародним ак-
том. При цьому вітчизняний законодавець має зберігати можливість певної варіативності вибору форми імплементації 
міжнародно- правових норм у кримінальне законодавство, зважаючи на публічність відповідної галузі та передусім збе-
реження сувернітету та національних інтересів у зазначеній сфері. Проведене дослідження в цілому показує складність 
регулювання процесів імплементації норм міжнародного кримінального права в національне законодавство, вимагає 
ретельного аналізу міжнародного законодавства, яке повинно передувати інтеграції в КК України, потребує зважування 
інтересів усіх сторін міжнародних угод.

Ключові слова: імплементація, протидія тероризму, міжнародний договір.

Summary. The law implementation provision issues of international criminal law in the criminal law of Ukraine are consid-
ered. Implementation’s particularity of the international legal norms in respect of combating terrorism in the Criminal Law of 
Ukraine was studied. Proposals for Criminal Law of Ukraine related to the ratification of the Additional Protocol to the Council of 
Europe Convention on the Prevention of Terrorism are analyzed. Improvements to existing Ukrainian criminal law are highlighted. 
It is concluded that availability of a number of criminal law provisions contains blanket dispositions which aimed to give a per-
ception to the content of criminal breaches components referring to other legal acts (in particular, international treaties, conven-
tions, acts of other sectoral legislation), which, in turn, explicate an essence of prohibitive provisions. In such cases, an appliance 
of international legal laws is eventual. It is defined that compliance with international obligations in national legislation relating 
to the ratification of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism is quite possible 
not only by criminalizing certain unlawful acts in the Criminal Code of Ukraine, but also through the keeping already available 
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composition including committing offenses recommended by an international act. Herein, an internal legislator should retain the 
possibility of certain variability in choosing the form of implementation of international legal norms criminal legislation, taking 
into account the publicity of the relevant field and, above all, the preservation of sovereignty and national interests in the field. 
Basically, the carried out research demonstrates the complicity of regulating the implementation of international criminal law 
into national legislation requiring a comprehensive analysis of international legislation that should be preceded by integration 
into the Criminal Code of Ukraine, and requires the consideration of the interests of all parties of the international agreements.
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Постановка проблеми. Глобалізація та дина-
мічність суспільних процесів у цілому сві-

ті, членство у міжнародних організаціях, врешті 
російська збройна агресія, викликала гостру не-
обхідність нашої держави швидко реагувати на 
зміни правового, соціального, політичного та еко-
номічного характеру, гармонізувати національне 
законодавство з міжнародно- правовими нормами. 
Повномасштабна війна в Україні у лютому 2022 
року ще більше прискорила темпи проведення 
реформ, які для неї стали питанням виживання 
та швидкого становлення сильної, демократичної 
та по-справжньому суверенної і незалежної євро-
пейської держави.

У зв’язку з набуттям Україною статусу канди-
дата на членство в Європейському Союзі основна 
увага вітчизняного законодавця прикута до рефор-
мування кримінального законодавства, усунення 
суперечностей, колізій та загалом приведення за-
конодавства відповідно до вимог міжнародних до-
говорів, прийнятих Європейськими інституціями, 
членом яких є Україна. Відомий принцип «Pacta 
sunt servanda» — кожен чинний договір є обов’яз-
ковим для його учасників та повинен ними добро-
совісно виконуватись (ст. 26 Віденської конвенції 
про право міжнародних договорів, 1986 р.) знай-
шов своє втілення в Законі України «Про міжна-
родні договори». Так, відповідно до ст. 19 зазначе-
ного закону чинні міжнародні договори України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національного зако-
нодавства і застосовуються у порядку, передбаче-
ному для норм національного законодавства [1].

Водночас введення в дію міжнародно- правових 
норм та їх реалізація у вітчизняному криміналь-
ному законодавстві України (далі — КК Украї-
ни) має свою специфіку. Адже згідно із ст. 3 КК 
України кримінальна протиправність діяння, а та-
кож його караність та інші кримінально- правові 
наслідки визначаються тільки цим Кодексом. За-
значене законодавче положення можна зрозуміти 
так, що для того, щоб виконати зобов’язання за 
міжнародним договором потрібно внести зміни до 
чинного КК України, передбачити ті чи інші ді-

яння кримінально- протиправними та вказати вид 
та розмір покарання за їх вчинення.

У цьому контексті виникають певні застере-
ження. По-перше, необхідно обережно підходити 
до внесення змін до КК України з урахуванням 
міжнародних договорів, потрібно враховувати 
правила законодавчої техніки вітчизняного за-
конодавства, слід уникати необґрунтованої кри-
міналізації протиправних діянь, які призводять 
до невиправданих дублювань чи, навіть, колізій 
кримінально- правових норм та змін окремих ін-
ститутів кримінального права. По-друге, необхідне 
чітке усвідомлення того, чи завжди імплементація 
міжнародно- правових норм у вітчизняне кримі-
нальне законодавство неможлива без обов’язко-
вого внесення змін безпосередньо до КК України?

Саме тому метою наукової статті є дослідження 
проблем імплементації норм міжнародного кри-
мінального права в кримінальне право України 
на прикладі положень Додаткового протоколу до 
Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму 
та окреслення можливих напрямків вдосконален-
ня чинного КК України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання реалізації міжнародно- правових норм у кри-
мінальному законодавстві України висвітлено 
у працях таких вітчизняних вчених як М. І. Хав-
ронюка [2], Є. Л. Стрельцова [3], Г. В. Єпура [4], 
О. М. Броневицької [5], М. В. Піддубної[6] та ін-
ших. Вагомими також видаються напрацювання 
універсалізації та уніфікації вітчизняного законо-
давства у дослідженнях М. Г. Хаустова [7]. Вод-
ночас багато питань, які розкривають зазначені 
автори у своїх дослідженнях є дискусійними чи 
такими, що потребують подальшого вивчення.

Виклад основного матеріалу. Саме поняття 
«імплементація» (від англ. implement) — перекла-
дається як здійснення, забезпечення, виконання. 
Існує дуже багато підходів до визначення цього 
поняття, однак у найбільш загальному значенні 
це поняття означає встановлений державою по-
рядок застосування норм міжнародного права на 
її території конкретними засобами чи способами. 
У теорії правової науки виділяють різні способи 
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імплементації міжнародних договорів, зокрема 
трансформація, відсилання, інкорпорація, ре-
цепція. Вказані способи багатьма правниками[8] 
визначаються по-різному та мають дещо супере-
чливий зміст. Загалом видається правильною теза 
про те, що спосіб імплементації головним чином 
залежить від виду норм.

У теорії міжнародного права міжнародні норми 
поділяють на самовиконувані та несамовиконуван 
і[9]. Самовиконувані міжнародні норми можуть 
застосовуватися безпосередньо в порядку, передба-
ченому для норм національного законодавства та 
не вимагають видання внутрішньодержавних ак-
тів щодо їх застосування. Водночас несамовикону-
вані не можуть самостійно регулювати відносини 
за участю суб’єктів внутрішньодержавного права 
та для їх реалізації необхідно прийняти внутріш-
ньодержавний акт, який доповнює та конкретизує 
їх зміст.

Дослідники з кримінального права здебільшого 
вважають, що міжнародні договори кримінально- 
правового характеру належать до несамовикону-
ваних (О. М. Броневицька [5, с. 8], М. В. Піддубна 
[6, с. 10]) та потребують щоразу внесення змін 
до чинного кримінального законодавства держав- 
учасниць договору.

З цього приводу вважається цілком слушним 
зауваження Є. Л. Стрельцова, який зазначає, що 
при інтеграції міжнародно- правових і зарубіжних 
положень у національне публічне законодавство 
слід виходити з того, що аналіз публічного зако-
нодавства починається із звернення до основних 
положень, які визначають зміст та ознаки держа-
ви і передусім її державного суверенітету. Тому на 
думку науковця не слід відразу вести мову про їх 
пряме «впровадження» або про їх механічне «ко-
піювання» в національне законодавство, так як та-
кий підхід може прямо суперечити і його нормам, 
і існуючій правовій системі, і правовій ідеології, 
і правосвідомості професійних юристів і населен-
ня, що може викликати «тільки» відторгнення 
такого «зовнішнього» законодавства [3, с. 45].

Водночас, потрібно враховувати й те, що бага-
то кримінально- правових норм містять бланкетні 
диспозиції, які для розуміння змісту ознак скла-
дів кримінальних правопорушень відсилають до 
інших нормативно- правових актів (зокрема між-
народних договорів, актів іншогалузевого зако-
нодавства), які своєю чергою роз’яснюють зміст 
забороняючих норм. У таких випадках можливе 
застосування міжнародно- правових норм і це не 
суперечитиме ст. 3 КК України. Такі способи ре-
алізації міжнародних зобов’язань втілено в поло-

женнях КК України. Наприклад, відповідно до 
ст. 8 КК України іноземці або особи без грома-
дянства, що не проживають постійно в Україні, 
які вчинили кримінальні правопорушення за її 
межами, підлягають в Україні відповідально-
сті за цим Кодексом у випадках, передбачених 
міжнародними договорами…(загальна відсилка). 
Своєю чергою, ст. 243 КК України відсилає до 
нормативних актів, які регулюють скидання та 
поховання у морі шкідливих речовин чи сумішей. 
До таких нормативних актів належить, зокрема, 
Міжнародна конвенція 1973 року по запобіганню 
забрудненню суден [10, с. 5] (часткова відсилка).

Варто погодитись також з думкою Є. В. Стрель-
цова, про те, що зобов’язання запровадити в націо-
нальне законодавство відповідне міжнародне поло-
ження може мати різний формальний «зовнішній» 
вигляд, а саме: 1) це може бути «дослівне» відобра-
ження таких положень; 2) загальне закріплення 
в національному законодавстві тільки відсилань до 
відповідних положень міжнародного або зарубіж-
ного законодавства; 3) використання в національ-
ному законодавстві загальних складів злочинів, 
які одночасно будуть «перекривати» і національ-
ні склади, і відповідні конвенційні положення. 
Розуміння цього дасть змогу зберегти змістовну 
спрямованість вказаних міжнародно- правових по-
ложень при їх відображенні у національному кри-
мінальному законодавстві [3, с. 49–50].

Доцільність та переваги вказаної автором 
третьої форми імплементації міжнародних зо-
бов’язань у кримінальне законодавство мож-
на проілюструвати на прикладі імплементації 
міжнародно- правових норм щодо протидії теро-
ризму в чинний КК України. Так, станом на кі-
нець 2022 року у Верховній Раді зареєстровано та 
прийнято за основу законопроєкт від 21.10.2022 
№ 8146 «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України 
у зв’язку з ратифікацією Додаткового протоко-
лу до Конвенції Ради Європи про запобігання те-
роризму, а також до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення боротьби з терориз-
мом» [11]. Основною метою Додаткового прото-
колу до Конвенції Ради Європи про запобіган-
ня тероризму, підписаного Україною 28 жовтня 
2015 року (Далі — Додатковий протокол) [12] є 
збільшення зусиль договірних сторін Конвенції 
Ради Європи про запобігання тероризму в проти-
дії тероризму та його проявам. У зв’язку з цим 
пропонується доповнити зазначену Конвенцію 
положеннями про криміналізацію «проходження 
навчання тероризму», «перетинання державного 
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кордону України з терористичною метою», а та-
кож фінансування цих діянь. Логічно, що пропо-
нується доповнити відповідними законодавчими 
новелами КК України. Водночас системне вивчен-
ня положень як самого Додаткового протоколу, 
Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму 
(16.05.2005), так і норм КК України про відпові-
дальність за кримінальні правопорушення щодо 
протидії тероризму, дозволяє відмітити певні 
недоліки відповідної імплементації міжнародно- 
правових норм, запропонованих саме проєктом 
№ 8146, що веде до порушення правил законодав-
чої техніки, системності КК України, ускладнює 
розуміння його змісту.

Зокрема проєктом пропонується нова редак-
ція ст. 258-4 КК України. «Сприяння вчиненню 
терористичному акту, проходження навчання те-
роризму». Запропонована редакція статті 258–4 
КК України передбачає доповнення вказівкою 
на проходження навчання тероризму. Водночас 
чинна редакція відповідної статті передбачає 
відповідальність за навчання особи з метою вчи-
нення терористичного акту, яке є суміжним до 
запропонованого «проходження навчання теро-
ризму», про що свідчать положення міжнародних 
актів. Зокрема, відповідно до положення статті 
7 «Навчання тероризму» Конвенції Ради Європи 
про запобігання тероризму (16.05.2005), а також 
положення, викладеного у статті 3 Додаткового 
протоколу «Проходження навчання тероризму», 
навчання особи тероризму — це надання інструк-
цій особі про методи чи засоби для вчинення, 
сприяння вчиненню терористичного злочину (ст. 7 
Конвенції). Своєю чергою, проходження навчан-
ня тероризму — це отримання особою аналогічних 
інструкцій про методи чи засоби для вчинення, 
сприяння вчиненню терористичного злочину (ст. 3 
Додаткового протоколу). Варто зауважити, що ви-
мога встановити кримінальну відповідальність, як 
за надання інструкцій особі про методи чи засоби 
для вчинення терористичного злочину, так і за 
отримання особою відповідних навиків випливає 
також і з Директиви (ЄС) 2017/541 від 15.03.2017 
про боротьбу з тероризмом (ст. 7 та ст. 8 Директи-
ви) [13], у відповідність до якої також належить 
привести вітчизняне кримінальне законодавство.

У запропонованій примітці до статті 258-4 КК 
України міститься роз’яснення поняття проход-
ження навчання тероризму. Так, під проходжен-
ням навчання тероризму в цій статті слід розу-
міти отримання особою інструкцій, включаючи 
набуття знань чи практичних навичок, від іншої 
особи стосовно виготовлення або використання ви-

бухових речовин, вогнепальної чи іншої зброї або 
шкідливих чи небезпечних речовин, або стосовно 
інших специфічних методів чи засобів з метою 
здійснення діяльності, яка відповідно до закону 
є терористичною. Виходячи зі змісту примітки, 
визначення поняття «проходження навчання те-
роризму» повністю відтворює положення, викла-
дене у статті 3 Додаткового протоколу «Проход-
ження навчання тероризму». Єдиною відмінністю 
є те, що у запропонованій примітці йдеться про 
проходження навчання для вчинення не лише те-
рористичного акту (чинна редакція ст. 258-4 КК 
України), але з метою здійснення діяльності, яка 
відповідно до закону є терористичною. Такий під-
хід в цілому видається схвальним, адже проход-
ження навчання тероризму не обмежується лише 
вчиненням одного терористичного акту.

Проектом № 8146 також пропонується допов-
нити КК України статтею 258-6 «Перетинання 
державного кордону України з метою здійснення 
діяльності, яка відповідно до закону є терористич-
ною». Водночас вивчення положень Додаткового 
протоколу дозволяє констатувати певні упущен-
ня авторів проекту щодо криміналізації окремих 
діянь. Зокрема у Додатковому протоколі йдеться 
про рекомендацію сторонам Конвенції та Прото-
колу передбачити кримінальну відповідальність 
як за виїзд за кордон з метою вчинення терорис-
тичних посягань (стаття 4 Додаткового протоколу 
«Виїзд за кордон з терористичною метою»), так 
і за організацію чи сприяння іншим способом ви-
їзду за кордон з метою терористичної діяльності 
(стаття 6 Додаткового протоколу «Організація чи 
сприяння іншим способом виїзду за кордон з ме-
тою терористичної діяльності»). Останнє зазначене 
діяння не передбачено у Проекті.

Враховуючи, що норми аналізованих міжна-
родних договорів, які рекомендують державам 
криміналізувати відповідальність, як за навчання 
особи терористичному злочину (коли їй надають 
відповідні інструкції), так і проходження особою 
навчання тероризму (коли вона отримує навики 
для вчинення терористичного злочину) видаєть-
ся доречним передбачити кримінальну відпові-
дальність за такі діяння, однак вважаю недоско-
налим передбачати таку ознаку в ст. 258-4 КК 
України «Сприяння вчиненню терористичного 
акту», яка передбачає відповідальність також із 
за вербування, і за озброєння з метою вчинення 
терористичного акту. За своїм змістом відповідні 
діяння: навчання тероризму та проходження нав-
чання тероризму становлять готування до вчинен-
ня кримінального правопорушення та підпадають 
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під визначення цієї стадії вчинення криміналь-
ного правопорушення, встановленого у ст. 14 КК 
України. Готуванням до вчинення кримінального 
правопорушення, пов’язаного з тероризмом також 
слід вважати в’їзд та виїзд за кордон з терорис-
тичною метою. Примітно, що до таких виснов-
ків можна дійти аналізуючи Проєкт нового КК 
України. Автори Проєкту КК України передба-
чили відповідальність за проходження навчання 
тероризму та проведення навчання тероризму, 
а також перетин кордону України з метою здійс-
нення терористичного злочину в окремій статті 
7.2.10. «Підготовка до терористичної діяльності». 
Відповідно до цієї статті підлягає кримінальній 
відповідальності за злочин 5 ступеня особа, яка 
з метою здійснення терористичного діяння, участі 
в діяльності терористичної групи чи фінансування 
тероризму вчинила наступні діяння: проходила 
навчання, проводила навчання, прибула до Укра-
їни чи держави- члена Європейського Союзу або 
переміщувалась транзитом Україною, залишила 
територію України чи держави- члена Європей-
ського Союзу, заволоділа предметом, коштами, 
інформацією або склала чи використала підробле-
ний офіційний документ [14].

Що ж до таких протиправних діянь як «вер-
бування» та «озброєння», то вони повною мірою 
охоплюються таким посяганням як «Втягнення 
особи у вчинення терористичного акту» (ст. 258–1 
КК України). До того ж озброєння особи з ме-
тою вчинення терористичного акту може бути 
частиною навчання або проходження навчання 
тероризму. У цьому зв’язку виникає питання 
про недоцільність існування в КК України двох 
окремих статей «Втягнення у вчинення терорис-
тичного акту» (ст. 258-1) та «Сприяння вчинен-
ню терористичного акту (ст. 258-3), про що вже 
давно наголошується в юридичній літературі. 
Зокрема В. П. Ємельянов слушно відзначає, що 
у ст. 258-1 КК передбачається відповідальність за 
втягнення особи у вчинення терористичного акту, 
а в ст. 258-4 КК — за вербування особи з метою 
вчинення терористичного акту, а так само вико-
ристання особи з цією метою. Тобто за фактич-
но однакові дії встановлюється відповідальність 
у різних статтях КК, що штучно породжує колі-
зію норм [15, с. 54–55]. До того ж аналіз судової 
практики показує, що чинна ст. 258-4 КК Укра-
їни (сприяння вчиненню терористичного акту) 
практично не застосовується. Більшість перегля-
нутих вироків з Єдиного державного реєстру судо-
вих рішень свідчать про переважну кваліфікацію 
різного роду сприяння тероризму за ст. 258-1 КК 

про втягнення у вчинення терористичного акту 
або ж сприяння створенню або діяльності теро-
ристичної групи чи терористичної організації за 
ст. 258-3 КК. Видається, що такі діяння, як ор-
ганізація чи сприяння іншим способом виїзду за 
кордон з метою терористичної діяльності як реко-
мендація криміналізації в КК України за статтею 
6 Додаткового протоколу повністю підпадає під 
ознаки кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 258-3 чинного КК України.

Потрібно також зауважити, що сприяння ді-
яльності терористичної групи чи організації чи 
сприяння вчиненню терористичного злочину слід 
вважати участю в діяльності терористичної групи 
чи організації. Зокрема розробники Проєкту ново-
го КК передбачили відповідальність за участь осо-
би у діяльності терористичної групи, якщо вона 
створила терористичну групу, керувала її діяль-
ністю, була учасником такої групи або сприяла 
такій групі чи вчиненню злочину її учасником або 
іншою особою на виконання завдання терористич-
ної групи (ст. 7.2.7) [14].

Що ж до інших пропозицій за проєктом 
№ 8146, привертає увагу пропозиція доповнити 
статтю 258-5 КК України «Фінансування терориз-
му» вказівкою на нові злочинні діяння: «навчан-
ня тероризму, перетинання державного кордону 
України з терористичною метою». Видається, що 
вказувати у відповідній статті на заборону фінан-
сування кожного злочинного діяння, яке пов’язане 
з терористичною діяльністю не видається доціль-
ним. По-перше, у вказаній статті перелік злочин-
них дій невичерпний, на що вказує зворот «прова-
дження будь-якої іншої терористичної діяльності, 
а також спроби вчинення таких дій». До того ж 
проєктом пропонується відповідальність за фінан-
сування навчання тероризму, однак упущено фі-
нансування проходження навчання тероризму, які 
відрізняються, що й було відзначено у цій статті. 
По-друге, використання переліків злочинних ді-
янь терористичної спрямованості значно переван-
тажує диспозицію статті, ускладнює її розуміння, 
що й суперечить вимогам юридичної техніки та 
лаконічності викладу кримінально- правових норм. 
Саме тому видається доцільним переформулювати 
диспозицію статті 258-5 КК «Фінансування теро-
ризму» без вказівки на довгі переліки злочинних 
діянь терористичної спрямованості.

В теорії та практиці кримінального права пе-
реважає думка про те, що в силу того, що у пере-
важній більшості міжнародних договорів вказано 
ознаки тільки суспільно- небезпечних діянь, то 
санкції за їх вчинення кожна держава має вста-
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новити самостійно відповідно до міжнародних зо-
бов’язань, шляхом внесення змін і доповнень до 
КК України. Зокрема відповідно до п. 16 поста-
нови Пленуму ВСС України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 19 грудня 2014 року 
№ 13 «Про застосування судами міжнародних до-
говорів при здійсненні правосуддя» вказано, що 
норми міжнародних договорів, які визначають 
ознаки складу кримінально караного діяння, не 
можуть застосовуватися судами України безпосе-
редньо, оскільки такими договорами прямо вста-
новлюється обов’язок держави забезпечити вико-
нання передбачених договором обов’язків шляхом 
встановлення покарання за певні злочини вну-
трішнім (національним) законом [16]. Водночас 
потрібно наголосити, що такий підхід може бути 
виправданий, якщо законодавець має можливість 
певного вибору щодо способу закріплення в на-
ціональному законі ознак складів кримінальних 
правопорушень та покарань за їх вчинення з ура-
хуванням існуючих інститутів кримінального пра-
ва. Зокрема така варіативність для національного 
законодавця видається закладена в положеннях 
Додаткового протоколу, підписаного Україною 
28 жовтня 2015 року. Так, відповідний протокол 
хоча й не містить рекомендації щодо видів та роз-
мірів покарань, але передбачає положення про те, 
що установлення, виконання та застосування ви-
дів криміналізації визначених в цьому документі 
повинні, з-поміж іншого, відповідати принципу 
пропорційності з урахуванням законних цілей, 
які переслідують, і їхньої необхідності в демокра-
тичному суспільстві, а також повинні виключати 
будь-яку форму свавілля або дискримінаційного 
ставлення (ч. 2 ст. 8) [12].

Висновки. Таким чином проведене досліджен-
ня у статті дозволяє констатувати: 1) дотримання 
міжнародних зобов’язань в національному зако-
нодавстві у зв’язку з ратифікацією Додаткового 
протоколу до Конвенції Ради Європи про запобі-
гання тероризму цілком можливе не лише шля-
хом криміналізації окремих протиправних діянь 
в КК України, але й при збереженні уже наявних 
складів, які охоплюють вчинення посягань, реко-
мендованих міжнародним актом. При цьому ві-
тчизняний законодавець має зберігати можливість 
певної варіативності вибору форми імплементації 
міжнародно- правових норм у кримінальне зако-
нодавство, зважаючи на публічність відповідної 
галузі та передусім збереження суверенітету та 
національних інтересів у зазначеній сфері; 2) по-

трібно враховувати й те, що багато кримінально- 
правових норм містять бланкетні диспозиції, які 
для розуміння змісту ознак складів кримінальних 
правопорушень відсилають до інших нормативно- 
правових актів (зокрема міжнародних договорів, 
конвенцій, актів іншогалузевого законодавства), 
які своєю чергою роз’яснюють зміст забороняючих 
норм. У таких випадках можливе застосування 
міжнародно- правових норм і це не суперечитиме 
ст. 3 КК України; 3) аналіз пропозицій за проєк-
том № 8146 показав, що більшість ознак запро-
понованих складів кримінальних правопорушень 
уже охоплюються наявними інститутами кримі-
нального права, зокрема такі діяння як навчання 
особи тероризму, проходження навчання теро-
ризму, перетинання державного кордону Украї-
ни з метою здійснення діяльності, яка відповідно 
до закону є терористичною повністю відповідають 
такій стадії вчинення кримінального правопору-
шення, як готування (ст. 14 КК); організація чи 
сприяння іншим способом виїзду за кордон з ме-
тою терористичної діяльності, що рекомендована 
ст. 6 Додаткового протоколу повністю підпадає 
під ознаки уже існуючої кримінальної відпові-
дальності за ст. 258-3 КК «сприяння діяльності 
терористичної групи чи терористичної організа-
ції»; пропозиції щодо доповнення ст. 258-5 КК 
«Фінансування тероризму» вважаються недо-
цільними оскільки значно перевантажують дис-
позиції статей, ускладнюють їх розуміння, що 
й суперечить вимогам юридичної техніки та ла-
конічності викладу кримінально- правових норм. 
Тому пропонується переформулювати диспози-
цію статті 258-5 КК «Фінансування тероризму» 
без вказівки на довгі переліки злочинних діянь 
терористичної спрямованості, для яких здійсню-
ється фінансування. Перспективними також ви-
даються подальші наукові розробки щодо уніфі-
кації кримінально- правових норм щодо протидії 
тероризму чинного КК України (йдеться, зокрема 
про сприяння діяльності терористичної групи чи 
терористичної організації, ст. 258-2 КК; спри-
яння вчиненню терористичного акту, ст. 258-4 
КК; втягнення у вчинення терористичного акту, 
ст. 258-1 КК); 4) проведене дослідження в цілому 
показує складність регулювання процесів імпле-
ментації норм міжнародного кримінального права 
в національне законодавство, вимагає ретельного 
аналізу міжнародного законодавства, яке повинно 
передувати інтеграції в КК України, потребує зва-
жування інтересів усіх сторін міжнародних угод.
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ГРОМАДСЬКИЙ ВПЛИВ, ЯК ЗАСІБ ГРОМАДСЬКОГО  
КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ  
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ:  

ОКРЕМІ ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ

PUBLIC INFLUENCE AS A MEANS OF PUBLIC  
CONTROL OVER THE OBSERVANCE OF THE RIGHTS  
OF CONVICTS DURING CRIMINAL PUNISHMENTS:  

SEPARATE LEGISLATIVE PROBLEMS

Анотація. У статті досліджуються окремі законодавчі проблеми щодо встановлення та тлумачення громадського 
впливу, як засобу громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань. 
На підставі окремих статей Кримінально- виконавчого кодексу України, зокрема ч. 3 ст. 6 та ч. 2 ст. 25 Кримінально- 
виконавчого кодексу України здійснюється аналіз регламентації громадського контролю за діяльністю органів та уста-
нов, що виконують кримінальні покарання. Встановлено, що серед проблемних питань щодо громадського контролю 
постають питання теоретичного та законодавчого тлумачення громадського вплив як одного із засобів громадського 
контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань.

Звертається увага на те, що чинний Кримінально- виконавчий кодекс України не закріплює визначення громадського 
впливу на засудженого тільки посилається на необхідність його застосування, зокрема опосередковано вказує на деякі 
форми цієї роботи у Кримінально- виконавчому кодексі України. Таке становище дозволяє суб’єктивно і більш ширше 
тлумачити цей засіб виправлення, що призводить до порушень у правозастосовчій практиці. Окрім цього Кримінально- 
виконавчий кодекс України вказує на застосування всієї сукупності засобів виправлення лише стосовно покарання у 
вигляді позбавлення волі. Доведено, громадський вплив є одним з найбільш ефективних методів, якому на жаль не 
приділяють належної уваги. Участь громадських, релігійних організацій (громадський вплив) є невід’ємною складовою 
процесу ресоціалізації засуджених та ключових елементів практичної складової реалізації засади демократизму в ме-
жах кримінально- виконавчого права. Недосконалість національного законодавства у сфері громадського контролю, 
зокрема громадського впливу, негативно впливає на розбудову демократичної, соціальної та правової держави. Для 
повної та всебічної реалізації інституту громадського впливу у практичній діяльності, а також уникнення подвійного тлу-
мачення необхідним є закріплення на законодавчому рівні, у нормах кримінально- виконавчого законодавства, дефініції 
інституту громадського впливу на засуджених, розкриття його змісту, умов застосування до кожного конкретного виду 
покарання, що сприятиме обґрунтованому та своєчасному застосуванню даного засобу виправлення, у тому числі при 
виконанні покарань, які не пов’язані з ізоляцією засудженого від суспільства.

Ключові слова: виправлення, громадський контроль, громадський вплив, громадськість, засуджені, позбавлення 
волі, покарання, ресоціалізація.
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Summary. The article examines certain legislative problems regarding the establishment and interpretation of public in-
fluence as a means of public control over the observance of the rights of convicts during the execution of criminal sentences. 
On the basis of certain articles of the Criminal and Executive Code of Ukraine, in particular part 3 of Art. 6 and Part 2 of Art. 
25 of the Criminal and Executive Code of Ukraine analyzes the regulation of public control over the activities of bodies and 
institutions that carry out criminal punishments. It has been established that among the problematic issues related to public 
control are issues of theoretical and legislative interpretation of public influence as one of the means of public control over the 
observance of the rights of convicts during execution of criminal punishments.

Attention is drawn to the fact that the current Criminal- Executive Code of Ukraine does not fix the definition of public influ-
ence on the convicted person, only refers to the need for its application, in particular indirectly indicates some forms of this work 
in the Criminal- Executive Code of Ukraine. This situation allows subjective and broader interpretation of this remedy, which 
leads to violations in law enforcement practice. In addition, the Criminal Executive Code of Ukraine indicates the application of 
the entire set of correctional means only in relation to punishment in the form of deprivation of liberty. It has been proven that 
public influence is one of the most effective methods, which, unfortunately, is not given due attention. The participation of public 
and religious organizations (public influence) is an integral part of the process of resocialization of convicts and key elements 
of the practical component of the implementation of the principles of democracy within the framework of criminal law. The im-
perfection of national legislation in the field of public control, in particular public influence, negatively affects the development 
of a democratic, social and legal state. For the full and comprehensive implementation of the institution of public influence in 
practical activities, as well as the avoidance of double interpretation, it is necessary to establish at the legislative level, in the 
norms of criminal law, the definition of the institution of public influence on convicts, disclosure of its content, conditions of 
application to each specific type of punishment, which will contribute to justified and timely application of this remedy, including 
when executing punishments that are not related to the isolation of the convicted person from society.

Key words: corrections, public control, public influence, the public, convicts, deprivation of liberty, punishment, resocialization.

Постановка проблеми. Україна є однією з учас-
ників міжнародних угод, що закріплюють за-

гальновизнані стандарти дотримання прав і свобод 
людини і громадянина, включаючи рекомендації 
щодо поводження з правопорушниками. Дотри-
мання цих стандартів є важливою гарантією зміц-
нення міжнародного авторитету нашої держави як 
правової. У зв’язку з цим, зміни у пенітенціарній 
політиці сучасної України спрямовані на гума-
нізацію кримінальних покарань, удосконален-
ня правової основи організації їх виконання та 
послідовне виконання міжнародних зобов’язань 
у цій сфері. Безумовно, у цих умовах підвищу-
ється роль та значення громадського контролю, 
зокрема через громадський вплив. Соціальне при-
значення громадського контролю забезпечення 
прав засуджених у місцях позбавлення волі по-
лягає насамперед у збереженні життя, здоров’я, 
людської гідності та забезпеченні нормального 
існування засуджених у місцях позбавлення волі, 
їх ресоціалізації. Сутність громадського контролю 
проявляється у системі спостереження та перевірки 
відповідності діяльності виправних установ вимогам 
кримінально- виконавчого законодавства та інших 
нормативно- правових актів, виявленні та усунен-
ні наявних порушень та їх попередження у май-
бутньому. У процесі громадського контролю стає 
можливим виявити та усунути існуючі недоліки 
в роботі органів та установ кримінально- виконавчої 

системи, зокрема більш об’єктивно інформувати 
громадськість про умови їх діяльності, економічні 
та соціальні проблеми. До структурних елемен-
тів громадськості можна віднести: добровільно 
сформовані первинні самоврядні соціальні гру-
пи, сукупність недержавних суспільних відносин, 
господарську і приватну частину життєдіяльності 
людей, їх звичаї, традиції; сферу самоврядних ор-
ганізацій та індивідів. Цілком зрозуміло, що саме 
громадськість може виявити неузгодженість між 
наміченими та отриманими результатами діяльності 
органів та установ виконання покарань. Завдяки 
роботі громадськості і відбувається утворення цих 
організацій та опосередковується їх діяльність.

Аналіз діяльності суб’єктів громадського контро-
лю та наукової літератури дозволяє нам виділити 
найбільш активних учасників цих правовідносин. 
До них можна віднести: громадські організації та 
об’єднання громадян, окремих громадян з актив-
ною громадською позицією, територіальні грома-
ди, політичні партії, засоби масової інформації, 
Інтернет- портали тощо. Регламентація громадського 
контролю за діяльністю органів та установ, що 
виконують кримінальні покарання, в даний час 
здійснюється на основі Кримінально- виконавчого 
кодексу України. Так, відповідно до ч. 3 ст. 6 КВК 
України до основних засобів виправлення і ресоціа-
лізації засуджених відноситься громадський вплив. 
Відповідно до ч. 2 ст. 25 КВК України «Участь 
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громадськості у виправленні і ресоціалізації засу-
джених. Громадський контроль за дотриманням 
прав засуджених під час виконання кримінальних 
покарань» громадський контроль за дотриманням 
прав засуджених під час виконання криміналь-
них покарань у виправних колоніях, арештних 
домах, виправних центрах та слідчих ізоляторах 
здійснюють спостережні комісії, які діють на під-
ставі КВК України та Положення про спостережні 
комісії, що затверджується Кабінетом Міністрів 
України, а у виховних колоніях — піклувальними 
радами. У випадках, встановлених КВК України 
та законами України, громадський контроль за 
дотриманням прав засуджених під час виконання 
кримінальних покарань можуть здійснювати гро-
мадські об’єднання [1].

Отже, громадський вплив, визначений у ст. 6 
КВК України як один з основних засобів виправ-
лення і ресоціалізації засуджених, реалізується 
одночасно з громадським контролем та, здебіль-
шого, з ним перетинається. Поняття «участь гро-
мадськості» має дві складові зазначеної діяльно-
сті — «громадський контроль» та «громадський 
вплив» [7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
сить активно займаються розробкою питань, що 
стосуються сутності змісту громадського контролю 
у сфері виконання покарань України в контек-
сті визначених у законі підстав такої діяльності, 
такі учені, як: О. М. Бандурка, В. В. Василе-
вич, Б. М. Головкін, О. М. Гумін, О. М. Джужа, 
Ю. В. Кернякевич -Танасійчук, В. В. Коваленко, 
О. Г. Колб, В. Я. Конопельський, І. М. Копотун, 
О. В. Лисодєд, С. Ю. Лукашевич, В. О. Меркулова, 
К. С. Остапко, О. П. Рябчинська, А. Х. Степанюк, 
І. С. Яковець та ін. Питання громадського впли-
ву на постпенітенціарну поведінку досліджува-
ли такі вчені, як: І. Г. Богатирьова, Т. А. Дени-
сова, Н. І. Костюк, В. Логін, С. Ю. Лукашевич, 
І. М. Тарасюк, О. С. Турчина, Б. М. Телефанко та 
інші. Разом з тим, слід зазначити, що у науці 
кримінально- виконавчого права лише останні 
роки було зроблено спроби теоретично сформува-
ти поняття «суспільний вплив на засуджених» та 
визначити його зміст. Однак, громадський вплив 
на виправлення та ресоціалізацію засуджених, як 
один із засобів громадського контролю за дотри-
манням прав засуджених під час виконання кри-
мінальних покарань не вичерпав тих актуальних 
питань, які виникають щодо його теоретичного та 
законодавчого тлумачення.

Отже, метою наукової статті є з’ясування про-
блемних питань щодо теоретичного та законодав-

чого тлумачення громадського впливу як одного 
із засобів громадського контролю за дотриманням 
прав засуджених під час виконання кримінальних 
покарань.

Виклад основного матеріалу. Однією з цілей 
кримінально- виконавчого законодавства є виправ-
лення засуджених, що є основою попередження 
рецидивної злочинності та їх подальшої соціалі-
зації. Вирішення даного завдання лише силами 
співробітників кримінально- виконавчої системи 
неможливо. Сьогодні виправний вплив на засу-
джених у місцях позбавлення волі відображає ба-
гато процесів, властивих сучасному суспільству, 
і це тягне розширення кількості суб’єктів що 
у ньому.

Мінімальні стандартні правила поводження 
з ув’язненими містять рекомендації залучати 
громадськість «… де це можливо, до співпраці 
з персоналом пенітенціарних закладів з метою 
повернення ув’язнених до життя у суспільстві» 
[2]. В даний час, як ніколи раніше, пенітенціар-
ні установи відкриті для представників офіцій-
но зареєстрованих громадських організацій, які 
називають ще «третім сектором». Цей термін є 
у світовій практиці загальноприйнятим позначен-
ням некомерційних, благодійних ініціатив; при 
цьому перший сектор — державний, а другий — 
приватний.

Участь громадських, релігійних організацій 
(громадський вплив) є невід’ємною складовою 
процесу ресоціалізації засуджених та ключових 
елементів практичної складової реалізації засади 
демократизму в межах кримінально- виконавчого 
права. Так, відповідно до ч. 2 ст. 25 КВК, громад-
ський контроль за дотриманням прав засуджених 
під час виконання кримінальних покарань у ви-
правних колоніях, арештних домах, виправних 
центрах та слідчих ізоляторах здійснюють спосте-
режні комісії. До складу спостережних комісій 
входять представники громадських організацій, 
органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування, підприємств, установ і організацій не-
залежно від форми власності та окремі громадяни. 
Представники громадських організацій та окремі 
громадяни становлять не менш як половину скла-
ду комісії [4]. Враховуючи склад спостережних 
комісій, вони являють собою «владно- громадське 
утворення», які мають суттєвий вплив на процес 
виконання й відбування кримінальних покарань 
та цей вплив є більш змістовнішим у порівнянні 
з іншими типами організацій [3, c. 197–201].

Актуальність та корисність участі громадськос-
ті у виправному процесі засуджених не викли-
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кає сумнівів. Правозастосовна практика показує, 
що елементи громадського впливу, так чи інак-
ше, присутні у всіх основних засобах виправлен-
ня, а саме існування цього інституту підвищує 
громадську довіру до діяльності кримінально- 
виконавчої системи України, оскільки донедав-
на вона мала досить потайливий характер і часто 
зазнавала різної критики. Чинний КВК України 
не закріплює визначення поняття громадського 
впливу на засудженого тільки посилається на 
необхідність його застосування. Хоча прямо або 
опосередковано вказує на деякі форми цієї ро-
боти зокрема, у ст.ст. 25, 127, 128, 128-1 КВК 
України. Таке становище дозволяє суб’єктивно 
і більш ширше тлумачити цей засіб виправлення, 
що призводить до порушень у правозастосовчій 
практиці. Крім того, у КВК України можливість 
застосування всієї сукупності засобів виправлення 
регламентовано лише стосовно покарання у ви-
гляді позбавлення волі. Найчастіше працівники 
органу з питань пробації під час виконання пока-
рань, не пов’язаних з ізоляцією засудженого від 
суспільства, не можуть знайти правової підстави 
застосування того чи засобу виправлення, у тому 
числі й такого засобу виправлення, як громад-
ський вплив на засуджених. Громадський вплив 
є одним з найбільш ефективних методів, якому 
на жаль не приділяють належної уваги. У зв’язку 
з цим вважаємо необхідним на законодавчому рів-
ні, у нормах кримінально- виконавчого законодав-
ства закріпити дефініцію інституту громадсько-
го впливу на засуджених, розкрити його зміст, 
умови застосування до кожного конкретного виду 
покарання, що сприятиме обґрунтованому та своє-
часному застосуванню даного засобу виправлен-
ня, у тому числі при виконанні покарань, які не 
пов’язані з ізоляцією засудженого від суспільства.

Окрім зазначеної проблеми існують й інші не 
менш значущі. КВК України в ст. 5 КВК України 
закріплює участь громадськості в передбачених 
законом випадках у діяльності органів і установ 
виконання покарань як принцип кримінально- 
виконавчого законодавства, виконання і відбуван-
ня покарань. При цьому КВК України не містить 
чіткого визначення, що необхідно розуміти під 
участю громадськості, він лише наводить у ст. 25 
КВК України тезу про те, що: «Об’єднання гро-
мадян та засоби масової інформації, релігійні та 
благодійні організації, окремі особи в порядку, 

встановленому цим Кодексом і законами України, 
можуть надавати допомогу органам та установам 
виконання покарань у виправленні засуджених 
і проведенні соціально- виховної роботи» [1]. Ми 
згодні із зауваженнями Ткачової О. В., по-пер-
ше, в тому, що громадський вплив тісно пов’я-
заний із проведенням соціально- виховної роботи 
і де-факто може мати місце лише при проведен-
ні цієї соціально- виховної роботи; законодавець, 
конструюючи цю норму, оперує категорією «мо-
жуть надавати допомогу», що свідчить про те, що 
громадськість прямо не бере участі у виправленні 
й ресоціалізації, а може лише сприяти їй. Ло-
гічним тоді є запитання, чому, незважаючи на 
такий субсидіарний характер, громадський вплив 
закріплений як основний засіб виправлення й ре-
соціалізації? По-друге, слід звернути увагу на те, 
що відповідно до вищезгаданої статі громадськість 
може надавати допомогу в порядку, встановле-
ну КВК України. При цьому ст. 5 КВК України 
і ст. 25 КВК України — це єдині правові норми, 
що стосуються громадського впливу й громадської 
діяльності. Фактично, у КВК України відсутній 
механізм участі громадськості, не закріплені фор-
ми, що свідчить про абсолютну неефективність 
такого основного засобу виправлення й ресоціа-
лізації внаслідок недбалої правової регламентації 
[5, с. 347–351].

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, з урахуванням вищевикла-
деного, необхідно зробити висновок, що з ура-
хуванням гуманізації кримінально- виконавчої 
політики, громадський вплив у виправленні та 
ресоціалізації засуджених є одним із пріоритет-
них напрямів. Недосконалість національного за-
конодавства у сфері громадського контролю, зо-
крема громадського впливу, негативно впливає на 
розбудову демократичної, соціальної та правової 
держави. Для повної та всебічної реалізації да-
ного інституту у практичній діяльності, а також 
уникнення подвійного тлумачення необхідним є 
закріплення та розкриття у нормах кримінально- 
виконавчого законодавства правової дефініції 
даного інституту, зміст та умови застосування 
до конкретного покарання в рамках виправного 
механізму, а також більш всебічно у рамках ви-
правного впливу на засуджених адаптувати засто-
сування даного інституту у виконанні альтерна-
тивних позбавленню волі покарань.
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СУЧАСНІ КРИМІНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

CURRENT CRIMINOLOGICAL FEATURES  
OF SAFETY VIOLATIONS

Анотація. У статті досліджуються сучасні кримінологічні характеристики порушень вимог законодавчих та інших 
нормативно- правових актів безпечного використання джерел підвищеної небезпеки, що полягають у вчиненні особою 
дій, заборонених відповідними актами, або у невиконанні дій, які особа повинна була вчинити згідно з законодавчими 
або нормативними вимогами.

У сфері взаємодії з джерелами підвищеної небезпеки між деліктом та суспільно- небезпечним діянням існує генетич-
ний зв’язок, так як мотиваційний комплекс та особистість делінквента при порушенні правил безпеки не визначають 
злочинний результат, а відповідальність залежить від ступеню суспільної небезпеки наслідків, характер яких, в свою 
чергу обумовлюється сферою діяльності суб’єкта, способом використання ним знарядь і засобів, ситуацій, за яких скоєно 
порушення, а також багатьма іншими обставинами.

Розробка та впровадження ефективних заходів профілактичного впливу можливі лише при визначенні реальних 
масштабів суспільної небезпеки — найважливішої соціальної характеристики, що є більш об’єктивною, а ніж кількість 
зареєстрованих кримінальних правопорушень. В свою чергу якісно- кількісна інтерпретація порушень правил безпеки 
дозволяє глибше розкрити закономірності розвитку, визначити характер та ступінь суспільної небезпеки і тим самим — 
основні завдання та напрями протидії.

До цього слід додати, що латенізація порушень правил безпеки суттєво впливає на оцінку реальних масштабів суспіль-
ної небезпеки необережності та її негативних наслідків правового, фізичного, інформаційного, матеріального і морально-
го характеру. А відтак викривляє практику як нейтралізації криміногенних факторів, так і ліквідації шкідливих наслідків.

Інструментальною вимогою для оптимальної та дієвої законодавчої, управлінської й організаційної «безпекової» 
діяльності щодо використання джерел підвищеної небезпеки є врахування триєдної взаємодії: «небезпечна ситуація — 
людський фактор — джерело підвищеної небезпеки», що й визначає потребу у застосуванні специфічних заходів профі-
лактичного впливу.

Ключові слова: порушення правил безпеки, джерело підвищеної небезпеки, необережна поведінка, суспільна небез-
пека, латенізація порушень правил безпеки.

Summary. The article examines modern criminological features of safety violations using high-risk sources, represented in 
a person’s committing actions prohibited by the relevant legal acts, or in failure to perform actions that a person should have 
performed in accordance with legislative or regulatory requirements.
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In the field of using high-risk sources, there is a genetic link between the tort and a socially dangerous act, since the motiva-
tional complex of safety violations and personality of the delinquent do not determine the criminal result, and the responsibility 
depends on the scale of social danger of the consequences. Their nature, in turn, is determined by the subject’s field of activity, 
the way of use tools and means, conditions under which the violation was committed, etc.

The development and implementation of effective measures of preventive influence are possible only by identifying the real 
scale of social danger — that is the main and more objective social feature, than a quantity of fixed criminal offences. In turn, the 
qualitative- quantitative interpretation of safety violations allows revealing the patterns of their genesis, identifying the nature 
and scale of social danger and thereby — the main tasks and directions of counteraction.

Latenization of safety violations significantly affects the assessment of the real scale of the social danger of negligence and 
its negative consequences of a legal, physical, informational, material and moral nature. Thus distorts the practice of neutraliz-
ing criminogenic factors and eliminating harmful consequences.

The trinity interaction: «dangerous situation — human factor — high-risk source» considers being an instrumental require-
ment for optimal and effective legislative, managerial and organizational «safety» activity regarding use of high-risk sources. 
Abovementioned determines the necessity of specific preventive measures.

Key words: safety violations, high-risk source, negligent behavior, social danger, latenization of safety violations.

Постановка проблеми. Актуальність пробле-
ми необережного поводження з джерелами 

підвищеної небезпеки підвищується у міру того, 
як зростають технічні можливості людини. Сучас-
ність характеризується збільшенням потужності 
та складності техніки, появою нових її видів, все 
більшим насиченням нашого життя потужними 
технічними установками та іншими джерелами 
підвищеної небезпеки, впровадженням нових тех-
нологій, інтенсифікацією впливу на природне се-
редовище тощо.

Сотні фактів свідчать величезну шкоду, завдану 
необережністю в різних сферах людської активнос-
ті. Такі наслідки здатні вийти за межі національ-
них кордонів і обрушитися на суміжні країни або 
навіть вразити людство в цілому. Так, боротьба за 
збереження, а скоріше за відновлення довкілля 
вимагає об’єднання зусиль у глобальному вимірі.

Причому «ціна» необережності прямо залежить 
від сфери людської активності та від властивостей 
джерел підвищеної небезпеки, з якими взаємо-
діє особа, що впливає на величину потенційних 
наслідків. Саме тому в необережних злочинах, 
зокрема при поводжені з джерелами підвищеної 
небезпеки проявляється суперечність між «осо-
бистістю» і значущістю наслідків, що настають. 
Лише поведінкою суб’єкта (особистісний люд-
ський фактор), що взаємодіє із ситуацією і дже-
релом, загроза суспільно- небезпечних наслідків 
реалізується в дійсності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження показали, що необережні злочини, 
в переважній більшості випадків, вчиняються 
у зв’язку з виконанням особою певних функцій, 
тобто конкретних форм людської активності і ді-
яльності, в межах «свого» соціального середовища 

[1; 2; 3]. Лише незначна кількість таких діянь 
має виключно ситуативний характер і пов’язана 
з домінуючим впливом зовнішніх обставин. Від-
так: «Людина в сучасному світі повинна відповіда-
ти за те, що вона бере на себе відповідальність за 
діяльність і за дії, із наслідками яких вона спра-
витися не в змозі» [4, с. 164]. Особливо в умовах 
науково- технічного прогресу людина, яка береть-
ся за небезпечну та особливо відповідальну діяль-
ність, повинна відповідати за наслідки своїх дій.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Кримінологічний аналіз сучасних характе-
ристик та проблеми латентності порушень правил 
безпеки при поводженні з джерелами підвищеної 
небезпеки.

Виклад основного матеріалу. Згідно з філо-
софським вченням про свободу та необхідність, 
всі вчинки людей детерміновані умовами навко-
лишньої дійсності, але в межах цієї детермінації 
у особи залишаються широкі можливості свідо-
мого та цілеспрямованого визначення своєї волі 
по відношенню до природи, суспільства, інших 
людей тощо. Відповідно підґрунтям несхвальної, 
а більше — осудливої реакції суспільства та засто-
сування засобів кримінально- правового впливу є 
можливість, а у випадку взаємодії з джерелами 
підвищеної небезпеки — обов’язок, особи, яка по-
рушує правила, діяти інакше, ніж вона діє в дано-
му конкретному випадку. Отже порушення вимог 
законодавчих та інших нормативно- правових ак-
тів щодо безпеки полягає у вчиненні особою дій, 
заборонених відповідними актами, або у невико-
нанні дій, які особа повинна була вчинити згідно 
з законодавчими або нормативними вимогами.

Маючи на увазі, що злочинні порушення пра-
вил безпеки заподіюють шкоду здоров’ю людей, 
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а іноді призводять до їх загибелі, завдають матері-
альних та моральних збитків суспільству, ретель-
не з’ясовування причин такої поведінки й умов, 
що сприяли їх (порушень) вчиненню є ключем 
для адекватного реагування на факти порушення, 
застосування ефективних заходів щодо повного 
відшкодування завданих збитків, а відтак і до-
сягнення кінцевої мети — забезпечення безпеки 
суспільства. Причому основний акцент повинен 
спрямовуватись саме на нейтралізацію, в ідеалі — 
ліквідацію, небезпечного потенціалу загроз.

Дослідження необережної поведінки відбува-
ється на стику таких наук, як філософія, кримі-
нологія, соціологія, психологія, психіатрія з ме-
тою встановлення тих закономірностей психічної 
діяльності, які належать до несвідомих процесів 
духовного життя людини. Це, однак, не означає, 
що поведінка людини позбавлена свідомого та 
вольового характеру. Будь-яка психічно- здорова 
особа здатна приймати адекватні рішення зі знан-
ням справи, обирати варіанти поведінки з ура-
хуванням дії зовнішніх факторів, прогнозувати 
наслідки своїх вчинків. Саме в цьому й прояв-
ляється соціальний інтелект особистості. Необе-
режна поведінка є відхиленням від встановлених 
у суспільстві чи в певній соціальній групі пра-
вил безпеки, що несе в собі загрозу нормально-
му функціонуванню суспільства, більше того — 
суспільному прогресу. Саме тому при поводжені 
з джерелами підвищеної небезпеки необережне 
заподіяння шкоди соціальним цінностям і бла-
гам не може бути визнано вибачливим і тягне за 
собою відповідні наслідки для особи, зокрема й 
кримінально- правові.

Чинним законодавством визначено приблизний 
перелік джерел підвищеної небезпеки (видів ді-
яльності), які можуть створювати підвищену не-
безпеку заподіяння шкоди (Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження переліку 
машин, механізмів, устаткування підвищеної не-
безпеки та внесення змін до деяких постанов Ка-
бінету Міністрів України» від 03.02.2021 № 77.). 
Цей перелік не є вичерпним, оскільки завдяки 
постійному розвитку науки й техніки з’являються 
нові об’єкти, поводження з якими може створю-
вати підвищену ймовірність шкоди. Характер-
ними ознаками джерела підвищеної небезпеки є 
неможливість повного контролю з боку людини, 
наявність шкідливих властивостей, підвищена 
ймовірність заподіяння шкоди або створення та-
кої імовірності.

У сфері взаємодії з джерелами підвищеної не-
безпеки між деліктом та суспільно- небезпечним 

діянням існує генетичний зв’язок, так як мотива-
ційний комплекс та особистість делінквента при 
порушенні правил безпеки не визначають злочин-
ний результат, а характер відповідальності зале-
жить від ступеню суспільної небезпеки наслідків, 
ступінь і характер яких, в свою чергу обумовлю-
ється сферою діяльності суб’єкта, способом вико-
ристання ним знарядь і засобів, ситуацій, за яких 
скоєно порушення, а також багатьма іншими об-
ставинами.

Причини значного масиву необережних зло-
чинів пов’язані з попередньою необережною по-
ведінкою особи або незлочинною поведінкою 
оточуючих осіб, що створюють у суб’єкта певні 
«шаблони нормальності», пов’язані з порушенням 
правил обережності. Більше того одна й та сама 
необережна поведінка при взаємодії з джерелами 
підвищеної небезпеки може стати злочинною або 
залишитися незлочинною залежно від випадкових 
для особи наслідків.

Розробка та впровадження ефективних захо-
дів профілактичного впливу можливі лише при 
визначенні реальних масштабів її суспільної не-
безпеки — найважливішої соціальної характери-
стики, що є більш об’єктивною, а ніж кількість 
зареєстрованих злочинів.

В свою чергу якісно- кількісна інтерпретація 
порушень правил безпеки дозволить глибше роз-
крити закономірності її розвитку, визначити ха-
рактер та ступінь її суспільної небезпеки і тим 
самим основні завдання та напрями протидії.

Небезпека необережної злочинності визначаєть-
ся не тільки фактичною шкодою, яку завдають 
ці злочини в даний момент, але і їх динамікою, 
тобто напрямом їх розвитку. У цьому плані можна 
дійти висновку, що у сучасних умовах загальна 
небезпека необережності, зокрема при поводжені 
з джерелами підвищеної небезпеки, природньо не-
ухильно підвищується.

Кількісну характеристику порушень правил 
безпеки традиційно розкривають такі її показ-
ники, як стан та рівень поширеності. Стан вира-
жає цю кількісну характеристику в абсолютних 
числах злочинів та осіб, які їх вчинили, а рівень 
поширеності — у коефіцієнті (індексі) злочинно-
сті, що визначається співвідношенням числа ско-
єних злочинів до певної кількості населення. При 
вивченні необережних порушень правил безпеки 
доцільно визначати коефіцієнт злочинності не 
тільки щодо чисельності населення, а й по відно-
шенню до інших показників: коефіцієнт злочин-
них порушень правил техніки безпеки — по від-
ношенню до працюючих, коефіцієнт транспортних 
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злочинів — по відношенню до одиниць транспорту 
тощо. Це допомагає краще розкривати ураженість 
необережними порушеннями правил безпеки тих 
чи інших територіальних одиниць, галузей еко-
номіки тощо.

Якісну характеристику необережної злочинно-
сті розкривають такі показники, як структура та 
географія (територіальна поширеність). Структура 
необережної злочинності визначається питомою 
вагою складових її елементів (наприклад сегмент 
порушень правил безпеки). Слід зазначити, що 
перенесення в необережну злочинність системи 
показників, що характеризують загальну структу-
ру злочинності, неможливе, оскільки остання ха-
рактерна головним чином для умисних злочинів. 
Географія необережної злочинності характеризує 
її територіальну поширеність та ураженість нею 
тих чи інших сфер життєдіяльності суспільства, 
галузей економіки тощо.

Важливим показником необережної злочинно-
сті, зокрема порушень правил безпеки, є рівень 
і структура віктимності, тобто число жертв, потер-
пілих від необережних злочинів, і характер запо-
діяної їм шкоди. Без розгляду рівня віктимності 
не можна оцінити суспільну небезпеку необереж-
них злочинів. Причому для оцінки небезпеки не-
обережної злочинності недостатньо застосовува-
ти «юридичне вимірювання» розмірами санкцій 
статей Особливої частини Кримінального кодексу 
України, а виявляється необхідним «соціальний 
вимір» шкоди, завданої суспільству. При цьому 
слід враховувати як пряму і безпосередню шкоду, 
завдану суспільству, так і непрямий і опосеред-
кований збиток, пов’язаний з необережністю, — 
«ціну», яку суспільству доводиться платити за 
існування необережної злочинності.

За підрахунками кримінологів необережні зло-
чинні порушення, які мають місце при викорис-
танні джерел підвищеної небезпеки, становлять 
3/4 всіх необережних злочинів [3; 5]. Про значну 
розповсюдженість необережних злочинів при екс-
плуатації джерел підвищеної небезпеки свідчить 
і практика, особливо зазначене стосується зло-
чинних порушень безпеки на виробництві, «еко-
логічних» та «транспортних» злочинів. Загалом 
кількість загиблих осіб і спричинення їм тілесних 
ушкоджень в результаті порушення правил без-
пеки при використанні джерел підвищеної небез-
пеки, складає значну частку всіх випадків таких 
наслідків для потерпілих від злочину.

Безсумнівно, значення профілактики не може 
бути зведене до запобігання лише матеріальним 
збиткам (адже найсерйозніша загроза — це не-

безпека для життя і здоров’я людей), але еконо-
мічна оцінка запобіжних заходів дуже важлива, 
оскільки вони, як правило, пов’язані з витратою 
матеріальних ресурсів. Водночас ігнорування 
запобіжних заходів іноді пояснюється нестачею 
матеріальних коштів та необхідністю «економії». 
Хоча, скільки насправді коштує суспільству така 
«економія»?

До цього слід додати, що порушення правил 
безпеки характеризуються високим рівнем латент-
ності, що у свою чергу ускладнює оцінку реаль-
них масштабів суспільної небезпеки необережності 
та її негативних наслідків правового, фізичного, 
інформаційного, матеріального і морального ха-
рактеру. Але без урахування «тіньової» (від англ. 
dark figure of crime) частки, неможливо повністю 
оцінювати актуальний стан злочинності, правиль-
но визначити питому вагу окремих сегментів зло-
чинності (необережної злочинності) у її структу-
рі, а відтак приймати й впроваджувати адекватні 
рішення щодо нейтралізації як криміногенних 
факторів, так і ліквідації наслідків.

«Тінізація» порушень правил безпеки, перш 
за все пов’язана з неперсоніфікованістю та ко-
лективністю жертв, в левовій частці зацікавле-
ністю постраждалих- порушників в приховуванні 
наслідків «задіяними» у дозвільному ланцюжку 
посадовими особами, свідомою некоректною ква-
ліфікацією події, зокрема на користь фінансової 
компенсації.

Групу латентних порушень правил безпеки при 
використанні джерел підвищеної небезпеки ство-
рює категорія діянь, які з різних причин не ста-
ли предметом передбаченого законом реагування 
у вигляді порушення кримінального процесуаль-
ного провадження та притягнення винних у їхньо-
му вчиненні до відповідальності. Вчені вважають, 
що в даному випадку може мати місце добросовіс-
на помилка, пов’язана, як правило, з об’єктивни-
ми труднощами або недостатньою кваліфікацією 
відповідних службових осіб [6].

З іншого боку, порушення можуть не усвідом-
люватися як злочинні через непевність особи (по-
терпілого, свідків або інших осіб, яким відомо про 
вчинення злочину, чи службових осіб) у самому 
факті посягання або через правову неграмотність, 
або внаслідок низького освітнього рівня, під впли-
вом специфічних традицій соціального середови-
ща тощо. Найчастіше такі випадки мають місце 
саме у зв’язку із недотриманням правил безпеки 
і настання кримінальної, адміністративної, дисци-
плінарної чи цивільно- правової відповідальності 
залежить від ступеню суспільної небезпеки на-
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слідків. При цьому тяжкість ймовірних наслід-
ків визначається залежно від цінності благ, які 
поставлено під загрозу, кількості осіб, які можуть 
постраждати від небезпечних дій, розміру можли-
вої матеріальної шкоди тощо.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. У сучасних умовах загальна небезпека не-
обережності, зокрема при поводжені з джерела-
ми підвищеної небезпеки, природньо неухильно 
підвищується, але адекватна оцінка масштабів 

потенційної небезпеки дозволить мінімізувати 
колосальні втрати.

Інструментальною вимогою для оптимальної та 
дієвої законодавчої, управлінської й організацій-
ної «безпекової» діяльності щодо використання 
джерел підвищеної небезпеки є врахування три-
єдної взаємодії: «небезпечна ситуація — людський 
фактор — джерело підвищеної небезпеки», що й 
визначає потребу у застосуванні специфічних за-
ходів профілактичного впливу.
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ГАРАНТІЙНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ  
ПРАВ ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ  

ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

GUARANTEE PRINCIPLES FOR THE EXERCISE  
OF SOCIAL RIGHTS BY PERSONS WITH DISABILITIES  

DURING MARITAL STATE

Анотація. У статті досліджується, право на життя людини, зокрема, звертається увага, на складність захисту влас-
ного життя особами з інвалідністю, під час дії війни. Право на життя становить першооснову всіх інших особистих не-
майнових прав. Конституція України у ст. 27 закріплює положення: «Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто 
не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави — захищати життя людини». Пропонується. розглянути, 
життя, як передумову реалізації всіх прав і свобод людини. Визначено, що будь який, вид права індивіда, є мертвим, у 
разі позбавлення чи втрати його життя. Встановлені переваги та проблемні питання процедури забезпечення, соціаль-
ними правами, осіб з інвалідністю під час воєнного стану в Україні.

Проаналізовано, законодавство України та його зміни у сфері забезпечення осіб з інвалідністю, можливістю, перети-
ну кордону з супроводжуючою особою. Досліджено, фактичне застосування особою з інвалідністю, способу самозахисту, 
з метою збереження власного життя.

Розкрито, зміст змін Закону України «Про соціальні послуги», а також, «Правила перетинання державного кордону 
громадянами України», що додатково встановлюють та захищають права людей з інвалідністю під час дій воєнного 
стану. Наведено, залежність будь якого виду права з правом на життя. Зокрема, визначено, що право на життя людей 
з інвалідністю, потребує, додаткових гарантій з боку держави, особливо під час воєнного стану в Україні.

В статті з’ясовано та доведено, важливість внесених змін до законодавства у сфері забезпечення та реалізації права 
на життя та права на пересування осіб з інвалідністю. Проведено, взаємозв’язок теоретичних, практичних можливостей 
втілення в життя, нормативно-правових актів, щодо надання та забезпечення соціальної допомогою маломобільних 
груп населення. Також, визначені недоліки, проблеми на шляху реалізації права особою на сторонню допомогу. Визначе-
но, одну з можливих проблем, яка сприяє блокуванню використання зазначеного права. Наведені пропозиції, щодо вирі-
шення проблем надання, потребуючим категоріям громадян, зокрема, особам з інвалідністю соціального забезпечення.

Ключові слова: право та закон, реалізація природного права, соціальний захист осіб з інвалідністю.

Summary. The article examines the right to human life, in particular, attention is drawn to the difficulty of protecting one’s 
own life by persons with disabilities during the war. It is offered. The right to life is the primary basis of all other personal 
non-property rights. The Constitution of Ukraine in Art. 27 enshrines the provision: «Every person has an inalienable right to life. 
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No one can be arbitrarily deprived of life. The duty of the state is to protect human life.» It is offered. consider life as a prerequi-
site for the realization of all human rights and freedoms. It is determined that any kind of right of an individual is dead, in case 
of deprivation or loss of his life. Advantages and problematic issues of the procedure for providing social rights to persons with 
disabilities during martial law in Ukraine are established.

The legislation of Ukraine and its changes in the field of providing for persons with disabilities, the possibility of crossing the 
border with an accompanying person have been analyzed. The actual use of a person with a disability, a method of self-defense, 
in order to save one’s own life, has been studied.

The contents of the amendments to the Law of Ukraine «On Social Services» as well as «Rules for Crossing the State Border 
by Citizens of Ukraine», which additionally establish and protect the rights of people with disabilities during martial law opera-
tions, have been revealed. The dependence of any type of law on the right to life is indicated. In particular, it was determined that 
the right to life of people with disabilities requires additional guarantees from the state, especially during martial law in Ukraine.

The article clarifies and proves the importance of the changes made to the legislation in the field of ensuring and imple-
menting the right to life and the right to movement of persons with disabilities. The interrelationship of theoretical and practical 
possibilities of implementation of regulatory and legal acts regarding the provision and provision of social assistance to low-mo-
bility population groups has been carried out. Also, shortcomings and problems in the way of realization of a person’s right to 
third- party assistance are identified. One of the possible problems that contributes to blocking the use of the specified right has 
been determined. The following suggestions are given for solving the problems of providing social security to needy categories 
of citizens, in particular, to persons with disabilities.

Key words: law and law, implementation of natural law, social protection of persons with disabilities.

Постановка проблеми. Одне з головних завдань 
сфери соціального захисту — забезпечити на-

ших громадян своєчасною, доступною, якісною 
підтримкою, зокрема, побудувати систему надання 
соціальних послуг та здійснення соціальної робо-
ти, наближену до кращих європейських практик, 
вчасно забезпечити потребуючих осіб з інвалідні-
стю, необхідною, соціальною допомогою під війни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пра-
ва людини в наш час стали однією з найбільш до-
сліджуваних проблем. Вони є неподільні і склада-
ють єдину систему. Безперечно, що пріоритетним 
правом є право на життя, без забезпечення якого 
немає сенсу ставити питання про дотримання ін-
ших прав і свобод людини. Вчені-юристи активно 
досліджують проблеми здійснення права на життя 
людини. Серед таких відомих науковців- правників 
необхідно відзначити О. К. Єлісєєва [9], К. С. Піта-
рякова [9], В. Л. Костюк [10], О. П. Олександрук 
[11], М. П. Прачук [11], А. А. Халецька [12].

Формулювання цілей. В статті досліджують-
ся, шляхи реалізації та захисту права на жит-
тя, особами з інвалідністю під час воєнного стану 
в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогодні досить суттєвим, є питання захисту при-
родного права на життя, людей з інвалідністю, саме 
вони потребують захисту, підвищеної уваги, з боку 
держави. Вони, не завжди, в силу своїх фізичних, 
психологічних особливостей, здатні захистити себе 
самотужки. Увага з боку держави, як правило, по-
лягає в створенні додаткових умов, які сприяють 

реалізації гарантованого державою будь якого виду 
права, зокрема, природного, соціально- цінного пра-
ва на життя. Право на життя є одним із невід’єм-
них прав будь якої людини. Право на життя — це 
складний, багатофункціональний інститут, що має 
різноманітні зв’язки і відносини з іншими право-
вими, державними і громадськими інститутами. 
Звідси його специфічні особливості у формуванні, 
функціонуванні та внутрішній побудові. З юридич-
ної точки зору, можемо, вбачати, що життя це — 
передумова реалізації всіх прав і свобод людини. 
Будь які встановлені в державі права, є не дієвими, 
безпотребними, якщо людина позбавлена життя. 
Найпершим, обов’язком, який ставить перед собою 
держава, це забезпечення безпеки кожного в краї-
ні. Життя, це категорія, якої не можна позбавити 
жодну людину. Збереження життя, виступає пріо-
ритетом, принципом для демократичної, правової 
країни та в будь яких відносинах [9].

Зауважимо, що майже беззахисне право на 
життя в умовах війни. Механізми захисту права 
на життя потребують удосконалення. Під час вій-
ни, збереження власного життя покладається на 
саму особу, яка може захистити себе самостійно, 
зокрема, за допомогою самозахисту. Такий, спосіб 
захисту є, цілком виправданим, але і він може 
бути, не дієвим, не можливим для застосування 
особами з інвалідністю, маломобільними групами 
населення. Які, особливо потребують, допомоги 
та захисту від держави. Під час воєнного стану 
досить, багато осіб з інвалідністю намагаються 
виїхати з небезпечних місць, зокрема, з держави. 
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Виникає проблема у неможливості самостійно пе-
ресуватися без сторонньої допомоги. Юридичним 
підтвердженням, що особа потребує сторонньої 
допомоги, є довідка МСЕК про призначення гру-
пи інвалідності, в якій безпосередньо зазначено, 
у висновку про умови та характер праці, особа по-
требує сторонньої допомоги. Це, є підставою, для 
признання з ініціативи такої особи, органами соці-
ального захисту населення, супроводжуючої особи.

Тобто, супроводжуюча особи, за її погодженням 
зобов’язується здійснювати допомогу. Відповідно, 
до Закону України «Про соціальні послуги» супро-
воджуюча особа може призначатися на професійні 
та не професійній основі. Управління соціального 
захисту населення може призначити особу, яка 
буде здійснювати догляд з членів сім’ї особи, яка 
потребує такого догляду [6]. Для цього, необхідно 
подати певний перелік документів. А, саме, заяву, 
копії документів, що посвідчує особу з інвалідні-
стю, копію довідки МСЕК з відповідним виснов-
ком, довідка з місця проживання такої особи. 
Для особи, яка має бажання бути призначеною, 
як супроводжуюча особа, яка здійснювати догляд, 
необхідно подати заяву, копію документів про по-
свідчення особи, довідку з місця роботи та довідку 
з місця проживання. Здійснення догляду членом 
сім’ї на професійній основі може надаватися на 
підставі проходження спеціального навчання. Така 
вимога є досить обґрунтованою, але не завжди є 
можливою. Наприклад, під час воєнного стану її 
виконати практично не можливо. Оскільки, про-
фесійне навчання не проводиться по всій території 
України, як було, це до війни в країні. Згідно, 
з Законом України «Про соціальні послуги», при-
значенню супроводжуючої особи, передує, оціню-
вання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах 
здійснюється шляхом аналізу документів, фактів 
та інформації, зібраних під час спілкування з осо-
бою/сім’єю та їхнім найближчим оточенням, а та-
кож отриманих від юридичних та фізичних осіб 
у встановленому порядку [5]. Безпосередньо шля-
хом огляду місця проживання особи з інвалідністю 
та перевірки її фізичного функціонування, а саме, 
можливості чи відсутність можливості самостійно-
го пересування, обходження себе. Оцінювання по-
треб особи/сім’ї у соціальних послугах здійснюють 
фахівець із соціальної роботи, соціальний праців-
ник, соціальний менеджер. У разі необхідності до 
оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послу-
гах залучаються медичні, педагогічні працівники, 
психологи, реабілітологи, ерготерапевти та інші 
фахівці. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціаль-
них послугах здійснюється протягом п’яти робо-

чих днів з дня одержання заяви, звернення, пові-
домлення про надання соціальних послуг. У разі 
введення надзвичайного або воєнного стану в Укра-
їні або окремих її місцевостях для невідкладного 
надання соціальних послуг структурний підрозділ 
з питань соціального захисту населення уповнова-
жених органів системи надання соціальних послуг, 
може надати право надавачам соціальних послуг 
державної/комунальної власності приймати рішен-
ня про надання соціальних послуг екстрено (кри-
зово) (консультування, надання притулку, догляд, 
підтримане проживання, короткотермінове прожи-
вання, натуральна допомога, транспортні послуги 
тощо) особам/сім’ям, які опинилися у складних 
життєвих обставинах через шкоду, завдану поже-
жею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими 
діями, терористичним актом, збройним конфлік-
том, тимчасовою окупацією. Рішення про надання 
чи відмову у наданні соціальних послуг екстрено 
(кризово) приймається невідкладно, не пізніше од-
нієї доби з моменту одержання відповідної заяви, 
звернення, повідомлення [5].

Для призначення супроводжуючої особи на 
професійній основі, як було зазначено вище, така 
особа повинна пройти спеціальне навчання та от-
римати довідку про його успішне проходження. 
Це буде підставою для отримання компенсації 
та зарахування часу надання допомоги чи здійс-
нення догляду, до страхового стажу. Довідка про 
компенсаційні виплати супроводжуючій особі є 
підставою для перетину нею кордону разом з осо-
бою якій, така допомога потрібна, навіть, якщо 
супроводжувач призивного віку. Така особа може 
призначатися на не професійній основі, це озна-
чає, що особа, не постійно перебуває надає допо-
могу особі з інвалідністю, а тільки періодично, 
коли це необхідно. Час надання допомоги на не 
професійній основі не зараховується до страхового 
стажу. Призначена особа, супроводжувачем при-
зивного віку, на не професійній основі, також має 
право перетину кордону разом із особою, якій на-
дає таку допомогу. Підтвердженням для перетину 
кордону та здійснення супроводження, є довідка 
про призначення компенсації за здійснення су-
проводження [5]. Відповідно до з Закону України 
«Про соціальні послуги», однією з головних умов 
призначення супроводжувача є ведення спільно-
го господарства, тобто спільне проживання осо-
би, яка буде здійснювати догляд та особи якій 
надаються така послуга. Важливо зазначити, що 
в даному випадку, як і в більшості інших випад-
ках, не має значення, юридична адреса реєстрації 
місця проживання супроводжуючої особи, та осо-
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би з інвалідністю [5]. Головна умова, це фактич-
не проживання разом та ведення спільного госпо-
дарства. Рішення про призначення та виплату 
компенсації фізичним особам, які доглядають за 
своїми рідними приймається виконавчими органа-
ми сільських, селищних, міських рад може бути 
прийнято. Надання соціальних послуг здійсню-
ється за рахунок коштів місцевих бюджетів [7]. 
На практиці виникає серйозна проблема реаліза-
ція законодавства у сфері призначення супрово-
джувача. 85% осіб з інвалідністю відмовляють, 
спираючись на відсутність практики призначення 
соціального догляду, саме, на не професійній ос-
нові. Відповідно до законодавства супроводжую-
чою особою на не професійній основі, може бути 
призначено особу, яка офіційно працевлаштована 
за фахом, але в силу свого призначення надає, 
такі послуги. Тобто, це є підставою для отримання 
компенсації, якщо її заробітна плата не більша 
мінімальної заробітної плати в країні.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямку. Проаналізувавши, 

практичну реалізацію законодавчих положень, 
в одному з регіонів України, можемо, виокреми-
ти, найпершу проблему. При зверненні до органів 
соціального захисту населення, особи з інвалідні-
стю, щодо призначення супроводжуюча, виникає 
проблема у відсутності сприяння з боку уповно-
важених працівників. Підкреслюємо, уповнова-
жених працівників, а не органу в цілому. В такій 
ситуації радимо, не забувати, про право кожного 
на захист свого порушеного права, шляхом оскар-
ження дій таких осіб. Найдієвіший спосіб — звер-
нення до суду, а під час війни, часу для судових 
звернень, може не бути, тому, варто, скористатися 
зверненням, в будь якій формі, на гарячу лінію 
Міністерства соціальної політики України, або 
до уповноваженого з прав людини. Як показує 
практика, ще не було жодного випадку ігнору-
вання звернення громадян України. Реакція дер-
жави, державних органів є миттєвою. Це, ще раз 
підтверджує, про непорушний, демократичний, 
дієвий шлях, незалежної, правової, суверенної 
України.
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ФІЛОЛОГІЧНЕ ТА ЛОГІЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

PHILOLOGICAL AND LOGICAL INTERPRETATION OF LEGAL NORMS

Анотація. Мета статті полягає у висвітленні питання про особливості філологічного та логічного тлумачення норм 
права, у з’ясуванні їх подібностей та відмінностей. Новизна статті полягає у тому, щоб показати як філологічне й логічне 
тлумачення норм права застосовується на практиці. З’ясовано, що в рамках філологічного (граматичного) тлумачен-
ня виокремлюють два основних типи аналізу (розбору), що істотно впливають на процес оцінки змісту норми права. 
Перший тип аналізу передбачає цілісну оцінку смислового навантаження слова, аналіз слова як лексичної одиниці. 
Виокремлено певні правила (plain meaning rule; легальної дефініції) розроблені в юриспруденції та використовувані під 
час лексичного аналізу. Встановлено, що зазначені правила дуже схожі за спрямованістю. Перше фіксує, що різним тер-
мінам не допускається надання однакового значення без достатніх на те підстав. Друге — ідентичним термінам у межах 
одного правового акта без достатніх підстав не можна надавати різного значення. Під час лінгво- логічного тлумачення 
рекомендовано звертати увагу на комунікаційний контекст, який виникає при використанні мови. Логічне тлумачення 
полягає в з’ясуванні змісту норми права шляхом зіставлення її змісту з іншими нормами галузі права. Встановлено, що 
до низки ознак логічного способу тлумачення належать такі: сукупність логічних прийомів тлумачення; засіб розшифру-
вання сенсу норми права; цілеспрямована розумова діяльність.

Висновки. Мовний (граматичний, морфологічний, текстуальний) і логічний методи тлумачення є основними, інші ж 
природним до них доповненням. Проте, ми дотримується погляду, що серед способів тлумачення норм права немає поді-
лу на основні та додаткові. Кожен є самостійним способом тлумачення. Втім, для з’ясування змісту та сенсу норми права 
не завжди потрібно застосовувати всі наведені способи тлумачення. Іноді досить обмежитися лише кількома з них. За-
значений факт ще не дає підстав вважати інші способи тлумачення додатковими або ігнорувати їх. Оскільки, найчастіше, 
саме використання однієї з них може докорінно змінити думку інтерпретатора і допомогти у з’ясуванні волі законодавця.

Ключові слова: спосіб, прийом та метод тлумачення норм права, юридична техніка, семантика, правило plain 
meaning rule, правило легальної дефініції.

Summary. The purpose of the article is to highlight the question of philological and logical interpretation of legal norms. 
The novelty of the article is to show how the philological and logical interpretation of legal norms applied in practice. Within the 
framework of philological (grammatical) interpretation are distinguished two main types of analysis (analysis), which signifi-
cantly affect the process of assessing the content of legal norms. The first type of analysis involves a holistic assessment of the 
semantic load of a word, an analysis of a word as a lexical unit. Certain rules (plain meaning rule; legal definition) developed 
in jurisprudence and used during lexical analysis are singled out. The specified rules are very similar in orientation. The first es-
tablishes that it doesn’t give the same meaning to different terms without sufficient grounds. Second, identical terms within the 
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same legal act no give different meanings without sufficient grounds. Within the framework of linguistic- logical interpretation, 
recommended to pay attention to the communication context that arises when using language. Logical interpretation consists 
in clarifying the content of a legal norm by comparing its content with other norms in the field of law. It was established that a 
number of signs of a logical method of interpretation include the following: a set of logical methods of interpretation; a means 
of deciphering the meaning of the legal norm; purposeful mental activity.

Conclusions. Linguistic (grammatical, morphological, textual) and logical methods of interpretation are the main ones, while oth-
ers are a natural addition to them. However, we adhere to the view that there is no division into basic and additional ways of interpret-
ing legal norms. Each is an independent way of interpretation. However, in order to clarify the content and meaning of a legal norm, 
it is not always necessary to apply all the above methods of interpretation. Sometimes it is enough to limit yourself to only a few of 
them. This fact does not yet give grounds to consider other methods of interpretation as additional or to ignore them. Since, most of-
ten, the very use of one of them can fundamentally change the opinion of the interpreter and help in clarifying the will of the legislator.

Key words: way, technique and method of interpretation of legal norms, legal technique, semantics, plain meaning rule; rule 
of legal definition.

Постановка проблеми. Мовна форма викладення 
норм права є інструментом тлумачення. Орі-

єнтуючись на цінності стабільності та формальної 
визначеності права, суб’єкт тлумачення повинен 
через аналіз мови норми права встановлювати той 
зміст, який законодавець надав даному правовому 
припису. Втім, варто взяти до уваги те, що повсяк-
денне мовлення динамічне і, має безліч смислових 
відтінків і асоціацій, які в поєднанні з індивіду-
альним життєвим і мовним досвідом конкретної 
людини можуть викликати несподіваний ефект 
нерозуміння, спотворення сенсу висловлювань, 
у тому числі й тих, що належать до норм права.

Питання про тлумачення норм права вважа-
ється «вічним» для юриспруденції. У будь-якій 
країні не створювалися загальнообов’язкові нор-
ми соціальної поведінки, нормодавець повідомляє 
те чи інше важливе правило необмеженому колу 
осіб. Звісно, нормодавець дбає про те, щоб його 
розпорядження було правильно потрактоване й 
виконане тими, кому воно адресоване. Власне, 
у цьому полягає мета нормотворчої діяльності, 
незалежно від того, у якій саме державі та на 
якій стадії соціально- економічного розвитку су-
спільства здійснюється правове регулювання.

Методологічна основа дослідження філологіч-
ного та логічного тлумачення норм права скла-
дається насамперед із загальнонаукових способів 
та прийомів дослідження, що застосовуються як 
у юриспруденції, так і у філології — це діалек-
тична логіка, моделювання, аксіоматичний ме-
тод, системний аналіз тощо. Застосовуваними є 
також приватно- наукові методи — порівняльно- 
правовий, формально- юридичний, функціонально- 
лінгвістичний у поєднанні з методиками етимоло-
гічного аналізу, використаними для вирішення 
специфічних завдань встановлення внутрішньої 
форми слова, що виражає правовий припис.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання про філологічне та логічне тлумачення норм 
права розглядалися у публікаціях М. Матузова та 
А. Малько [1], В. Бабаєва [3], Р. Гарапшина [4], 
М. Коркунова [5], Е. Губайдуліної [6], А. Шмагіна 
[7], І. Шутака та І. Онищука [8], П. Рикьора [9], 
А. Бущенко та М. Тарахкало [10], А. Смірнова та 
А. Манукяна [11], М. Брагінського та В. Вітрян-
ського [13], С. Палешник [16] та ін.

Однак говорити про максимально поглиблений, 
детальний і комплексний розгляд поставлених пи-
тань у цих дослідженнях не доводиться. Ще є до-
сить багато теоретичних та практичних аспектів, 
що потребують наукового осмислення у цій галузі. 
У своїх роботах дослідники позначили проблеми 
тлумачення права «вічними», тим самим поста-
вивши під сумнів можливість вироблення опти-
мальних шляхів розв’язання цих проблем.

Нашою метою є відповісти на поставлені пи-
тання, через те, що тільки правильне з’ясуван-
ня та роз’яснення справжнього змісту та сенсу 
норм права (волі законодавця) та одноманітне їх 
застосування суб’єктами права на практиці є за-
порукою встановлення в суспільстві та державі 
високої правової культури, зміцнення законності 
та правопорядку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фі-
лологічне, лексичне, текстове та логічне тлума-
чення норм права є способами тлумачення. Власне 
спосіб тлумачення, за визначенням М. Матузо-
ва, — це сукупність прийомів і засобів за допомо-
гою яких пізнається сенс і зміст норми права та 
вираженої у ній волі нормодавця [1, с. 335].

До прикладу, в Розділі 3 «Тлумачення дого-
ворів» Віденської конвенції про право міжна-
родних договорів (далі — Віденської конвенції) 
закріплено декілька способів визначення міжна-
родних договорів: текстове тлумачення: в процесі 
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тлумачення відбувається з’ясування звичайного 
значення термінів договору (пункт перший статті 
31); телеологічне (цільове) тлумачення: тлумачен-
ня положень міжнародного договору в контексті 
його об’єкта й цілей (пункт перший статті 31); 
історичне тлумачення: з’ясування сенсу норми, 
яка тлумачиться, через вивчення підготовчих ма-
теріалів і конкретно- історичних умов укладення 
міжнародного договору (стаття 32) [2].

З’ясуємо що таке спосіб, прийом в метод тлу-
мачення. Спосіб тлумачення — це здійснювана 
суб’єктами права діяльність, спрямована на вста-
новлення за допомогою відокремленої сукупності 
прийомів аналізу та синтезу параметрів закону, 
які дозволяють розкрити сенс конкретних норма-
тивних приписів. А термін «прийом» означає кон-
кретну пізнавальну дію, рух думки. Залежно від 
використовуваних прийомів та засобів встановлен-
ня сенсу норми, специфічних сфер знань, понять, 
правил (філології, логіки, спеціальних юридичних 
знань, історії тощо) як пізнавальний інструмен-
тарій для встановлення змісту норми права [3, 
с. 460–461]. Метод тлумачення норм права — су-
купність разом узятих способів тлумачення.

Оскільки воля законодавця, виражена у нормі 
права, виражається через словесну форму, вона 
насамперед потребує аналізу її зовнішнього про-
яву, буквального тексту нормативного припису. 
З’ясування сенсу норм права відповідно до їх тек-
стуального змісту з морфологічної та синтаксич-
ної точок зору протікає в рамках філологічного 
(лексичного, текстового, граматичного) способу 
тлумачення.

За допомогою філологічного (мовного, грама-
тичного) способу тлумачення відбувається з’ясу-
ванням сенсу норми права з урахуванням аналі-
зу тексту будь-якого нормативно- правового акта. 
Таке тлумачення передбачає насамперед з’ясуван-
ня значення окремих слів як у загальновжива-
ному, так і в термінологічному сенсі (епідемія, 
епізоотія, рецидив тощо). Головне — зрозуміти 
той сенс слова, який вкладав у нього законода-
вець. Встановлюються граматичні зв’язки слів, 
визначається семантична структура речень. При 
визначенні сенсу речень важливу роль відіграють 
розділові знаки, вступні слова тощо. Хрестома-
тійний приклад: «Страти не можна помилувати» 
[1, с. 336].

Філологічний (граматичний) спосіб тлумачення 
права виявляється в аналізі правових приписів 
з погляду правил мовознавства. Примітно, що да-
леко не усіма визнається наявність даного способу 
тлумачення норм права. Будь-яке тлумачення по-

дібного роду є не більше, ніж тлумачення логічне 
або безпосередньо пов’язане з таким [4, с. 39].

М. Коркунов дуже вдало зазначив, що знати, 
які саме норми підлягають застосуванню ще недо-
статньо. Потрібно, крім того, зуміти застосувати 
ці норми. А для цього насамперед слід з’ясувати 
зміст норми права. Якщо законодавець невміло 
висловив у законі свою волю, то законом вона 
робиться тільки в тому обсязі, в якому вона ви-
ражена. Закон слугує настільки джерелом пра-
ва, наскільки він висловлює волю законодавця. 
Тому, якщо випадково вирази закону виявляться 
ширшими дійсної волі законодавця, законом має 
вважатися лише те, що становило дійсну волю 
законодавця. Помилка чи неправильність мови 
не може бути джерелом права. Тому, завданням 
тлумачення законів є з’ясування волі законодавця 
[5, с. 342–343; 6, с. 51].

Тлумачення означає передусім з’ясування зна-
чення слова відповідно до його загального або спе-
ціальним вживанням. Воно пов’язане з викорис-
танням слова в конкретному законодавчому акті. 
З метою встановлення його загального значення 
використовуються словники та правила грама-
тики. Нерідко рівнозначним термінам, що вико-
ристовуються в повсякденному житті, надається, 
спеціальне значення («володіння» і «власність», 
«договір» і «угода») [7, с. 253].

В контексті дослідження юридичної техніки 
тлумачення норм права І. Шутак та І. Онищук 
розглядають певні стадії лінгвістичного (філоло-
гічного) тлумачення. До них належать: з’ясування 
значення окремих слів (наприклад, вбивство — це 
позбавлення людини життя, а не моральне вбив-
ство, не приниження її гідності та честі); здійс-
нення граматичного розбору речення (заподіяння 
шкоди в разі недбальства карається лише тоді, 
коли вона має суттєвий характер); встановлення 
зв’язків слів у реченні (наприклад, роз’яснюєть-
ся, чи карається заподіяння шкоди особистості й 
(або) майну); визначення структури речення та 
ролі знаків пунктуації (хрестоматійний приклад: 
«стратити не можна помилувати») [8, с. 427].

П. Рикьор дійшов висновку, що мова є об’єк-
том емпіричної науки (відбувається підпорядку-
вання індуктивних операцій дедукції та обчислен-
ню). Перетворення мовного світу у специфічний 
об’єкт відбувається шляхом розмежування мови 
та слова. Слово розпадається за різними регістра-
ми — психофізіологічним, психологічним, соціо-
логічним тощо. Слово не здатне утворити власний 
об’єкт, який би відносився до однієї спеціальної 
дисципліни [9, с. 139].



78

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Cерія: «Юридичні науки» // № 1 (59), 2023

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

При логічному тлумаченні закони логіки засто-
совуються самостійно, відокремлено з інших мето-
дів. Тут досліджується логічний зв’язок окремих 
положень закону із правилами логіки. Аналізу 
піддаються не самі по собі слова, як при грама-
тичному тлумаченні, а поняття, явища і співвід-
ношення їх між собою, що позначаються ними. 
Застосовуються такі прийоми, як логічне перетво-
рення, виведення вторинних норм, висновки з по-
нять, доведення до абсурду. У логічній структурі 
норм права показуються особливості законодавчої 
техніки [1, с. 336].

У рамках філологічного (граматичного) тлума-
чення виокремлюють два основних типи аналізу 
(розбору), що істотно впливають на процес оцінки 
змісту норми права. Перший тип аналізу передба-
чає цілісну оцінку смислового навантаження сло-
ва, аналіз слова як лексичної одиниці. Він може 
вироблятися з погляду, наприклад, однозначності 
багатозначності слова; значення у контексті; на-
явності синонімів, антонімів або омонімів; похо-
дження слова. Умовно позначимо його як лексич-
ний аналіз (розбір).

У зв’язку з цим можна виокремити певні пра-
вила (plain meaning rule; легальної дефініції) роз-
роблені в юриспруденції та використовувані під 
час лексичного аналізу. Зазначені правила дуже 
схожі за спрямованістю. Перше фіксує, що різним 
термінам не допускається надання однакового зна-
чення без достатніх на те підстав. Друге — іден-
тичним термінам у межах одного правового акта 
без достатніх підстав не можна надавати різного 
значення.

Перше і головне правило свідчить, що словам 
і виразам надається загальновживане значення, 
встановлене в офіційній літературній мові, якщо 
немає підстав для іншої інтерпретації. За змістом 
воно подібне до одного з трьох базових, що вико-
ристовуються в англосаксонській системі «прави-
ло явного сенсу» (plain meaning rule). Загальний 
зміст цього правила очевидний і вимагає додатко-
вих пояснень, проте стосовно його реалізації теж 
можуть виникати питання.

Загальновідомо, що літературне значення сло-
ва може історично змінюватися, при цьому фор-
мулювання залишається тим самим. Розрізня-
ють етимологію слова, засновану на його генезі, 
походженні, та семантику слова, засновану на 
його чинному, сучасному значенні. Етимологія 
та семантика слів можуть як збігатися, якщо за-
кладений спочатку сенс залишається незмінним, 
і відрізнятися. Відмінності у змісті бувають або 
частковими, або повними, до прямої протилеж-

ності. За загальним правилом при виникненні ко-
лізій сучасне семантичне значення має перевагу. 
Так, слово «суд» етимологічно походить від ко-
реня «уд» або «уз», що означає «узи», «зближен-
ня», «зв’язок». Іншими словами, спочатку суд був 
формою мирного зближення сторін, без крайніх 
дій. Нині таке розуміння правильне лише частко-
во, у разі, коли справа завершується, наприклад, 
примиренням сторін. Семантично суд — це, го-
ловним чином, державний орган, який здійснює 
правосуддя [4, с. 40].

До прикладу, як зазначено в письмових комен-
тарях Української Гельсінської спілки з прав лю-
дини з питань права (amicus curie), певну склад-
ність в тлумачення статті 29 Конституції вносить 
те, що терміни, які використані у тексті положен-
ня, лексично збігаються з термінами, які вико-
ристовує кримінальне процесуальне законодавство 
України. Часто суди цьому текстуальному збігу 
надають занадто велике значення, не враховуючи 
більш важливих аспектів, що свідчать про немож-
ливість обмежити застосування статті 29 Консти-
туції лише до сфери кримінального процесу. Стат-
тя 29 Конституції стверджує право на свободу як 
таке, що належить «кожному». Це дає підстави 
вважати, що гарантії цієї статті поширюються на 
будь-які випадки позбавлення свободи, незалежно 
від того, як це позбавлення свободи класифікуєть-
ся законодавством чи практикою [10].

Правило легальної дефініції пов’язане зі спів-
відношенням загальноприйнятого (повсякденного) 
розуміння слова та його спеціально юридичного 
значення та передбачає, що у разі закріплення 
у правовому розпорядженні певного терміна або 
його значення вживання можливе лише у цьому 
сенсі. Відповідно до нього перевага надається ос-
танньому. Такі терміни, як, наприклад, «публіч-
ний», «особа» тощо, мають більш специфічне ро-
зуміння в юриспруденції, ніж у літературній мові. 
Іноді це правило виводять на рівень окремого спо-
собу тлумачення права — спеціально юридичного. 
З цим правилом часом пов’язуються деякі інші. 
Зокрема, якщо правовий припис не визначає зна-
чення терміна, йому слід надавати сенс, встанов-
лений у юридичній практиці та юридичній науці. 
Останнє іноді називають доктринальним тлума-
ченням [11, c. 71].

При офіційному тлумаченні терміна, який 
неодноразово згадується в одному нормативно- 
правовому акті, необхідно виходити з того, що він 
вживається в одному значенні. Не може термін 
«законодавство» мати різне значення вживання 
більш ніж у сотні статей Кодексу законів про пра-
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цю України. У противному разі це призведе до 
плутанини у визначенні кола суб’єктів, уповнова-
жених здійснювати регулювання певних відносин, 
які відповідно до положень закону визначаються 
чи встановлюються терміном «законодавство». 
Внаслідок прийнятого Конституційним Судом 
України Рішення виникає потреба в офіційному 
тлумаченні терміна «законодавство» як по кож-
ній статті Кодексу законів про працю України, 
так і в інших нормативно- правових актах, де він 
вживається [12].

До правил лексичного аналізу норми права 
можна віднести й таке: не допускається тлума-
чення, у якому окремі слова чи словосполучення 
трактувалися б як зайві. Це особливо актуально 
для договірного регулювання. Наприклад, коли 
йдеться про оцінку суттєвих та несуттєвих умов 
договору [13, c. 298].

Під час логічного тлумачення відбувається 
з’ясування змісту норми права у спосіб зістав-
лення її змісту з іншими нормами галузі права. 
Ознаками логічного способу тлумачення є: сукуп-
ність логічних прийомів тлумачення; засіб роз-
шифрування сенсу норми права; цілеспрямована 
розумова діяльність

Розглянемо застосування логічного тлумачен-
ня на прикладі Рішення Конституційного Суду 
України у справі за конституційним поданням 51 
народного депутата України щодо офіційного тлу-
мачення положення «на наступній черговій сесії 
Верховної Ради України», яке міститься у стат-
ті 155 Конституції України. Системне та логічне 
тлумачення положення статті 155 Конституції 
України «на наступній черговій сесії Верховної 
Ради України» дало суддям Конституційного 
Суду України підстави для висновку, що його 
необхідно тлумачити у взаємозв’язку з частиною 
першою статті 158 Основного Закону України, 
за якою законопроєкт про внесення змін до Кон-
ституції України, який розглядався Верховною 
Радою України, і закон не був прийнятий, може 
бути поданий до Верховної Ради України не рані-
ше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо 
цього законопроєкту. Конституційний Суд Укра-
їни виходить з того, що за статтею 155 Основно-
го Закону України прийняття законопроєкт про 
внесення змін до Конституції України як закону 
пов’язане з голосуванням за нього на наступній 
черговій сесії Верховної Ради України не менш як 
двома третинами від її конституційного складу; 
у разі, якщо такий законопроєкт розглядався на 
черговій сесії Верховної Ради України, але закон 
не був прийнятий Верховною Радою України згід-

но з частиною другою статті 84 Основного Зако-
ну України на її пленарному засіданні шляхом 
голосування, застосовується положення части-
ни першої статті 158 Конституції України щодо 
повторного розгляду Верховною Радою України 
законопроєкт про внесення змін до Конституції 
України не раніше ніж через рік з дня прийняття 
рішення щодо цього законопроєкту [14].

Отже, якщо законопроєкт про внесення змін 
до Конституції України був попередньо схвалений 
більшістю від конституційного складу Верховної 
Ради України, але не розглядався Верховною Ра-
дою України на її черговій сесії, то на нього не 
поширюється вказане положення частини першої 
статті 158 Основного Закону України.

Між автентичними англомовною та французь-
комовною версіями Європейської конвенції з прав 
людини, які мають тотожну юридичну силу, на-
явні певні суперечності. Під час розгляду спра-
ви Engel and Others v. the Netherlands (Енджел 
та інші проти Нідерландів) Суд надав перевагу 
англійській версії Конвенції, навівши аргументи, 
що з урахуванням контексту і загальної структури 
статті 10 англійський варіант більш точний. Річ 
у тім, що заявники просили Суд перевірити, чи 
було необхідним втручання з боку органів вла-
ди в їх право на свободу слова з метою охоро-
ни правопорядку відповідно до пункту 2 статті 
10 Конвенції. Вони стверджували, що ця стаття 
передбачає можливість обмеження свободи сло-
ва з метою охорони правопорядку тільки разом 
із запобіганням злочинам, адже у французькому 
варіанті Конвенції ці поняття зв’язуються єдналь-
ним сполучником «et» («і»). Втім в англійському 
варіанті Конвенції вони з’єднані вже розділовим 
сполучником «or» («або»). Суд не вбачав потреби 
вивчати питання про те, чи мали заходи своєю 
метою «запобігання злочину» на додаток до «охо-
рони правопорядку» щодо заявників» [15].

Описане вище питання щодо тлумачення за до-
помогою граматичного способу може виникати не 
тільки в практиці ЄСПЛ, але і в судовій практиці 
інших держав, які у своїй діяльності також мо-
жуть використовувати Конвенцію під час розгляду 
окремих справ. Адже судові органи орієнтуються 
на переклад Конвенції, який офіційно затвердже-
ний в їх країні та може мати деякі розбіжності 
з оригіналом [16, с. 239].

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Аналізуючи вищевикладені думки вчених можна 
дійти висновку, що мовний (граматичний, морфо-
логічний, текстуальний) і логічний методи тлу-
мачення є основними, інші ж природним до них 
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доповненням. Проте, ми дотримуємося погляду, 
що серед способів тлумачення норм права немає 
поділу на основні та додаткові. Кожен є самостій-
ним способом тлумачення. Втім, для з’ясування 
змісту та сенсу норми права не завжди потрібно 
застосовувати всі наведені способи тлумачення. 
Іноді досить обмежитися лише кількома з них.

Однак, зазначений факт ще не дає підстав вва-
жати інші способи тлумачення додатковими або 

ігнорувати їх. Оскільки, найчастіше, саме вико-
ристання однієї з них може докорінно змінити 
думку інтерпретатора і допомогти у з’ясуванні 
волі законодавця.

Подальше дослідження питань про особливості 
філологічного та логічного тлумачення норм права 
визначається потребою постійного вдосконален-
ня інтерпретаційної юридичної практики та пра-
вотворчості.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ДОБРОВІЛЬНОСТІ  
У ПРАВОВИХ МОДЕЛЯХ МЕДІАЦІЇ

EMPLOYMENT OF THE PRINCIPLE OF VOLUNTARINESS  
IN LEGAL MODELS OF MEDIATION

Анотація. Стаття присвячена дослідженню поняття принципів медіації, розкриттю змісту принципу добровільності 
медіації та визначенню проблем застосування принципу добровільності медіації у різних правових моделях медіації. 
Визначено, що принципи медіації є взаємопов’язаними основоположними ідеями, які забезпечують та визначають меді-
ацію як альтернативний спосіб врегулювання спорів. Сформульовано визначення принципу добровільності як одного із 
основоположних принципів медіації. Визначено складові принципу добровільності медіації, які залишаються непоруш-
ними при обов’язковості медіації та складають її основу як правового інституту. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду 
впровадження обов’язкової моделі медіації і показано зв’язок принципу добровільності медіації та обов’язкової досудо-
вої моделі медіації. Аргументовано, що запровадження обов’язкової досудової моделі медіації для окремих категорій 
справ не позбавляє сторони на право звернення до суду в разі потреби. Обґрунтовано тезу щодо доцільності закріплен-
ня на законодавчому рівні в Україні можливості зупинення перебігу строку позовної давності при зверненні сторін спору 
до медіації на час її проведення для забезпечення безперешкодного доступу до судочинства.

Ключові слова: медіація, альтернативне вирішення спорів, принцип добровільності, обов’язкова медіація, моделі 
медіації.

Summary. The article is devoted to the research of the concept of the principles of mediation, the disclosure of the content of the 
principle of voluntariness of mediation and the definition of the problems of applying the principle of voluntariness of mediation in 
various legal models of mediation. It is determined that the principles of mediation are interrelated fundamental ideas that enable 
and define mediation as an alternative dispute resolution. The definition of the principle of voluntariness as one of the fundamental 
principles of mediation is formulated. The components of the principle of voluntary mediation are determined, which remain inviola-
ble when mediation is mandatory and form its basis as a legal institution. The analysis of the foreign experience of the implementa-
tion of the mandatory model of mediation was carried out and the connection between the principle of voluntary mediation and the 
mandatory pre-trial model of mediation was shown. It is argued that the introduction of a mandatory pre-trial model of mediation 
for certain categories of cases does not deprive the parties of the right to apply to the court if necessary. The thesis regarding the ex-
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pediency of enshrining at the legislative level in Ukraine the possibility of stopping the running of the limitations period when the par-
ties to the dispute turn to mediation for the duration of its mediation to ensure unhindered access to the judiciary is substantiated.

Key words: mediation, alternative dispute resolution, principle of voluntariness, mandatory mediation, mediation models.

Постановка проблеми. З часу прийняття Зако-
ну України «Про медіацію» механізм регу-

лювання медіації був випробуваний на практиці. 
Медіація не зайняла вагомого місця серед способів 
вирішення спорів, зокрема і через загальну еконо-
мічну кризу, спричинену російським вторгненням 
в Україну. Але реформа системи правосуддя не 
стоїть на місці. Недоліки існуючої моделі медіації 
в Україні стають все більш явними та потребують 
ґрунтовного наукового підходу до їх розв’язання.

Принципи медіації виступають її основою та 
у своїй сукупності утворюють систему, яка харак-
теризує медіацію як альтернативний спосіб вирі-
шення спорів. Говорячи про альтернативні способи 
вирішення спорів, ми маємо на увазі альтернативу 
судовому розгляду. Саме принципи медіації від-
різняють її від суду і в них криються її переваги.

Принцип добровільності медіації у цьому кон-
тексті потребує окремої уваги та вивчення. Се-
ред праць українських вчених відкритим нині 
залишається питання про доцільність введення 
обов’язкової досудової медіації щодо певних ка-
тегорій справ в Україні. Також дотепер не скла-
лося єдиної думки щодо зв’язку принципу до-
бровільності медіації та обов’язкової досудової 
моделі медіації. Тому виникає потреба наукового 
обґрунтування принципу добровільності медіації, 
розкриття його змісту і складових за наявності 
обов’язкової досудової моделі медіації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню принципів медіації як альтернативно-
го способу вирішення спорів присвячували багато 
праць як українські, так і зарубіжні науковці, 
зокрема С. Т. Йосипенко [2], Н. А. Мазаракі [10], 
Ю. Д. Притика [6], О. М. Спектор [5], Л. Сурма 
[3], К. С. Токарєва [11], Ц. А. Шамликашвілі [7] 
та інші. Теоретичними питаннями класифіка-
ції моделей медіації займалися А. В. Біцай [8], 
М. Я. Поліщук [13], А. Попова [9], О. Г. Середа 
[12], А. Тургенєва [9] та інші. Втім, незважаючи 
на високий ступінь розробки цієї проблематики, 
питання застосування принципу добровільності 
у правових моделях медіації є недостатньо роз-
критим і залишається актуальним.

Метою статті є розкриття змісту принципу до-
бровільності медіації, виділення його складових 
та визначення проблем застосування принципу до-
бровільності у різних правових моделях медіації.

Виклад основного матеріалу. Сформовані 
в процесі взаємодії людських суспільств, правові 
принципи є одними з найбільших досягнень люд-
ства. Принципи, які визнані та закріплені в нор-
мативних документах стають обов’язковими.

Значення принципів права полягає в тому, що 
вони виступають каркасом, фундаментальною кон-
струкцією правової системи; є орієнтиром у фор-
муванні та розвитку права; істотно впливають на 
формування правосвідомості людей, можуть бути 
безпосередньою основою для прийняття індивіду-
альних юридичних рішень у конкретних справах; 
при прогалинах в законодавстві принципи права 
можуть використовуватися як юридична підстава 
при розгляді питання про право, при цьому вони 
виступають як джерело права. Принципи права 
сприяють правильному тлумаченню правових норм. 
На відміну від норм права принципи права жорстко 
не фіксують зміст поведінки, вони здатні більш 
швидко реагувати на зміни суспільного життя, 
а отже, застосування і тлумачення норм права має 
відбуватися відповідно до принципів права [1, с. 6].

Медіація також має свої принципи. С. Т. Йоси-
пенко робить висновок, що принципи медіації — 
вихідні, визначальні засади, настанови та правові 
ідеї, які є основою для здійснення процедури ме-
діації та спрямовані на ефективне вирішення кон-
фліктів між сторонами та досягнення позитивних 
результатів [2, c. 133].

Л. Сурма зазначає, що медіація, як і будь-який 
інший інститут, керується своїми принципами. 
Принципи медіації слід розглядати як фундамен-
тальні правила та її суттєві положення, які регу-
люють взаємодію медіатора зі сторонами, сторін 
між собою, а також з третіми особами. У країнах, 
які прийняли та запровадили закон про медіацію, 
ці принципи втілені в законодавстві. Крім того, 
принципи також закріплені в міжнародних нор-
мативних актах [3, с. 38].

На нашу думку, принципи медіації є взаємо-
пов’язаними основоположними ідеями, які забез-
печують та визначають медіацію як альтернатив-
ний спосіб врегулювання спорів. Інститут медіації 
розвивався не тільки як правовий інститут, але 
і як суспільний спосіб позасудового врегулюван-
ня спору. У цій альтернативності криються пе-
реваги медіації — це певна свобода сторін керу-
вати процесом. Тому ми вважаємо, що правове 
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врегулювання медіації на рівні принципів медіа-
ції та певних важливих її елементів є достатнім. 
Надмірне законодавче закріплення всіх аспектів 
медіації суперечитиме її сутності як альтернатив-
ного способу вирішення спорів, звужуватиме пра-
ва і свободи сторін, обтяжуючи їх обов’язками.

В Україні законодавчо закріплено такі прин-
ципи медіації як: добровільність, нейтральність, 
конфіденційність, незалежність та неупередже-
ність медіатора, самовизначення та рівність прав 
сторін медіації [4]. У зазначений перелік принци-
пів медіації входять основоположні та загально-
визнані принципи, проте цей перелік не є вичерп-
ним. Принципів значно більше, але вони часто не 
знаходять законодавчого закріплення.

Наприклад, Л. Сурма також наводить такі по-
ширені принципи медіації: принцип законності, 
принцип швидкого медіаційного процесу, прин-
цип компетентності медіатора [3, с. 38]. Серед на-
ведених принципів детального розгляду потребує 
принцип добровільності, оскільки саме його зміст 
залишається недостатньо розкритим.

Розглядаючи принцип добровільності як один із 
основоположних принципів медіації як альтерна-
тивного способу вирішення спорів, вчені по-різно-
му визначають його зміст. Так, О. Спектор зазна-
чає, що принцип добровільності полягає в тому, 
що ніхто не може примусити сторони врегулювати 
конфлікт шляхом медіації, якщо вони цього не 
бажають. Медіація є добровільним процесом на 
кожному етапі: від погодження сторін на участь 
у процесі та вибору медіатора до досягнення згоди. 
Будь-яка сторона може відмовитися від продов-
ження процесу медіації в будь-який час [5, с. 104].

На думку Ю. Притики, зміст принципу добро-
вільності полягає в тому, що сторони мають пра-
во висловити особисте бажання щодо проведення 
процесу медіації та припинити процес медіації на 
будь-якому етапі. На відміну від правосуддя, яке 
здійснюється в судах, ніхто не може змусити сто-
рони брати участь у медіації, а медіатор обираєть-
ся сторонами [6, с. 91].

За словами Л. Сурми, добровільність відносить-
ся не тільки до сторін, але й до медіатора. Одним 
із проявів цього принципу є те, що кожна сторона, 
а також медіатор, вступають у процес медіації на 
цілком добровільній основі. Вони можуть вийти 
з медіації добровільно. На відміну від судового 
розгляду, участь у медіації є добровільною для 
сторін спору. Ніхто не може примусити сторони 
взяти участь у медіації, всупереч їх бажанню. Цей 
принцип відображається в тому, що всі рішення 
приймаються за згодою обох сторін, і кожна із сто-

рін може в будь-який час відмовитись від медіації. 
Добровільність базується на відсутності примусу 
у питанні участі у медіації та у процесі прийняття 
рішень сторонами. Сторони вирішують чи викону-
вати умови медіаційної угоди самі [3, c. 38].

Т. А. Шамликашвілі відзначає, що обов’язко-
вість застосування медіації обмежує добровіль-
ність вступу в процедуру, але зовсім не впливає на 
добровільність прийняття сторонами рішення та 
досягнення згоди щодо предмета спору. При цьо-
му протягом усієї процедури сторони залишають 
за собою право припинити процедуру медіації та 
відмовитися від неї. Таким чином, добровільний 
характер медіації зберігається, навіть якщо вона 
є обов’язком сторін [7, c. 21].

Українське законодавство визначає такі складо-
ві принципу добровільності медіації: 1) учасники 
медіації добровільно виявляють свій намір взяти 
в ній участь, ніхто не може бути примушений до 
врегулювання спору шляхом проведення медіації; 
2) протягом проведення медіації сторони або медіа-
тор можуть відмовитися від участі в ній; 3) участь 
у медіації не може вважатися визнанням стороною 
вини чи позовних вимог, відмовою від позову [4].

Отже, принцип добровільності медіації є її 
перевагою як альтернативного судовому способу 
вирішення спорів. Дія цього принципу поширю-
ється на весь процес медіації: від її ініціації до 
укладення домовленості за її результатами. Зміст 
принципу добровільності медіації визначає: право 
добровільної участі у ній, відсутність примусу до 
врегулювання конфлікту шляхом медіації, право 
відмовитися від участі в медіації на будь-якому 
етапі, право обирати медіатора, відсутність юри-
дичних наслідків для судового розгляду (відмова 
від позову чи його визнання є нікчемними).

З огляду на викладене, можемо виокремити 
такі складові принципу добровільності медіації: 
1) свобода волевиявлення суб’єктів медіації (сто-
рін та медіатора) щодо участі чи неучасті у ній 
на будь-якому етапі, включаючи виконання угоди 
за її результатами; 2) взаємна згода сторін при 
прийнятті рішень; 3) свобода вибору сторонами 
медіатора; 4) невтручання третіх осіб у процес 
прийняття рішень сторонами; 5) відсутність юри-
дичних наслідків для судового розгляду.

У світі існують різні моделі медіації. Під тер-
міном «модель медіації» А. В. Біцай пропонує ро-
зуміти абстрактну теоретичну конструкцію, що 
відображає особливості процедури медіації (добро-
вільність чи обов’язковість), ступінь інтегровано-
сті в національну судову систему, тип переговорів 
між сторонами- учасниками конфлікту, що поєд-
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нуються з медіаційними навичками медіатора та 
сферою його компетенції у процесі врегулювання 
конфлікту [8, с. 86].

На думку А. Попової і А. Тургенєвої теоретич-
на модель медіації — це абстрактна теоретична 
конструкція, яка відображає процедурні особли-
вості проведення медіації через характеристику її 
основних компонентів, а саме підстав звернення 
до медіації, статусу медіації конкретної країни, 
ступеня кваліфікації медіатора тощо [9, с. 260].

Не в усіх країнах медіація законодавчо вре-
гульована. А отже, це може бути як правовий 
інститут, так і суспільний. Моделі медіації слід 
досліджувати саме як правовий інститут, так як 
вони чітко оформлені нормами права. Медіація як 
суспільний інститут не має чіткого оформлення та 
не регулюється нормами права.

З точки зору добровільності, існуючі моделі 
медіації можна розділити на дві основні групи: 
1) добровільна медіація; 2) обов’язкова медіація.

Добровільна модель діє у більшості держав сві-
ту, зокрема: США, Великій Британії, Німеччині, 
Фінляндії, Польщі, Словенії та інших. Із аналізу 
українського законодавства можна зрозуміти, що 
в Україні діє добровільна модель медіації.

Н. А. Мазаракі зазначає, що навіть законодавці 
почали розглядати можливість певних обмежень 
і винятків із принципів медіації, прагнути попу-
ляризувати медіацію та спрямувати вирішення 
спорів із судів на медіаторів. Існування обов’яз-
кової медіації в різних формах у правових систе-
мах багатьох країн опосередковано обґрунтовує 
прийнятність цього варіанту [10, c. 160].

Обов’язкова медіація є найпоширенішою мо-
деллю в Італії [8, с. 168]. У 2011 р. в Італії був 
прийнятий закон, який передбачав використання 
медіації як обов’язкової досудової процедури ви-
рішення певних категорій спорів. Проте з 2013 
р. вимоги щодо обов’язкової медіації були посла-
блені та створені умови для розвитку приватної 
добровільної медіації. Ця модель актуальна і сьо-
годні. Вона поєднує як добровільну медіацію, так 
і обов’язкову медіацію як передумову звернення 
до суду у певних категоріях справ.

В Аргентині досудове посередництво є обов’яз-
ковим у багатьох категоріях справ. Ст. 1 Федераль-
ного закону Аргентини № 26.589 від 05.03.2010 
року «Про обов’язкову досудову медіацію» вста-
новлює обов’язкову медіацію у кожному судовому 
розгляді. Ст. 4 вищезазначеного закону Аргенти-
ни визначає, що всі спори вирішуються шляхом 
обов’язкової досудової процедури медіації, окрім 
спорів, пов’язаних з кримінальними правопору-

шеннями, розлученням, встановленням споріднен-
ня, усиновленням, за винятком фінансових вимог, 
що випливають із таких спорів [11, с. 24].

Багато канадських провінцій запровадили 
медіацію в судовій системі у формі приватної, 
присудової та судової моделей медіації. Обов’яз-
ковою вважається процедура примирення у трудо-
вих спорах, що передує іншим способам захисту 
прав працівників [12, с. 39]. Провінція Британ-
ська Колумбія запровадила обов’язкову медіацію 
на прохання однієї зі сторін спору. У Саскаче-
вані обов’язкова медіація застосовується до всіх 
цивільно- правових спорів, крім сімейних, з яки-
ми сторони звертаються до суду. В Альберті суд 
має право передати цивільний спір на медіацію 
на будь-якому етапі його розгляду. В Онтаріо про-
грама обов’язкової медіації почалася в 1999 р. 
і мала сприяти вирішенню цивільних спорів (крім 
сімейних) і спорів про спадщину. Популярність 
медіації у судовій системі пояснюється тим фак-
том, що вона є дешевшою, швидшою та, у деяких 
випадках, ефективнішою, ніж судовий процес. 
В інших провінціях це добровільна процедура, 
але наприклад, в Онтаріо медіація передбачена, 
як обов’язкова досудова процедура. Організаційні 
підходи до проведення медіації є різними у про-
вінціях Канади, що зумовлено формою державно- 
територіального устрою держави [13, c. 70].

Отже, є чимало країн, у яких медіація носить 
обов’язковий характер при вирішенні спорів. При-
мус до вирішення спору шляхом медіації може ви-
ходити із: 1) закону; 2) розсуду суду; 3) договору.

Добровільну та обов’язкову модель медіації не 
слід розглядати як погану і хорошу або як взаємо-
виключні моделі. Кожна з моделей може мати своє 
місце для реалізації та впровадження за певної си-
туації у країні. Обов’язкова модель часто вводить-
ся у країнах паралельно добровільній лише для 
певної категорії спорів. У інших категоріях спорів, 
де медіація необов’язкова, сторони можуть звер-
нутися до медіації за власним бажанням. Якщо 
певна категорія спорів є надмірною у певній кра-
їні, становить проблему для системи правосуддя 
чи для суспільства, то впровадження обов’язкової 
досудової медіації у них може бути виправданим 
та дати швидкий результат для системи правосуд-
дя і соціальної сфери. Адже при законодавчому 
впровадженні обов’язкової досудової медіації, її 
ефективність не залежатиме від її популярності.

Обов’язкова досудова медіація може бути впро-
ваджена у вирішення сімейних, спадкових та ін-
ших цивільних спорів, але найбільш затребувана 
вона саме у трудових спорах. Саме примус сісти 
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за стіл переговорів, спробувати за допомогою меді-
атори прийти до консенсусу може бути корисним 
як для роботодавця, так і для працівника.

Примус до медіації у трудових спорах можна 
розглядати як необхідну умову задля позитивного 
та довгострокового результату, а саме: зменшен-
ня плинності кадрів, зменшення рівня безробіття, 
зниження частоти вигорання у працівників, під-
вищення задоволення відносинами роботодавців 
з працівниками.

З огляду на існуючі моделі медіації у світі, 
можна зробити висновок, що принцип добровіль-
ності медіації не є абсолютним і непорушним. Але 
доцільніше виділити ті складові принципу добро-
вільності медіації, які залишаються непорушними 
при обов’язковості медіації та складають її основу 
як правового інституту.

Суд справедливості Європейського союзу у спра-
ві C-75/16 від 14.06.2017 р. підтвердив положення 
Директиви 2008/52/ЄС Європейського Парламен-
ту та Ради ЄС «Про певні аспекти медіації в ци-
вільних і комерційних справах», що національне 
законодавство може містити правила обов’язкової 
медіації, за умови, що це не є перешкодою для 
права на судовий захист. У рішенні зазначено, що 
згідно із законодавством ЄС добровільний характер 
медіації полягає не у свободі сторін вирішувати, 
вдаватися чи ні до медіації, а у свободі сторін ке-
рувати процесом. Суд визнав, що італійське зако-
нодавство впровадило обов’язкову медіацію до су-
дового розгляду, створюючи додаткові перешкоди 
для реалізації права на судовий захист. Водночас 
фундаментальні права не є необмеженими приві-
леями й можуть бути деякою мірою обмежені. Суд 
зробив висновок, що беззаперечна вимога проведен-
ня медіації як умова для судового розгляду може 
бути сумісна із правом на доступ до правосуддя, 
якщо медіація: 1) не завершується рішенням, що 
має обов’язкову юридичну силу; 2) не становить 
значного затягування до судового розгляду; 3) при-
зупиняє перебіг строків позовної давності; 4) не 
спричиняє значних фінансових обтяжень; 5) не 
обмежується вирішенням спору винятково в елек-
тронному вигляді; 6) не унеможливлює вжиття за-
ходів забезпечення позову. Також суд зазначив, що 
протиправним буде накладення штрафних санк-
цій за безпідставне припинення участі в медіації 
(за умови, що обґрунтованою підставою для припи-
нення участі в процедурі медіації буде «незадово-
лення процедурою вирішення спору») [14].

Отже, при запровадженні обов’язкової досудо-
вої медіації чи примусу до неї на розсуд суду, не 
можна обмежувати сторони скористатись правом 

відмовитись від неї після першої медіаційної сесії 
чи на будь-якій її стадії. Таким чином, обов’язко-
ву медіацію слід розглядати як примус спробувати 
врегулювати спір у такий спосіб, що не позбавляє 
права звернутися до суду при потребі.

Факультативним елементом принципу добро-
вільності також вважається свобода сторін у виборі 
медіатора. Наприклад, в Онтаріо (Канада) медіато-
рів для вирішення конкретних спорів обирає Мі-
ністерство юстиції [12, с. 69]. Подібна система діє 
в Німеччині [11, c. 167]. Порушення свободи вибору 
медіатора характерне для судової і присудової меді-
ації та малопоширено у світі. Вважаємо, що цьому 
феномену може бути філософське обґрунтування, 
аналогічне до обґрунтування неможливості вибору 
сторонами судді у державних судах. Проте така мо-
дель є неприйнятною для багатьох правових систем 
під призмою розвитку прав та свобод людини.

Щодо невтручання третіх осіб у процес при-
йняття рішень сторонами, зокрема органів дер-
жавної влади, то у світі існують моделі, коли цей 
принцип порушується. В Австралії є особливий 
вид альтернативного вирішення спорів — мед-арб, 
в ході якого арбітр у випадку невдалої медіації, 
бере під контроль цей процес та сам виносить рі-
шення [11, с. 161]. Тому у самій лише медіації, 
принцип невтручання третіх осіб у процес при-
йняття рішень сторонами є непорушним, а якщо 
він порушується, то це слід вважати іншим спо-
собом вирішення спорів, аніж медіація.

Реалізація принципу добровільності на практи-
ці становить проблему особливо у державах, де цей 
інститут тільки розвивається. Україна не є виклю-
ченням. В Україні проведення медіації не призупи-
няє перебіг строків позовної давності, а це у свою 
чергу, створює перешкоди для реалізації права на 
справедливий суд і доступу до правосуддя загалом. 
Можна припустити, що саме недосконалість пра-
вового регулювання інституту медіації в Україні 
є причиною її непопулярності. Українське зако-
нодавство у сфері медіації потребує приведення 
у відповідність до міжнародних стандартів.

Вважаємо за доцільне на законодавчому рівні 
в Україні потрібно передбачити зупинення перебі-
гу строку позовної давності при зверненні сторін 
спору до медіації на час її проведення для забез-
печення безперешкодного доступу до судочинства.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, принцип добровільності медіації — 
це насамперед свобода від зовнішнього примусу 
до участі у медіації та свобода сторін і медіато-
ра щодо участі у ній, яка пронизує цей процес 
від ініціації медіації до досягнення угоди; з іншої 
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сторони, — це відсутність наслідків для судового 
розгляду, тобто можливість подальшого розгляду 
справи у суді, адже медіація не має завершуватись 
угодою, що має обов’язкову юридичну силу.

Моделі медіації слід розглядати саме як право-
вий інститут, який визначений нормами права, що 
сприятиме правовій визначеності. В світовій прак-
тиці існує добровільна та обов’язкова моделі меді-
ації. Добровільна модель має всі переваги медіації 
як альтернативного способу врегулювання спорів, 
проте часто не вирішує ґрунтовних проблем, з яки-
ми стикається система судочинства: недотримання 
процесуальних строків, недовіра суспільства до су-
дової влади, недостатня кількість кваліфікованих 
суддів для одночасного розгляду справ. Тому у дея-
ких зарубіжних країнах застосовується змішана мо-
дель медіації: добровільна щодо будь-яких конфлік-
тів і обов’язкова щодо визначеної категорії справ. 
Обов’язковість медіації стосується примусу до участі 
у першій (ввідній чи інформаційній) сесії та спро-
би врегулювати спір таким чином. Обов’язковість 
медіації не суперечить принципу її добровільності.

Підсумовуючи це дослідження, можна виокре-
мити наступні складові принципу добровільнос-

ті медіації, які залишаються непорушними при 
обов’язковості медіації та складають її основу 
як правового інституту: 1) свобода вибору меді-
атора; 2) свобода припинити участь у медіації на 
будь-якому її етапі; 3) прийняття рішення сто-
ронами тільки за їх взаємної згоди; 4) свобода 
вибору форми виконання угоди за результатами 
медіації; 5) невтручання третіх осіб у процес при-
йняття рішень сторонами; 6) відсутність юридич-
них наслідків для судового розгляду (можливість 
подальшого судового оскарження).

Із досвіду зарубіжних країн запровадження 
обов’язкової досудової медіації може позитивно 
вплинути на систему судочинства в цілому та є 
доцільною і обґрунтованою на етапі реформуван-
ня системи правосуддя. Зокрема запровадження 
обов’язкової досудової медіації в Україні може 
сприяти розвантаженню судів від справ незнач-
ної складності у післявоєнний період та період 
реформування системи правосуддя.

Подальшого дослідження потребує питання 
доцільності та прийнятності введення обов’язко-
вої досудової медіації для певної категорії спорів 
в Україні.
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ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ  
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У СФЕРІ ТРУДОВИХ  

ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

THE LEGAL GUARANTEES FOR THE REALIZATION OF THE RIGHTS  
OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE FIELD  

OF LABOR RELATIONS IN UKRAINE

Анотація. Стаття присвячена з’ясуванню змісту юридичних гарантій реалізації прав осіб з інвалідністю у сфері тру-
дових відносин у відповідності до чинного законодавства України. Встановлюється, що відповідні юридичні гарантії до-
цільно поділяти на дві основні групи: загальні (ті, які стосуються реалізації суб’єктивних прав у сфері трудових відносин) 
та спеціальні (стосуються виключно осіб з інвалідністю) юридичні гарантії. Спеціальні юридичні гарантії реалізації прав 
осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин охоплюють чотири основні підгрупи таких гарантій, а саме: нормативно- 
правові, статусні, інструментальні, правозастосовні. Нормативно- правові гарантії реалізації прав осіб з інвалідністю 
у сфері трудових відносин виявляються у трьох контекстах: об’єктивно формальний, об’єктивно режимно- правовий та 
суб’єктивний змістовно- юридичний. Статусні гарантії осіб з інвалідністю в сфері трудових відносин складаються з прав 
таких осіб з у сфері трудових відносин, а також кореспондуючих обов’язків осіб, які зобов’язані забезпечувати реалізацію 
трудових відносин осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин. Інструментальні гарантії реалізації прав осіб з інвалід-
ністю у сфері трудових відносин охоплюють квотування, а також трудову (професійну) реабілітацію осіб з інвалідністю. 
Правозастосовні гарантії реалізації прав осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин складаються з процесуальних і 
процедурних гарантій, які переважно використовуються для захисту права осіб з інвалідністю на реалізацію ними на-
лежних їм прав. У висновках до статті узагальнюються результати проведеного дослідження. Зазначається, що юридичні 
гарантії реалізації прав осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин є частиною правового статусу особи з інвалідністю, 
який об’єктивується в сфері трудових відносин. Крім того, такі юридичні гарантії сприяють тому, щоби правовий статус 
вказаної категорії населення міг в повній мірі бути об’єктивований у сфері трудових відносин.

Ключові слова: особи з інвалідністю, реалізація суб’єктивних прав, соціальна безпека, сфера трудових відносин, 
трудові правовідносини, юридичні гарантії.

Summary. The article aims to clarify the content of legal guarantees for the realization of the rights of persons with dis-
abilities in the field of labor relations, in accordance with current legislation in Ukraine. It is suggested to divide the relevant 
legal guarantees into two main categories: general (relating to the realization of subjective rights in labor relations) and specific 
(relating exclusively to persons with disabilities). Specific legal guarantees for the realization of the rights of persons with dis-
abilities in labor relations include four main subcategories: regulatory, status, instrumental, and enforcement. Regulatory and 
legal safeguards for ensuring the realization of the rights of persons with disabilities in labor relations are recognized in three 
contexts: objectively formal, regime- legal, and substantively mental- juridical. In the field of labor relations, status guarantees 
for persons with disabilities protect their rights on one hand, and impose obligations on those responsible for ensuring the im-
plementation of labor relations for persons with disabilities on the other hand. Instrumental guarantees for the realization of 
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the rights of persons with disabilities in the field of labor relations include quotas and the professional rehabilitation of persons 
with disabilities. Law enforcement guarantees for the realization of the rights of persons with disabilities in the field of labor 
relations consist of procedural and substantive guarantees. These guarantees serve primarily to protect the rights of individuals 
with disabilities. The article concludes with a summarization of the study’s findings. The author highlights that the legal guar-
antees for the realization of the rights of persons with disabilities in the field of labor relations form part of their legal status, 
which is manifested in the realm of labor relations. Furthermore, these legal guarantees aid in ensuring that the legal status of 
this population group is fully realized in the field of labor relations.

Key words: field of labor relations, labor relations, legal guarantees, persons with disabilities, realization of subjective 
rights, social security.

Постановка проблеми. Реалізація прав осіб 
з інвалідність у сфері трудових відносин є 

юридично значим процесом набуття відповідною 
категорією осіб тих чи інших соціальних благ 
у вказаній сфері. Важливість забезпечення дер-
жавою та суспільством такого процесу обумовлена 
множиною факторів, серед яких: 1) широта кола 
працездатних осіб, які є особами з інвалідністю, 
та яких безпосереднім чином стосується питання 
належного забезпечення умов набуття і реаліза-
ції належних їм прав у сфері трудових відносин 
(крім того, кількість таких осіб має тенденцію 
до зростання, а отже ігнорування такої пробле-
ми недопустиме у правовій та соціальній держа-
ві); 2) соціально- правові (обумовлені значимістю 
права на працю та його повноцінної об’єктивації) 
та економічні (випливають з оцінки впливу за-
безпечення соціальної безпеки працездатних осіб 
в сфері праці на соціально- економічний розвиток 
суспільства та держави) аргументи створення умов 
для безбар’єрного долучення осіб з інвалідністю до 
сфери трудових відносин. Також в цьому питанні 
не можна ігнорувати й цивілізаційний аргумент 
гарантування реалізація прав осіб з інвалідність 
у сфері трудових відносин, адже в сучасній Україні 
людиноцентризм, гуманізм та рівність проголоше-
ні в якості керівних засад розвитку суспільства, 
що також узгоджується із відповідним обсягом 
міжнародно- правових зобов’язань нашої держави 
за міжнародними договорами та конвенціями, що 
стосуються питань праці, а також забезпечення 
соціальної безпеки осіб з інвалідністю.

Попри вказане, слід констатувати, що у рам-
ках поточного процесу реформування законодав-
ства України про працю питанням забезпечення 
реалізація прав осіб з інвалідність у сфері трудо-
вих відносин не приділяється належна увага, що 
вказує на необхідність окреслення пропозицій та 
рекомендацій з цього питання. Утім, слід мати 
на увазі й те, що такі пропозиції (рекомендації) 
повинні узгоджуватись із принципом науковості 
нормотворчої діяльності. За таких обставин може-

мо помітити потребу у встановленні змісту юри-
дичних гарантій реалізація прав осіб з інвалід-
ність у сфері трудових відносин, на підставі чого 
в подальшому можна буде з’ясувати перспективи 
закріплення відповідних гарантій реалізації прав 
осіб з інвалідністю в діючому законодавстві.

Аналіз наукової літератури та невирішені ра-
ніше питання. Хоча гарантії реалізації прав осіб 
з інвалідністю у сфері трудових є невід’ємним 
структурним елементом правого механізму реа-
лізації таких прав, по сьогодні зазначене питан-
ня ще не було комплексно досліджено на рівні 
окремого наукового дослідження чи розвідки. 
Разом із тим, зауважимо, що гарантії реалізації 
ти чи інших прав людини вже досліджувались 
багатьма українськими вченими і дослідника-
ми, серед яких: Я. О. Божко [1], М. С. Буцан [2], 
В. В. Гладкий [3], Л. О. Кожура [4], А. Л. Помаза- 
Пономаренко [5], Т. Л. Постригань [6], В. В. Пу-
занова [7], Т. В. Усенко [8]. При цьому, особливу 
увагу в окресленому контексті слід приділити 
науковим напрацюванням Т. В. Усенко, в яких 
з’ясовується роль і місце гарантій в процесі реа-
лізації трудових прав працівників, що є особами 
з інвалідністю [8]. Отже, наукові напрацювання 
вказаних та інших вчених можуть становити на-
лежний фундамент для формування актуальної 
наукової думки стосовно сутності та структури га-
рантій реалізації прав осіб з інвалідністю у сфері 
трудових відносин.

Метою статті є з’ясування змісту юридичних 
гарантій реалізації прав осіб з інвалідністю у сфе-
рі трудових відносин у відповідності до чинно-
го законодавства України. Для досягнення цієї 
мети слід виконати такі завдання: 1) виокремити 
структуру юридичних гарантій реалізації прав 
осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин, 
орієнтуючись на їх спеціальний вияв (в тій мірі, 
в якій вони переважно стосуються саме осіб з ін-
валідністю, коли це має місце); 2) проаналізува-
ти сутність виокремлених юридичних гарантій; 
3) узагальнити результати дослідження.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Юри-
дичні гарантії, як зазначає Л. О. Кожура, включа-
ють всі правові засоби, за допомогою яких відбу-
вається реалізація і охорона прав і свобод людини 
і громадянина [4, с. 138]. Відтак, основними юри-
дичними гарантіями реалізації прав осіб з інва-
лідністю у сфері трудових відносин є: 1) загальні 
гарантії (суттєвість таких гарантій виявляється 
«в тому, що сферою їх застосування є всі праців-
ники або більша їх частина» [6, с. 151]); 2) спе-
ціальні гарантії (поширюються виключно на осіб 
з інвалідністю). Зазначеними гарантіями охоплено:

1. Нормотворчі (нормативно- правові) гарантії 
реалізації прав осіб з інвалідністю у сфері трудо-
вих відносин, які виявляються в:

1) об’єктивному формальному сенсі. На думку 
Т. Л. Постригань, нормативно- правовими гаран-
тіями слід вважати «сукупність правових норм, 
які регулюють умови та порядок реалізації прав і 
свобод громадян, а також заходи щодо охорони і 
захисту» [6, с. 151]. При цьому, аналізуючи сучас-
ний стан нормативно- правової гарантії реалізації 
прав осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин, 
слід констатувати, що на сьогоднішній день за 
рахунок нормотворчої діяльності Уряду та Пар-
ламенту відбувається десоціалізація сфери праці, 
а трудове право поступово трансформується в так 
зване «право ринку праці», яким учені називають 
«дисгармонічне трудове право, яке деградувало 
до фабричного (заводського) права у результаті 
відмови у регулятивній та практичній правовій 
дійсності від гуманістичного стрижня трудового 
права» [7, с. 279];

2) в об’єктивному режимно- правовому сенсі. 
Норма тивно- правові приписи характеризуються 
загальною обов’язковістю, «тобто вони є обов’яз-
ковими до виконання усіма суб’єктами, які потра-
пляють у поле регулятивного впливу даної норми 
трудового права; винятки дозволяються лише у 
випадках, передбачених цією ж чи іншими пра-
вовими нормами» [9, с. 123]. У цьому контексті 
нормативно- правові гарантії реалізації прав осіб з 
інвалідністю у сфері трудових відносин утворюють 
певний правовий режим, що забезпечують пра-
вопорядок у сфері трудових відносин, для якого 
необхідним є уможливлення реалізації особами з 
інвалідністю комплексу належних їм прав;

3) в суб’єктивному змістовно- юридичному сенсі. 
Нормотворча діяльність відображає правову ідеоло-
гію, яка існує в суспільстві (чи щодо існування якої 
є суспільний запит), а також легалізує ідеологію 
розуміння права. У результаті цього відносини у 
сфері трудових відносин осмислюються в контексті 

цієї ідеології та упорядковуються у відповідності 
до засадничих ідей такої ідеології;

2. Статусні гарантії осіб з інвалідністю в сфе-
рі трудових відносин, а саме ті, які: 1) надають-
ся відповідним особам державою в силу того, що 
вони відносяться до категорії осіб з інвалідністю, 
а відтак характеризуються певною мірою соціаль-
ної уразливості в сфері трудових відносин й тому 
потребують додаткових, застосовних у зв’язку із 
цим, заходів для забезпечення їх соціальної безпе-
ки, які: мінімізують відповідні соціальні ризики; 
вирівнюють їх можливості у вказаній сфері із осо-
бами, в яких відсутня інвалідність; 2) випливають 
із правового статусу роботодавця, який перебуває 
взаємодії у сфері трудових відносин із особою 
з інвалідністю, а тому повинен діяти у зв’язку із 
цим певним чином. Серед таких гарантій можемо 
виокремити, по-перше, право особи з інвалідністю 
на реалізацію прав у сфері трудових відносин, яке 
виявляється в тому, що особа з інвалідністю в силу 
свого правового статусу має загальні та особливі 
можливості набувати соціальні блага у цій сфері, 
що гарантуються державою та повинні забезпечу-
ватись роботодавцем. По-друге, до таких гарантій 
слід віднести кореспондуючі обов’язки зобов’яза-
них суб’єктів щодо забезпечення можливості ре-
алізації прав осіб з інвалідністю у сфері трудо-
вих відносин. Щонайперше, слід зазначити, що 
основний тягар із забезпечення вказаної можли-
вості осіб з інвалідністю несе держава. Зазначена 
позиція закономірним чином випливає з ч. 2 ст. 3 
Конституції України, а також з визначення понят-
тя «інвалідність», викладене в абз. 4 ст. 1 Закону 
України від 6 жовтня 2005 року № 2961-IV.

Особливого значення в цьому контексті є обо-
в’язок роботодавця щодо пристосування робочого 
місця на підприємстві (в установі, організації) до 
особливих потреб особи з інвалідністю. У цьому 
сенсі основним нормативно- правовим орієнтиром 
тлумачення «робочого місця особи з інвалідністю» 
є абз. 30 ч. 1 ст. 1 Закону України від 6 жовтня 
2005 року № 2961-IV. При цьому, слід мати на 
увазі, що інвалідність особи не завжди передбачає 
обов’язок роботодавця щодо створення ним робо-
чого місця для особи з інвалідністю, адже інвалід-
ність особи не завжди позначається на особливих 
потребах такої особи в забезпеченні його спеціаль-
ним робочим місцем. Тобто, обов’язок пристосу-
вання робочого місця на підприємстві (в установі, 
організації) до особливих потреб особи з інвалід-
ністю виявляється в створенні спеціального робо-
чого місця особи з інвалідністю, коли це обумов-
лене характером інвалідності особи. При цьому 



92

// Трудове право; право соціального забезпечення //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Cерія: «Юридичні науки» // № 1 (59), 2023

таким спеціальним робочим місцем згідно абз. 31 
ч. 1 ст. 1 вказаного законодавчого акту України є 
«окреме робоче місце або ділянка виробничої пло-
щі, яка потребує додаткових заходів з організації 
праці особи з урахуванням її індивідуальних функ-
ціональних можливостей, обумовлених інвалідні-
стю, шляхом пристосування основного і додатко-
вого устаткування, технічного обладнання тощо»;

3. Інструментальні гарантії реалізації прав 
осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин. 
В Україні, як в правовій та соціальній державі роз-
роблено низку соціально- правових інструментів, 
які сприяють досягненню правових можливостей 
особи в сфері праці та зайнятості, що використо-
вуються також і відносно осіб з інвалідністю. При 
цьому, слід мати на увазі, що в національному за-
конодавці передбачено, а на практиці застосуються 
спеціальні інструменти, якими забезпечується ре-
алізація прав осіб з інвалідністю в сфері трудових 
правовідносин. Основними з них є наступні:

1) квотування. Українська вчена Я. О. Божко 
зазначає, що «в Україні, як і в багатьох розвину-
тих країнах світу, залучення осіб з інвалідністю 
до сфери праці здійснюється шляхом квотуван-
ня. Ця система дозволяє накладати адміністра-
тивні стягнення на комерційні компанії, що не 
працевлаштовують осіб з інвалідністю, а також 
за їх рахунок акумулювати фінансові засоби на 
створення спеціальних робочих місць для осіб 
з інвалідністю» [1, с. 72]. Разом із тим, слід кон-
статувати, що ефективність цього інструменту на 
сьогодні не можна оцінити однозначно позитивно. 
Зокрема, Я. О. Божко з цього приводу зазначає, 
що в Україні «система квотування робочих місць 
для осіб з інвалідністю серйозно вплинути, а тим 
більше змінити ситуацію не змогла. Ці резуль-
тати також відповідають світовому досвіду» [1, 
с. 74]. Із зазначеною позицією слід погодитись, 
адже на недостатній ефективності квотування та-
кож наголошують й зарубіжні вчені. Так, хоча 
заходи квотування на сьогоднішній день є най-
більш домінуючими в державах Європи заходами 
забезпечення права осіб з інвалідністю на працю, 
утім слід констатувати той факт, що в цих дер-
жавах поступово все більшого поширення набуває 
політика посилення принципів недискримінації 
і рівних можливостей в сфері зайнятості такої 
категорії осіб. На нашу думку, надання перева-
ги у вирішенні питання зайнятості осіб з інва-
лідністю принципу недискримінації чи політиці 
квотування не є ефективним кроком вирішення 
означеної проблеми. Конструктивне вирішення 
такої проблеми виявляється в тому, щоби, з од-

ного боку, забезпечувати рівні права тоді, коли 
особа з інвалідністю має конкурентний потенціал 
на ринку праці, а з іншого боку — реалізувати 
політику квотування щодо осіб з інвалідністю, які 
не є конкурентними на ринку праці й тому в пов-
ній мірі залежать від пасивної форми здійснення 
соціальної політики держави.

Також слід мати на увазі, що заходи квоту-
вання в суспільстві, в якому наявні соціальні 
стереотипи стосовно трудового потенціалу осіб 
з інвалідністю, лише загострюють на ринку праці 
негативне ставлення до осіб з інвалідністю. На 
цю обставину також звертається увага в Допові-
ді Управління Верховного комісара ООН з прав 
людини 2012 р. № A/HRC/22/25. У п. 39 цієї 
Доповіді зазначається, що політика квотування 
«може вести до формування (помилкової) думки 
про те, що наймання осіб з інвалідністю прово-
диться виключно у зв’язку із їх інвалідністю, що 
продукує стигматизацію та заперечення їх ролі як 
професіоналів» [10, с. 11];

2) трудова та професійна реабілітація осіб 
з інвалідністю. В питанні, що нами досліджуєть-
ся, поняття «трудова реабілітація осіб з інвалід-
ністю» розуміється явище, що окреслене законо-
давцем в абз. 17 ч. 1 ст. 1 Закону України від 
6 жовтня 2005 року № 2961-IV, а поняття «профе-
сійна реабілітація осіб з інвалідністю» — в абз. 16 
ч. 1 ст. 1 вказаного законодавчого акту України;

4. Правозастосовні гарантії реалізації прав 
осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин. 
Застосування права постає в якості особливого 
соціально- правового феномену — нормореаліза-
ція, яку сьогодні вчені ототожнюють із «втілен-
ням чинних норм законодавства у практичну дій-
сність, коли в цьому є потреба (обов’язок) та коли 
це не суперечить праву» [3, с. 283]. Відповідна 
діяльність постає в якості «діяльності державних 
органів щодо виконання законів і підзаконних 
нормативних актів шляхом видання актів засто-
сування права» [2, с. 408], якими є «офіційні пра-
вові документи, які містять індивідуальний (пер-
соніфікований) припис» [5, с. 9]. Отже, цю групу 
гарантій складають:

1) процесуальні гарантії прав осіб з інвалідні-
стю у сфері трудових відносин. Приймаючи до 
уваги зміст ч. 2 ст. 8 Конституції України, а та-
кож у ч. 1 ст. 12 Конвенції ООН про права осіб 
з інвалідністю зауважимо, що у відповідності до 
вимог ч. 2 ст. 2 Кодексу законів про працю Укра-
їни має право на «звернення до суду для вирі-
шення трудових спорів незалежно від характеру 
виконуваної роботи або займаної посади». Вказа-
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не правило не передбачає жодних дискримінаці-
йних виключень, а відтак, процесуальні гарантії 
прав осіб з інвалідністю у сфері трудових відно-
син передбачають: а) можливість звернення особи 
з інвалідністю із позовом про визнання права на 
реалізацію нею певних прав у сфері трудових від-
носин, про припинення порушення її прав у цій 
сфері, про відновлення порушеного права у вка-
заній сфері тощо; б) судовий розгляд справи про 
порушення права особи з інвалідністю на реалі-
зацію прав у сфері трудових відносин та розгляд 
інших аналогічних позовних вимог особи з інва-
лідністю, а також вирішення такого спору судом, 
результатом чого має стати відновлення справед-
ливості шляхом постановлення судового рішення, 
обов’язкового до виконання (після того, як він 
проголошений чи після набрання ним чинності); 
в) виконання судового рішення, що є особливою 
гарантії, неефективність якої знецінює саму судо-
ву владу та політику держави у сфері правосуддя;

2) процедурні гарантії прав осіб з інвалідні-
стю у сфері трудових відносин, а саме: проце-
дура оскарження дій (бездіяльності) чи рішень 
зобов’язаного забезпечувати право особи з інва-
лідністю на реалізацію його прав у сфері трудо-
вих відносин, якими було порушено таке право 
особи з інвалідністю; службове розслідування за 
фактом підозри, повідомлення про порушення 
права особи з інвалідністю на реалізацію прав 
у сфері трудових відноси; процедура притягнення 
до юридичної відповідальності порушника прав 
особи з інвалідністю на реалізацію прав у сфері 
трудових відносин; процедура самозахисту своїх 

прав, що ґрунтується на ч. 6 ст. 55 Конституції 
України, у відповідності до якої кожна особа має 
право будь-якими захищати свої права і свободи 
від порушень і протиправних посягань.

Висновки. На сьогоднішній день в Україні, як 
в правовій, демократичній та соціальній державі, 
наявний широкий перелік форм реалізації прав 
осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин. 
Такі форми реалізації суб’єктивних прав в повній 
мірі узгоджені із теорією реалізації права та вра-
ховують об’єктивні та суб’єктивні потреби особи 
з інвалідністю за різних умов мати можливості 
реалізувати свої права у сфері трудових відносин 
різним чином, а саме у тій формі, яка буде про-
порційною потребам особи, адекватною моменту 
його соціального життя тощо. У філософсько- 
правовому сенсі основною гарантіє реалізації до-
сліджуваних прав осіб з інвалідністю є існування 
соціальної та правової держави. При цьому в суто 
трудо- правовому контексті відповідною базовою 
гарантією є відносини та процеси, в рамках яких 
реалізуються зазначені права осіб з інвалідністю, 
адже без таких відносин і процесів втрачається 
фактична правова можливість набувати та реа-
лізувати права в сфері трудових відносин. Осо-
бливого значення в цьому сенсі також набувають 
правові (юридичні) гарантії реалізації прав осіб 
з інвалідністю у сфері трудових відносин, які: 
1) є частиною правового статусу особи з інвалід-
ністю, який має місце в сфері трудових відносин; 
2) сприяють тому, щоби правовий статус вказаної 
категорії населення міг в повній мірі бути об’єк-
тивований у сфері трудових відносин.
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СУТНІСТЬ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ  
ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

THE ESSENCE OF WAYS TO IMPLEMENT THE PRINCIPLE  
OF GENDER EQUALITY AMONG EMPLOYEES

Анотація. Стаття присвячена з’ясуванню поняття, ознак, видів і соціально- правової значимості сучасних способів ре-
алізації принципу гендерної рівності працівників в України. Під цими способами пропонується розуміти фактичні діяння 
та прийоми, які передбачаються трудовим законодавством та здійснюються уповноваженим суб’єктом для створення і 
підтримки існування умов, за яких виконуються вимоги принципу гендерної рівності в сфері праці та зайнятості. Врахо-
вуючи ознаки способів реалізації принципу гендерної рівності працівників автор доходе висновку, що ці способи поді-
ляються на способи позитивного, превентивного та захисного характеру. Серед найбільш чисельних способів реалізації 
принципу гендерної рівності працівників в України є захисні способи. До таких способів віднесено зокрема: визнання 
існуючого режиму на підприємстві таким, що унеможливлює об’єктивацію засади гендерної рівності; визнання трудо-
вого договору (контракту), колективного договору, локальних актів роботодавця недійсними у частині, що суперечать 
принципу гендерної рівності; тимчасова зміна форми зайнятості працівника, котрий зазнав гендерної дискримінації на 
робочому місці; притягнення порушника вимог принципу гендерної рівності у сфері праці до юридичної відповідальності 
та ін. Встановлено соціально- правове значення способів реалізації принципу гендерної рівності працівників в України. 
Така значимість вказаних способів виявляється у в тому, що вони створюють сприятливі умови для: побудови України 
в якості сучасної правової і демократичної держави; становлення сучасного людиноцентристського трудового права 
України; пожвавлення економічної активності в державі; ефективній реалізації євроінтеграційних прагнень Українського 
народу, який характеризується дедалі меншою толерантністю до гендерних стереотипів.

Ключові слова: гендерна рівність, принцип гендерної рівності, реформа трудового законодавства, соціальна держа-
ва, соціальна справедливість, способи реалізації принципу.

Summary. This article aims to clarify the concepts, signs, and types, as well as the socio- legal significance of modern ap-
proaches to implementing gender equality among Ukrainian employees. The methods of ensuring gender equality are proposed 
to be understood as the actual acts and techniques that are provided for by labor legislation and carried out by an authorized 
person. These methods are used to create and maintain conditions that fulfill all requirements of the principle of gender equality 
in the field of labor and employment. This article aims to clarify the concepts, signs, and types, as well as the socio- legal signif-
icance, of modern approaches to implementing gender equality among Ukrainian employees. The methods of ensuring gender 
equality are defined as actual acts and techniques provided for by labor legislation and carried out by authorized individuals to 
create and maintain conditions in which all requirements of the principle of gender equality in the field of labor and employment 
are fulfilled. Based on an examination of the signs of ways to implement organizational gender equality, the author categorizes 
these methods as positive, preventive, and protective. Protective methods, being one of the most commonly used means of 
implementing gender equality, include recognizing the employer’s regime as one that excludes objectification of the principle, de-
claring employment contracts, collective agreements, and local acts invalid if they contradict the principle, temporarily changing 
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an employee’s status in response to discrimination, and holding the violators of the principle legally responsible. The article 
establishes the socio- legal significance of ways to implement the principle of gender equality for employees in Ukraine. These 
methods serve as building blocks for constructing Ukraine as a modern welfare state and democratic state, for the development 
of human- centred labour law, for the revitalization of the economy, and for the accomplishment of the European integration 
aspirations of the Ukrainian people, which are marked by a reduced tolerance for gender stereotypes.

Key words: gender equality, labor law reform, principle of gender equality, social justice, ways to implement the principle, 
welfare state.

Постановка проблеми. Для сучасного трудового 
права України, як відомо, властивим є те, що 

воно цілісно пронизане гуманістичними ідеями, 
а тому цій галузі права характерним є гуманіс-
тичний характер. За таких обставин українське 
трудове право повинно ефективним чином запобі-
гати порушенню суб’єктивних прав працівників 
у сфері праці та зайнятості, чому повинні сприяти 
еволюція наукової думки, а також суб’єкти влад-
них повноважень і громадянське суспільство [1, 
с. 279]. В окресленому сенсі особливо проблематич-
ним це питання постає саме в контексті принципу 
гендерної рівності працівників. Це пояснюється 
тим фактом, що дії роботодавця, що обумовлюють 
негативні переживання людиною (працівником, 
особою, котра бажає стати працівником) низки 
соціальних ризиків (зокрема тих, що спричинені 
відмовою у виникненні трудових відносин, в задо-
воленні права на просування по службі, в зростан-
ні заробітної плати чи в результаті припинення 
трудових правовідносин), якщо це обумовлено 
лише гендерною належністю працівника, є одним 
з найбільших проявів негуманізму. Отже, трудове 
право, для якого є допустимою гендерна неспра-
ведливість — це галузь права, яка не в повній 
мірі характеризується гуманістичним характером, 
а тому не може вважатись органічним елементом 
правової системи правової та соціальної держави. 
У зв’язку із цим, в рамках поточного етапу роз-
витку трудового права важливим питанням постає 
встановлення спроможності сучасного трудового 
права забезпечити гендерну рівність працівників, 
що можливо здійснити в контексті аналізу способів 
реалізації принципу гендерної рівності працівників.

Аналіз наукової літератури та невирішені ра-
ніше питання. На сьогоднішній день способам 
реалізації принципу гендерної рівності у сфе-
рі праці та зайнятості присвячено низку науко-
вих досліджень і розвідок багатьох українських 
юристів- трудовиків, серед яких: О. О. Гаврилова 
[2], О. А. Дяченко [3], М. І. Кобаль [4], І. С. Саха-
рук [5; 6], М. В. Панченко [7], В. В. Пузанова [1], 
Г. Ю. Фоміна [8], В. О. Швець [9] та інші вчені (се-
ред іншого, економісти, соціологи). Попри це, слід 

констатувати відсутність наукових напрацювань, 
в яких в узагальненому вигляді окреслюється ак-
туальна сутність таких способів.

Отже, мета статті полягає у встановлені сут-
ності способів реалізації принципу гендерної рів-
ності працівників у відповідності до чинного тру-
дового законодавства України. Для досягнення 
цієї мети необхідно: 1) сформулювати визначен-
ня та окреслити види способів реалізації прин-
ципу гендерної рівності працівників; 2) уточнити 
соціально- правове значення виокремлених спосо-
бів реалізації принципу гендерної рівності пра-
цівників; 3) узагальнити результати дослідження.

Виклад основного матеріалу. Способами реа-
лізації принципу гендерної рівності працівників 
слід розуміти фактичні діяння, прийоми, прямо 
чи опосередковано передбачених трудовим законо-
давством, здійснення яких уповноваженим суб’єк-
том дозволяє формувати правопорядок у сфері 
праці та зайнятості, яким фактично виконуються 
вимоги принципу гендерної рівності. Відповідні 
способи можна поділити на наступні види:

1. Способи реалізації принципу гендерної рівно-
сті працівників позитивного характеру, а саме 
способи, якими відновлюється справедливість 
у сфері праці та зайнятості, порушення якої ви-
ражено в об’єктивно невиправданій гендерній ди-
спропорції. Аналізуючи сутність виокремлених 
способів досягнення гендерної рівності в практич-
ній дійсності важливо мати на увазі, що метою 
антидискримінаційних норм законодавства про 
працю є не лише ліквідація дискримінації за озна-
кою статі. Також ці норми чинного законодавства 
України безпосередньо спрямовані на створення та 
підтримку існування правопорядку в сфері праці 
та зайнятості, за якого абсолютно всі працездатні 
люди будуть рівними у своїх можливостях задо-
вольнити своє право на працю, займаючи бажану 
посаду, яку вони можуть зайняти в силу мотива-
ції, своїх професійних, ділових якостей. Вказане 
має надзвичайно важливе значення в контексті 
просування ідеї гендерної рівності та її фактичної 
об’єктивації, адже наявна практика однозначно 
демонструє той факт, що у деяких випадках жін-



97

// Labor law; social security law //
// International scientific journal «Internauka».  
Series: «Juridical sciences» // № 1 (59), 2023

ки, а в деяких випадках чоловіки, навіть за умо-
ви існування множини перешкод для здійснення 
дискримінаційної практики, все одно не будуть 
здатними досягати бажаного стану рівності та рів-
ноправності. Беручи це до уваги в правових і со-
ціальних державах були розроблені, закріплені на 
законодавчому рівні та впроваджені на практиці 
виключення з концепції дискримінації, що перед-
бачають здійснення дискримінаційної практики 
для уможливлення досягнення реальної юридич-
ної рівності груп ризику на практиці. У цьому 
контексті мова йде саме про позитивну дискри-
мінацію, котра полягає у наданні деяким групам 
людей в рамках конкретних типів правовідносин 
певних привілеїв, зокрема, привілеїв під час добо-
ру і набору кадрів, під час вирішення питання про 
задоволення права працівників на кар’єру тощо.

Тобто, різне поводження з працівниками до-
пускається там, де для цього є вагомі законні 
причини, констатується наявність фактичних 
підстав і умов для здійснення зворотної дискри-
мінації, без шкоди для забезпечення належного 
рівня соціальної безпеки інших працівників під-
приємства (установи, організації), а також для 
економічної безпеки роботодавця. На відповідну 
обставину звертає увагу також українська вчена 
О. А. Дяченко, котра зауважує, що нерівне став-
лення у сфері праці (на прикладі осіб з інвалід-
ністю) є цілком допустимою, «коли нормативна 
неоднаковість «згладжує» стан в сфері праці та 
зайнятості працівника з інвалідністю та праців-
ника без інвалідності, який (стан) є об’єктивно 
неоднаковим та становить собою соціальний ризик 
для особи з інвалідністю» [3, с. 93]. За такої логі-
ки позитивна дискримінація не лише задовольняє 
необхідність в «забезпеченні соціальної справедли-
вості і фактичної рівності» чи у «стимулюванням 
участі в окремих видах діяльності, важливих для 
держави і суспільства» [7, с. 66], але й формує 
колективну свідомість працездатного населення, 
в якій закладаються ідеали гендерної рівності лю-
дей як у сфері праці та зайнятості, так і поза цією 
сферою буття людей.

В Україні та багатьох державах світу реалі-
зація гендерної рівності в контексті позитивної 
дискримінації передбачає здійснення так званих 
«позитивних дій» (як правило, афірмативних дій, 
які є переважно «політичною практикою розши-
рення вигод і привілей для певної групи (за озна-
кою статі, раси), за одночасного врахування не-
бажаних і неефективних наслідків, до яких вони 
призводять» [10, с. 20]), а саме квотування. Слід 
зазначити, що політика гендерного квотування 

в контексті сфери праці та зайнятості охоплю-
ється державною політикою у сфері зайнятості 
та повинна передбачатись кадровою політикою 
підприємства, установи, організації, враховуючи 
юридичні приписи, окреслені в ч. 2 ст. 6 Закону 
України 2005 року № 2866-IV.

2. Способи реалізації принципу гендерної рів-
ності працівників превентивного характеру. 
Превенція гендерної дискримінації у сфері праці 
загалом є спеціальною (прямою) чи неспеціальною 
(опосередкованою) діяльністю суб’єкта, спрямо-
ваною на запобігання виникнення та подальшого 
розвитку такого небажаного явища, як гендерна 
дискримінація у відповідній сфері. Отже, превен-
ція гендерної дискримінації у сфері праці: 1) є 
зусиллями суб’єктів права, спрямованими на те, 
щоб відбити у суб’єктів трудового права бажання 
вчиняти дискримінаційні дії щодо працівників 
певної статі з огляду на наявність ознак відповід-
ної статі; 2) цілісно спрямовується на створення 
умов виникнення, перебігу та припинення трудо-
вих відносин, за яких: вчинення актів гендерної 
дискримінації зведено до мінімуму; здійснюється 
моніторинг ризиків вчинення дискримінаційних 
діянь; реалізуються заходи правової просвіти осіб, 
які можуть бути жертвами гендерної дискримі-
нації або ж особами, котрі здійснюють гендерну 
дискримінацію. Таким чином, превенція гендер-
ної рівності у сфері праці не є безпосередньою ре-
алізацією принципу гендерної рівності у цій сфе-
рі, проте, може розглядатись в такому контексті, 
з урахуванням того, що без відповідної превен-
тивної діяльності в суспільстві, в якому наявні 
гендерні стереотипи, унеможливлена безпосередня 
реалізація вказаного фундаментального, цивіліза-
ційного принципу.

Стосовно основних превентивних способів ре-
алізації гендерної дискримінації у сфері праці, 
то до них можемо віднести заходи ідентифікації 
ризиків і випадків ґендерної дискримінації, зо-
крема, шляхом гендерної експертизи трудового 
законодавства та трудових договорів (контрактів), 
робочих місць.

3. Способи реалізації принципу гендерної рівно-
сті працівників захисного характеру. Приймаю-
чи до уваги позиції вчених щодо сутності спосо-
бів захисту прав суб’єктів права [див., напр.: 4, 
с. 104–105; 7, с. 293–294], а також зміст ст. 16 
Цивільного кодексу України, можемо дійти вис-
новку, що основними такими способами є:
1) визнання існуючого правового режиму на під-

приємстві (в установі, організації) в якості тако-
го, що унеможливлює повноцінне утвердження 
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в просторі, на який поширено такий режим, ідеї 
гендерної рівності, що виявляється в гендерно 
мотивованих (незалежно від того, чи є такий 
мотив прямим) обмеженнях прав, свобод і за-
конних інтересів працівників (також суб’єктів, 
які бажають реалізувати право на працю) чи 
у відмові забезпечити реалізацію відповідними 
суб’єктами їх прав;

2) визнання трудового договору (контракту), колек-
тивного договору, локальних актів роботодавця 
недійсними у частині, що суперечать принципу 
гендерної рівності;

3) зобов’язання суб’єкта, який своїми діяннями 
порушує ідею гендерної рівності, припинити 
відповідну дискримінаційну поведінку;

4) відновлення становища працівника, яке існува-
ло до моменту вчинення щодо нього діянь, які 
містять ознаки гендерної дискримінації (вра-
ховуючи також сексуальне домагання та інші 
дії, що принижують людську гідність, будучи 
гендерно мотивованими);

5) тимчасова зміна форми зайнятості працівника, 
котрий зазнав гендерної дискримінації на робо-
чому місці. Українська вчена Г. Ю. Фоміна, ана-
лізуючи сутність такого заходу зазначає, що він 
за своєю сутністю є окремим видом «переведення 
працівника, пов’язаного з інтересами працівника» 
[8, с. 55], а відтак інтерпретується в якості «захо-
ду забезпечення соціальної безпеки працівника, 
який зазнав дискримінації на робочому місці» [8, 
с. 153]. З вказаним слід погодитись, однак, від-
повідна новела трудового законодавства наразі не 
є в достатній мірі справедливою, приймаючи до 
уваги той факт, що ст. 60-2 КЗпП України лише 
вказується про ізолювання жертви дискримінації 
від дискримінатора та від перебування в місці, 
де жертва зазнала дискримінації. Натомість, 
законодавство не містить чіткої вказівки на те, 
що слід робити із працівником (роботодавцем), 
через дискримінаційні дії якого відповідна особа 
повинна бути ізольована;

6) притягнення до юридичної відповідальності 
суб’єкта, котрий порушив права, свободи і за-
конні інтереси працівника (чи особи, котра ба-
жає реалізувати право на працю);

7) припинення трудових правовідносин, коли робо-
тодавцем порушуються права, свободи і законні 
інтереси працівника, коли таке порушення є 
гендерно мотивованим. Відповідний спосіб ре-
алізації принципу гендерної рівності у сфері 
праці узгоджується із принципом стабільності 
трудових відносин, будучи виявом «гармонійної 
нестабільності» таких правових відносин, під 

яким вчені розуміють те, що трудові правовід-
носини припиняються, сприяючи забезпеченню 
прав і свобод працівника [9, с. 82]. Тобто, значи-
мість стабільності правовідносин з приводу праці 
втрачає сенс, коли такі відносини є простором, 
в якому відсутня повага до прав, свобод і закон-
них інтересів працівника, зокрема, й шляхом 
здійснення щодо (роботодавцем чи іншим пра-
цівником, у разі, коли роботодавець не вчиняє 
заходів щоби припинити таку неприпустиму 
практику взаємодії між працівниками) нього 
дискримінаційних актів за ознакою статі.
Осмислюючи способи реалізації принципу ген-

дерної рівності працівників, можемо дійти виснов-
ку, що вони мають конкретне соціально- правове 
значення, яке випливає із соціально- правової цін-
ності гендерної рівності, забезпечення такої рівно-
сті в сфері праці та зайнятості й на сьогодні може 
бути зведене до наступного:

1. Способи реалізації принципу гендерної рів-
ності працівників створюють сприятливі умови 
для розвитку України в якості сучасної дійсно 
правової та демократичної держави. Це обумовле-
но тим фактом, що державні органи, суспільство 
та кожен громадянин, орієнтуючись на ідеї, ок-
реслені в принципі гендерної рівності, формують 
правопорядок, за якого: 1) культивується повага 
до людини, її гідності, незалежно від гендерної 
належності такої людини; 2) кожна людина може 
реалізувати свій трудовий потенціал, не будучи 
обмеженою гендерними стереотипами, а саме ви-
користовуючи свої вміння, навики на посаді, на 
якій вона спроможна самореалізуватись, привно-
сячи користь суспільству та державі.

2. Способи реалізації принципу гендерної рів-
ності працівників створюють сприятливі умови 
для становлення сучасного трудового права Укра-
їни, в якому людина вважається вищою за ви-
робничі відносини. Вказане пояснюється тим, що 
цей принцип вимагає не лише формальної, але 
й змістовної справедливості в сфері праці та за-
йнятості, що передбачає створення умов, за яких 
роботодавець не лише однаково ставиться до чоло-
віків і жінок, але й толерантно сприймає особливі 
потреби працівників, продиктовані їх гендерними 
ролями. Вказане не повинно застосовуватись ви-
бірково, але й тоді, коли відповідна повага робо-
тодавцем законних інтересів працівника (батька 
чи матері дитини, яка потребує догляду; вагітної 
жінки тощо) не узгоджується із планами стосовно 
перебігу виробничих відносин на підприємстві.

3. Способи реалізації принципу гендерної рів-
ності працівників створюють сприятливі умови 
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для пожвавлення економічної активності в дер-
жаві, зменшуючи рівень бідності та формуючи 
публічний ресурс, який в певній частині спря-
мовується на реалізацію державної соціальної 
політики. Прагнення держави щодо зменшення 
бідності населення пов’язано із створенням і дією 
механізму забезпечення соціальної безпеки, важ-
ливою складовою якого є просування ідеї гендер-
ної рівності у сфері праці та зайнятості, адже: 
«економічна та соціальна безпека тісно пов’язані 
між собою» [5, с. 77]; створення соціальних і еко-
номічних умов для належної реалізації трудових 
прав як для жінок, так і для чоловіків максимізує 
трудовий потенціал українського суспільства та 
збільшує економічний потенціал держави.

4. Способи реалізації принципу гендерної рів-
ності працівників створюють сприятливі умови 
для реалізації євроінтеграційних прагнень Укра-
їни. Як відомо, «приведення національного зако-
нодавства України у відповідність до міжнародних 
стандартів і вимог ЄС наблизить нашу державу до 
омріяної мети — євроінтеграції» [2, с. 260]. Серед 
таких важливих міжнародних стандартів і вимог 
є досягнення гендерної рівності у сфері праці та 
зайнятості та культивування нетолерантності до 
гендерних стереотипів і забобон у вказаній сфе-
рі. Більш того, підписана ще в 2014 році Угода 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та ЄС, Евратомом та їхніми державами- членами, 
з іншої сторони, зобов’язує до забезпечення ґен-
дерної рівності та рівних можливостей для жінок 
і чоловіків у сфері зайнятості, освіти та навчання, 
суспільної діяльності, а також у процесі прийнят-
тя рішень.

Висновки. Узагальнюючи викладене в цій стат-
ті можемо дійти думки, що принцип гендерної 
рівності працівників в Україні має всі нормативні 
можливості для належної реалізації у практич-

ній дійсності, а також повинен реалізовуватись 
на всіх етапах перебігу трудових правовідносин, 
а більш точно — ще до моменту виникнення таких 
правовідносин, сприяючи формуванню умов, за 
яких трудові правовідносини виникатимуть з до-
триманням принципу гендерної рівності. Вказа-
не обумовлено тим фактом, що на сьогоднішній 
день національне законодавство про працю перед-
бачає різні форми реалізації принципу гендерної 
рівності (активних і пасивних типів), в рамках 
яких застосовними є відповідні способи реаліза-
ції вказаного принципу. Критичне осмислення 
таких способів забезпечення досліджуваної циві-
лізаційної ідеї засвідчує факт існування в Украї-
ні цілісної моделі забезпечення гендерної рівності 
чоловіків і жінок в сфері праці та зайнятості, яка 
врегульовується нормами трудового права, а та-
кож положеннями актів про права людини та за-
безпечення юридичної рівності людей.

Таким чином, у відповідному контексті тру-
дове право України характеризується гуманіс-
тичною природою, хоча й не позбавлене недолі-
ків в частині упорядкування відносин і процесів, 
які об’єктивують гендерну рівність (відтак, ста-
новлять очевидні ризики для забезпечення со-
ціальної безпеки працівників, обумовлених їх 
гендерною належністю). Враховуючи цей факт, 
а також очевидне соціально- правове значення 
розглядуваного феномену в контексті існуючих 
соціально- ризикованих факторів на ринку праці 
та в нашій державі загалом, можемо дійти вис-
новку про потребу більш детального (на рівні дис-
ертації) науково- практичного аналізу сутності та 
особливостей відповідних способів забезпечення 
гендерної рівності з тим, щоби окреслити наявні 
проблеми забезпечення такої рівності в Україні 
та окреслити шляхи вирішення таких проблем 
шляхом удосконалення законодавства про працю.
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