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ІЄРАРхІЯ ПРинЦиПІВ КРиМІнАЛьнОГО ПРАВА УКРАїни

У статті автор робить спробу вибудувати систему принципів кримінального права за ієрархією, 
спираючись на досвід, який був накопичений протягом тривалого часу. Критерієм відбору принципів для 
цього слугували соціальна сутність та практична значимість останніх.

У дослідженні автор наводить думку, що першим в ієрархії загальноправових принципів кримі-
нального права повинен бути згаданий принцип справедливості. Приводяться думки вчених різних часів, 
які вважали, що справедливість – це внутрішня властивість і якість права, більш того, на їх думку, 
тільки право є справедливим. На користь обраної позиції свідчать і положення Загальної декларації 
прав людини, і Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також Протоколу № 6 до 
Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод. 

Доводиться, що принцип справедливості повинен виступати арбітром в ситуаціях, коли виника-
ють певні протиріччя між іншими принципами кримінальної відповідальності. Водночас в основі права 
як системи завжди лежить не одне вихідне положення, не один принцип, а принаймні кілька, причому 
вони не цілком збігаються за змістом.

На другому місці, на думку автора, повинні стояти два практично рівнозначних принципи: це 
принцип законності та принцип верховенства права. Так, перший із них повинен чітко визначати, які 
суспільно небезпечні діяння повинні вважатися злочинними, інший – правильно розставляти акценти, 
відповідно до яких на перший план повинні виходити загальнолюдські цінності.

Далі автор називає такий принцип, як принцип юридичної (правової) визначеності, адже він 
є одним із суттєвих елементів принципу верховенства права і відповідає, по суті, за ясність і чіткість 
закону. Потім принцип рівності громадян перед законом, який закріплений на конституційному рівні. 
І останній – принцип гуманізму. Висловлюється думка про те, що тенденція гуманізації законодавства 
не повинна суперечити концепції пріоритетної охорони прав і свобод людини та громадянина, і на пер-
ший план тут повинні виступати інтереси, права та свободи особи, яка потерпіла від злочину, а не 
особи, яка його вчинила.

Ключові слова: право, принципи кримінального права, ієрархія принципів права, принцип справед-
ливості, принцип верховенства права, принцип законності.

O. S. Oliinyk. Hierarchy of the principles of criminal law of Ukraine
In the article, the author makes an attempt to build a system of principles of criminal law in a hierarchy, 

based on the experience that has accumulated humanity for a long time. The social essence and practical signif-
icance of the latter served as the criteria for the selection of principles for this.

In the study, the author gives the opinion that the principle of justice should be mentioned first in the 
hierarchy of general legal principles of criminal law. The opinions of scholars of different times are given who 
believed that justice is an internal property and quality of law, moreover, in their opinion, only law is fair. This 
position is also supported by the provisions of the Universal Declaration of Human Rights, and the International 
Covenant on Civil and Political Rights, as well as Protocol No. 6 to the European Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms.

It is proved that the principle of justice should act as an arbiter in situations when certain contradictions 
arise between other principles of criminal liability. At the same time, the basis of law as a system is always not 
one initial position, not one principle, but at least several, and they do not completely coincide in content.

О. С. Олійник
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In the second place, according to the author, there should be two practically equivalent principles: this is 
the principle of legality and the rule of law. So, the first of them should clearly determine what socially danger-
ous acts should be considered criminal, the other should correctly place accents, according to which universal 
values should come to the fore.

Further, the author calls such a principle as the principle of legal (legal) certainty, because it is one of 
the essential elements of the rule of law and is essentially responsible for the clarity and clarity of the law. Then 
the principle of equality of citizens before the law, enshrined at the constitutional level. And the last is the prin-
ciple of humanism. It is suggested that the trend of humanizing legislation should not contradict the concept of 
priority protection of human and civil rights and freedoms. And the forefront here should be the interests, rights 
and freedoms of the person affected by the crime, and not the person who committed it.

Key words: law, principles of criminal law, hierarchy of principles of law, principle of justice, principle 
of the rule of law, legality.

Постановка проблеми. Поняття «принцип» не є суто кримінально-правовим, а бере 
свій початок із визначення, виробленого філософією, де принцип визначено як першооснову, 
керівну ідею, основне правило поведінки.

На думку В.Д. Філімонова, ознаки принципів кримінального права полягають в тому, 
що такі принцип – це: 1) початкові і відправні положення кримінального права, з урахуванням 
яких формується зміст його норм; 2) вимога, обов’язкова для законодавця, правозастосовчих 
органів і громадян у сфері боротьби зі злочинністю; 3) положення, що має для кримінального 
законодавства наскрізний характер; 4) вимога, що має стійкий характер; 5) положення, яке 
отримало юридичне вираження в кримінально-правових нормах [1, с. 29–31].

Не вдаючись до детального аналізу згаданих вище понять, в нашому дослідженні 
ми спробуємо вибудувати систему принципів кримінального права за ієрархією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням з’ясування сутності окремих 
принципів кримінального права були присвячені роботи таких вітчизняних та зарубіжних нау-
ковців, як П.С. Берзін, В.О. Гацелюк, О.О. Дудоров, С.Г. Келіна, В.Н. Кудрявцев, М.А. Мали-
гіна, М.В. Мазур, В.В. Мальцев, В.О. Навроцький, В.Д. Філімонов, Д.Ю. Фісенко, Є.Є. Черед-
ніченко та багато інших.

Метою статті є спроба побудови системи принципів кримінального права України за 
ієрархією, беручи до уваги соціальну сутність та практичну значимість останніх.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відразу ж зазначимо, що свого часу геніальні 
уми людства, які існували протягом всієї історії цивілізації, змогли розгледіти реальну тенден-
цію у всесвітньому законодавстві – його гуманізацію, а отже, перемогу справедливості.

Мислителі всіх часів, починаючи з рабовласницької доби (Сократ, Платон, Аристотель, 
Цицерон, Папініан, Ульпіан, Гай, Модестин, Павло), феодальної (А. Августин, Ф. Аквінський, 
М. Падуанський), буржуазної (Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, Ш. Монте-
ск’є) і закінчуючи відомими сучасними правознавцями (Р. Дворкін, В.С. Нерсесянц та багато 
інших), виходять з того, що головне в праві – справедливість. Академік В.С. Нерсесянц спра-
ведливо підкреслює: «справедливість – внутрішня властивість і якість права», «більш того, 
тільки право є справедливим», «справедливо те, що виражає право, відповідає праву і слідує 
праву», «право – це загальна справедливість» [2, с. 65–66, 71]. Звичайно, кожній епосі відпо-
відає своя соціальна справедливість, однак вона завжди залишається такою за визначенням, 
не кажучи вже про воістину вічні загальнолюдські цінності (свободу, рівність, безпеку тощо).

Отже, сутністю права як фактора, що безпосередньо визначає його принципи та певною 
мірою знаходить в них свою конкретизацію, є справедливість, а точніше – політична загально-
соціальна справедливість як баланс інтересів всіх соціальних груп, особистості і суспільства, 
яку і повинні виражати посланці народу – депутати парламентів – в процесі здійснення остан-
німи їх законодавчої діяльності.
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На думку В.К. Бабаєва, «принципи права – основоположні ідеї, начала, які виражають 
сутність права і випливають з генеральних ідей справедливості і свободи» [3, с. 128].

У науковій літературі називають різну кількість принципів кримінального права,  
одні – 7, інші – 9. Насправді ж їх значно більше. І чим прискіпливіше підходити до наяв-
них у праві власне правових принципів, тим краще вони будуть служити практичному закрі-
пленню (встановленню) саме правових норм та їх ефективній реалізації.

В окремих галузях принципи права навіть знайшли своє текстуальне закріплення (кри-
мінально-процесуальне законодавство, цивільно-процесуальне законодавство тощо). Водно-
час залишаються сфери суспільних відносин, де принципи не знайшли свого відображення. 
Серед останніх і кримінальне законодавство.

Серед загальноправових принципів, які визначають саме кримінальне право як галузь 
права, в літературі згадуються: принцип справедливості (принцип соціальної справедливості), 
принцип верховенства права, принцип законності, принцип гуманізму, принцип рівності грома-
дян перед законом та принцип юридичної (правової) визначеності. До галузевих принципів слід 
віднести: принцип невідворотності кримінальної відповідальності; принцип винної відпові-
дальності; принцип особистості під час застосування заходів кримінально-правового характеру; 
принцип застосування заходів кримінально-правового характеру за вчинення суспільно небез-
печного діяння, визначеного у КК; принцип індивідуалізації застосування заходів криміналь-
но-правового характеру та принцип диференціації заходів кримінально-правового характеру.

Та якщо визначити ієрархію галузевих (спеціальних) принципів кримінального права 
доволі складно, бо діють вони зазвичай одночасно і взаємозумовлені один одним, то здійснити 
подібну операцію із загальноправовими принципами ми вважаємо за можливе.

Отже, як зазначалось нами вище, найвищий щабель у ієрархії принципів кримінального 
права повинен займати саме принцип справедливості (принцип соціальної справедливості), 
бо ця галузь права із самого початку започатковувалась для того, щоб відновити справедли-
вість в разі вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке спричиняло шкоду державі, 
суспільству, окремій особі або створювало загрозу заподіяння такої шкоди. В різні часи для 
цього вироблялись (обирались) відповідні шляхи (способи): помста («око за око, зуб за зуб»), 
розплата (компенсація) грошовими коштами, усунення від посади, тюремне ув’язнення, 
вигнання тощо.

На користь обраної нами позиції свідчать і положення ст. 10 Загальної декларації прав 
людини, яке встановлює, що: «Кожна людина, для визначення її прав і обов’язків і для вста-
новлення обґрунтованості пред’явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на 
основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх 
вимог справедливості незалежним і неупередженим судом» [4]. У ст. 14 Міжнародного пакту 
про громадянські і політичні права сказано: «Кожен має право при розгляді будь-якого кримі-
нального обвинувачення, висунутого проти нього, або при визначенні його прав і обов’язків 
у будь-якому цивільному процесі на справедливий і публічний розгляд справи компетентним, 
незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону» [5]. Вимога, схожа з наведе-
ними, міститься і в ст. 6 Протоколу № 6 до Європейської Конвенції про захист прав людини 
і основних свобод.

Принцип справедливості виступає арбітром в ситуаціях, коли виникають певні проти-
річчя між іншими принципами кримінальної відповідальності. Про такі ситуації згадували 
в своїй роботі ще С.Г. Келіна і В.Н Кудрявцев. Вони зазначали, що «вихідні посилання пра-
вових конструкцій у багатьох відношеннях суперечливі, оскільки вони відображають реальні 
суперечності суспільного життя. Право покликане регулювати протиріччя, що виникають. 
Звідси випливає, що в основі права як системи завжди лежить не одне вихідне положення, не 
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один принцип, а принаймні кілька, причому вони не цілком збігаються за змістом». Згадані 
автори вказують, зокрема, на протиріччя між принципами рівності громадян перед законом 
і справедливості відповідальності (індивідуалізації). На їхню думку, «це протиріччя неминуче, 
воно закладено в самій суті права, як регулятора відносин між людьми». В результаті своїх 
спостережень вони дійшли висновку: «Це не означає, що в основі законодавства і практики 
його застосування можуть бути покладені принципи, що суперечать один одному. Водночас це 
означає, що під час виконання кримінальним правом того чи іншого завдання на перший план 
виступає то один, то інший правовий принцип, що не скасовує, проте, дії інших принципів». 
Таким чином, С.Г. Келіна і В.Н. Кудрявцев вважають, що в разі суперечності принципів один 
одному перевага повинна віддаватися тому, який найбільшою мірою відповідає виконанню 
того чи іншого завдання, що стоїть перед кримінальним правом [6].

Друге місце, на нашу думку, повинні займати такі принцип, як принцип законності 
та принцип верховенства права.

Принцип законності втілений у ст. 3 КК України, що встановлює: «Законодавство Укра-
їни про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунту-
ється на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. 
Злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визнача-
ються тільки цим Кодексом. Застосування кримінального закону за аналогією заборонено» [7].

Принцип законності в кримінальному праві означає, що всі положення, які лежать 
в основі притягнення особи до кримінальної відповідальності за скоєне, призначення пока-
рання, звільнення від нього або настання інших кримінально-правових наслідків вчинення 
злочину, повинні бути сформульовані винятково в законі як у вищому акті законодавчої влади, 
тобто єдине джерело кримінального права – кримінальний закон.

О.О. Дудоров і М.В. Мазур зазначають, що принцип законності означає сухе дотримання 
букви закону, а принцип верховенства права допускає певне відхилення від нього, висуваючи 
на перший план пріоритетність прав і свобод людини і громадянина. Як наполягають згадані 
автори, на практиці ставлення до співвідношення цих принципів різниться. Так, суддя Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Д.Д. Луспеник наголошує, 
що «верховенство права має стати стандартом судового правотлумачення і судового правоза-
стосування, елементами якого <…> повинні бути такі формальні елементи, як законність (в 
сенсі правових законів), правова визначеність, пропорційність і право на справедливий судо-
вий розгляд, а субстативним елементом має стати визнання пріоритетності прав людини». При 
цьому законність у контексті європейського підходу до верховенства права і практики ЄСПЛ 
«не може зводитись до простої відповідності нормам матеріального та процесуального права 
і розглядається дещо ширше…»

Зазначимо, що О.О. Дудоров у своїх попередніх роботах наполягав на пріоритетності 
принципу законності під час вирішення кримінальних справ, а М.В. Мазур, як практикуючий 
суддя, наполягав на пріоритетності принципу верховенства права в таких випадках. Однак 
спільно проведена ними робота на основі аналізу рішень Токійського та Нюрнберзького три-
буналів переконливо доводить, що в історії бувають випадки, коли навіть принцип законності 
може відійти на другий план задля справедливості судового рішення.

Дійсно, ці принципи доволі щільно переплітаються між собою. Так, згадані вище автори 
під час здійснення аналізу міжнародного досвіду та практики Європейського суду з прав 
людини в своїй роботі дійшли наступних висновків. Під час вирішення питання про спів-
відношення згаданих принципів міжнародні та закордонні суди керуються підходом, який 
відомий як «формула Радбруха», відповідно до якої правова стабільність, забезпечувана фор-
мальною законністю, з позиції верховенства права, так само є цінністю, як і справедливість, 
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і доцільність. Тому коли виникають ситуації, і закон може справляти враження несправедли-
вого закону, він підлягає застосуванню. Адже саме на законодавця покладається обов’язок під 
час ухвалення закону знаходити розумний баланс між засадами справедливості і доцільності 
з погляду загального блага. Окрім того, зазначають автори, справедливість може мати суб’єк-
тивний характер, і що може видаватись справедливим для одного, для іншого – несправедливо. 
І саме в такій ситуації закон виступає мірилом справедливості під час вирішення конкретних 
справ. Водночас у виняткових ситуаціях, коли закон сам по собі через його викривлену інтер-
претацію чи поширену практику його застосування призводить до несправедливості, що несу-
місна з базовими загальнолюдськими принципами і цінностями, які знаходять закріплення 
в міжнародному праві, такий закон або не повинен застосовуватись взагалі, або має тлумачи-
тись у спосіб, який дозволяє узгодити його зміст із вказаними принципами і цінностями [8].

Отже, верховенство права у сучасному розумінні не скасовує принципу законності, 
а навпаки, розвиває його до нової якості – панування права від суто формальних вимог «дотри-
мання закону» до інших, надпозитивних чинників змісту права. Саме тому ці принципи, на 
наше переконання, заслуговують знаходитись практично на одному рівні.

Слідком за цими принцами повинен йти принцип юридичної (правової) визначеності, 
адже він є одним із суттєвих елементів принципу верховенства права. Приводом для остаточ-
ного визнання цього принципу стало рішення Конституційного Суду від 26 лютого 2019 року 
у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Кон-
ституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України, в п. 3 якого 
говориться, що одним з головних елементів принципу верховенства права, закріпленого 
ч. 1 ст. 8 Основного Закону України, є юридична визначеність. Конституційний Суд України 
наголошував на важливості вимоги визначеності, ясності і недвозначності правової норми, 
оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості 
трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (абзац 2 підпункту 
5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005).

Наступним повинен називатись принцип рівності громадян перед законом, який також 
закріплений і на конституційному рівні. Основу змісту принципу рівності громадян перед зако-
ном у кримінальному праві становлять вимоги рівних підстав для застосування кримінальної 
відповідальності і рівних критеріїв визначення змісту і розмірів кримінальної відповідальності.

У національному кримінальному праві рівність громадян перед законом забезпечу-
ється насамперед визнанням наявності в діянні особи складу злочину, передбаченого зако-
ном, єдиною підставою притягнення її до кримінальної відповідальності. Сукупність ознак, 
які точно визначені в законі і характеризують діяння як злочин, є тим зрозумілим і очевид-
ним «єдиним масштабом», який забезпечує реалізацію рівного для всіх обов’язку понести 
відповідальність за вчинення злочину.

Вищесказане доводить, що цей принцип є похідним від принципу законності та верхо-
венства права.

Останнім у нашому списку (однак не за важливістю) виступає принцип гуманізму. Кримі-
нально-правовий зміст розглядуваного принципу, окрім завдання, передбаченого ч. 1 ст. 1 КК, 
так би мовити, включає в себе також «способи» його виконання. Вказані «способи» не пере-
слідують при цьому мету помсти особі, яка порушила кримінально-правову норму-заборону, 
шляхом заподіяння їй фізичних страждань, приниження її честі та гідності. Вплив держави 
на таку особу полягає в певному законодавчо визначеному обмеженні її прав і свобод, у праг-
ненні добитися її виправлення та запобігти вчиненню нею та іншими особами «криміналь-
но-правових аномалій». Деякі зі способів виконання завдань, що стоять перед кримінальним 
законом та вказані в ньому, тісно пов’язані із засадами гуманізму. Показником дійсного здійс-
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нення, а не тільки декларативного закріплення цього принципу, є встановлені кримінальним 
законом відношення і міра дозволеного примусу, що застосовується за законом до особи, яка 
вчинила злочин. Це насамперед стосується положень, визначених у ч. 3 ст. 50 КК, де законода-
вець прямо заперечив таку мету покарання, як завдання засудженому фізичних страждань або 
приниження людської гідності. Принцип гуманізму знайшов свою реалізацію і в положенні 
ст. 52 КК, де говориться про те, що «за один злочин може бути призначено лише одне основне 
покарання, передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК (ч. 4)». 
Отже, можна стверджувати, що принцип гуманізму заперечує застосування видів покарання, 
що характеризуються жорстокістю, особливою ганебністю та мученням стосовно засудженого 
[9, с. 136].

Отже, сучасний погляд на принцип гуманізму кримінального права полягає у включенні 
до останнього наступних положень:

‒ забезпечення прав людини кримінальним законодавством;
‒ гуманізацію кримінально-правової політики держави, а саме: скорочення кола осіб, 

які підлягають кримінальній відповідальності (за рахунок неосудних, осіб, які не досягли віку 
кримінальної відповідальності, тощо);

‒ обмеження заходів, які застосовуються до особи, що вчинила злочин, лише міні-
мально необхідними та достатніми для досягнення цілей їх виправлення та превенції;

‒ розробка та впровадження альтернативних кримінальному покаранню заходів 
впливу на особу, що вчинила злочин;

‒ заборона моделювання та застосування будь-яких заходів впливу на особу, що вчи-
нила злочин, з метою спричинення фізичних або психічних страждань [10].

Водночас ми переконані, що принцип гуманізму не повинен домінувати над іншими 
принципами кримінального права, насамперед над принципом справедливості, тенденція 
гуманізації законодавства не повинна суперечити концепції пріоритетної охорони прав і сво-
бод людини та громадянина. І на перший план тут повинні виступати інтереси, права та сво-
боди особи, яка потерпіла від злочину, а не особи, яка його вчинила.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Таким 
чином, на перше місце в ієрархії загальноправових принципів кримінального права ми запро-
понували поставити принцип справедливості. Його особливе місце зумовлено такими обста-
винами: 1) принцип справедливості охоплює своїм змістом всі інші принципи. Останні, по 
суті, конкретизують його. Порушення будь-якого з цих принципів тягне одночасно і пору-
шення принципу справедливості; 2) принцип справедливості визначає зміст інших принципів. 
Однак це не виключає того, що юридичне вираження того чи іншого принципу в нормах кри-
мінального права може бути невдалим або не зовсім вдалим. Воно може зажадати коригування 
та вдосконалення; 3) під час виникнення правових колізій в процесі розробки кримінального 
законодавства або в процесі його застосування питання має вирішуватися відповідно до прин-
ципу справедливості. Він не може вирішуватися інакше, тому що рішення, що йде врозріз 
з цим принципом, не може бути прийнято суспільством. Далі на один щабель ми поставили 
принцип законності та верховенства права через їх формальну визначеність та виняткову 
практичну значимість. Адже без існування закону, правил поведінки, забезпечених приму-
сом з боку держави в розглядуваній сфері суспільних відносин, всі попередньо висловлені 
нами тези можуть претендувати лише на статус наукових теорій та пошуків. Далі був названий 
принцип юридичної (правової) визначеності, адже неможливо переоцінити важливість вимоги 
визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити 
її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній прак-
тиці і неминуче може призвести до сваволі. Наступний – принцип рівності громадян перед 
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законом. Ми вважаємо це логічним, адже рівність не існуватиме без закріплення відповідних 
положень в законі, тобто без дотримання принципу законності. Водночас вже за дотримання 
принципу верховенства права є посилання і на принцип рівності всіх громадян перед законом. 
І останнім у нашому переліку названий принцип гуманізму. І це вважаємо справедливим, адже 
кримінальне право створювалось насамперед задля покарання тих осіб, які своїми діями спри-
чиняли шкоду державі, суспільству чи окремим громадянам, а не для того, щоб забезпечити 
захист прав осіб, які безпосередньо вчинили злочин.
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АДМІнІСТРАТиВний ПРОЦеС ТА АДМІнІСТРАТиВнА ПРОЦеДУРА:  
ЗМІСТ КАТеГОРІй ТА їх СПІВВІДнОшеннЯ (ОКРеМІ АСПеКТи ДиСКУСІї)

Наголошено, що конструктивна наукова дискусія забезпечує постійний невпинний розвиток адмі-
ністративно-правової доктрини, дає змогу одержати нові (часом принципово нові) результати та зба-
гатити теоретичну основу, поглибити її. В межах цієї публікації на підставі узагальненого аналізу 
доктринальних джерел автором буде здійснено спробу визначити зміст категорії «адміністративний 
процес» та висловлено власну точку зору з приводу співвідношення цієї категорії з іншим поняттям – 
«адміністративна процедура».

Проаналізовано наукові напрями дослідження сутності адміністративного процесу (у тому 
числі широка концепція, управлінська концепція, юрисдикційна концепція, «судочиньска»). Висловлено 
та аргументовано думку про хибність широкого розуміння адміністративного процесу та сформованих 
на його базі інших наукових підходів.

Підкреслено, що викладена точка зору про суть адміністративного процесу, а точніше погляд 
на ті правовідносини, що регулюються адміністративно-процесуальними нормами чи адміністратив-
но-процедурними, вірно уособлює правильне (з точки зору логіки) співвідношення процесу та процедури. 
Доведено, що ці дві категорії (адміністративний процес та адміністративна процедура) пояснюють 
абсолютно різні механізми, що мають неоднакові завдання та призначення. Зокрема, адміністратив-
ний процес – судовий порядок вирішення деяких публічно-правових спорів, а адміністративна проце-
дура (як узагальнена назва) охоплює всю діяльність публічної адміністрації – від реалізації повноважень 
щодо надання адміністративних послуг до застосування заходів адміністративного примусу і так далі. 
Іншими словами, адміністративна процедура пов’язана лише із механізмами реалізації публічною адмі-
ністрацією своїх інструментів діяльності.

Ключові слова: адміністративний процес, адміністративна процедура, концепція, категорія, 
розуміння.

A. V. Boiko. Administrative process and administrative procedure: contents of the categories and their 
relations (some aspects of discussion)

It is emphasized that a constructive scientific discussion provides for continuous continuous development 
of administrative-legal doctrine, allows to obtain new (sometimes fundamentally new) results and to enrich the 
theoretical basis, to deepen it. Within the framework of this publication, on the basis of a generalized analysis 
of doctrinal sources, the author will attempt to determine the content of the category "administrative process" 
and express his own point of view regarding the relation of this category to another term – "administrative 
procedure".

The scientific directions of the study of the essence of the administrative process (including the broad 
concept, the management concept, the jurisdictional concept, the “sudichinskaya”) are analyzed. The opinion 
about the fallacy of a broad understanding of the administrative process and other scientific approaches formed 
on its basis is expressed and substantiated.

It is emphasized that the point of view of the essence of the administrative process, and more precisely 
the view of those relationships that are governed by administrative procedural rules or administrative and 
procedural, correctly represents the correct (in terms of logic) the relationship between process and procedure.  
It is proved that these two categories (administrative process and administrative procedure) explain completely 
different mechanisms that have different tasks and purposes. In particular, the administrative process is a judi-
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cial procedure for resolving certain public-law disputes, and the administrative procedure (as a generic name) 
covers all activities of the public administration (from the exercise of powers to provide administrative services 
to the application of administrative enforcement measures, etc.). In other words, the administrative procedure is 
only related to the mechanisms for the public administration to implement its tools of activity.

Key words: administrative process, administrative procedure, concept, category, understanding.

Постановка проблеми. Структурна складність адміністративного права як галузі права 
багато у чому пояснюється доволі заплутаною та неоднозначно сформульованою в деяких 
наукових та навчальних джерелах галузевою категоріальною базою. Як відомо, численні супе-
речки в колі вчених-адміністративістів точаться з приводу розуміння та змістовного напов-
нення таких фундаментальних понять, як «система адміністративного права», «адміністратив-
ний процес», «адміністративна процедура», «публічний інтерес», «публічне адміністрування», 
«інструменти публічної адміністрації» тощо.

З одного боку, своєрідне завершення пошуку «спільного знаменника» з означених дис-
кусійних питань дало б змогу не тільки уніфікувати уявлення про адміністративне право як 
галузь права, спрямовану на забезпечення реалізації прав і свобод приватної особи в публічній 
сфері, але й значно спростило б його розуміння не тільки правозастосовувачами та публіч-
ними службовцями, а й студентами – майбутніми правниками. З іншого боку, конструктивна 
наукова дискусія, у тому числі й із вказаних аспектів, забезпечує постійний невпинний роз-
виток адміністративно-правової доктрини, дає змогу одержати нові (часом принципово нові) 
результати та збагатити теоретичну основу, поглибити її. Зокрема, в межах цієї публікації на 
підставі узагальненого аналізу доктринальних джерел автором буде здійснено спробу визна-
чити зміст категорії «адміністративний процес» та висловлено власну точку зору з приводу 
співвідношення цієї категорії з іншим поняттям – «адміністративна процедура».

наукові напрями дослідження сутності адміністративного процесу.
Сформована ще за радянський час так звана широка концепція розуміння адміністра-

тивного процесу одержала серед сучасної спільноти вчених-адміністративістів найбільшу під-
тримку. Доволі цілісну картину основних ідей адептів вказаного уявлення про адміністратив-
ний процес представив у своїй дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук О.В. Муза. 

Так, вчений пише, що згідно з «широкою» концепцією адміністративного про-
цесу (О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, В.В Богуцький, В.М. Гаращук, С.З. Жене-
тль, О.В. Когут, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, Н.Р. Нижник, І.В. Панова, АО. Селіванов, 
В.Д. Сорокін, С.Г. Стеценко, Г.І. Петров, Ю.О. Тихомиров. М.М. Тищенко та інших) його слід 
розуміти як:

 – процес виконавчої та розпорядчої діяльності органів державного управління;
 – як адміністративно-правотворчий процес (діяльність з прийняття нормативних адмі-

ністративних актів);
 – адміністративно-правонаділяючий (оперативно-розпорядчий) процес (діяльність 

з прийняття та виконання оперативно-розпорядчих, правонаділяючих та інших правозасто-
совних актів, спрямованих на організацію виконання законів та інших правових актів) та адмі-
ністративно-юрисдикційний процес (вирішення суперечок між різними суб’єктами, застосу-
вання заходів адміністративного та дисциплінарного примусу);

 – урегульована адміністративно-процесуальними нормами діяльність публічної адміні-
страції, спрямована на реалізацію норм відповідних матеріальних галузей права під час роз-
гляду і вирішення індивідуально-конкретних справ;

 – діяльність зі створення (зміни, призупинення, зупинення) підзаконних нормативних 
актів виконавчих органів публічної влади – адміністративно-нормотворчий процес; діяль-
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ність вказаних органів публічного управління з реалізації прав та обов’язків індивідуальних 
та колективних суб’єктів у сфері управління, яка здійснюється в адміністративній формі – 
адміністративно-правонаділяючий процес; правозастосовча діяльність юрисдикційного пра-
воохоронного характеру, застосування державного правового примусу в адміністративно-про-
цесуальній формі – адміністративно-юрисдикційний процес;

 – встановлений законом порядок розгляду та вирішення індивідуальних справ, що 
виникають у сфері державного управління, судами (загальної юрисдикції чи спеціально ство-
реними) або спеціально уповноваженими на те органами (посадовими особами), провадження 
у справах про адміністративні правопорушення та застосування до правопорушників адміні-
стративних стягнень;

 – вид юридичного процесу, який регламентує порядок розгляду і розв’язання конкрет-
них адміністративних справ як діяльність, що ґрунтується на нормах адміністративно-проце-
суального права, виконавчих органів держави, їхніх посадових осіб, а також інших уповнова-
жених на те суб’єктів щодо реалізації норм матеріального адміністративного права, а у низці 
випадків і матеріальних норм інших галузей права;

 – врегульована нормами адміністративно-процесуального права діяльність органів 
публічної адміністрації та деяких інших владних суб’єктів, спрямована на розгляд та розв’я-
зання адміністративних справ;

 – владна діяльність відповідних органів (посадових осіб) виконавчої влади та у визна-
чених законодавством випадках органів місцевого самоврядування й органів правосуддя, яка 
спрямована на розгляд та розв’язання адміністративних справ шляхом реалізації та захисту 
матеріальних норм не лише адміністративного, а й інших галузей права, і яка характеризу-
ється зазвичай швидкістю й економічністю;

 – закріплена у нормах права послідовність та порядок дій органів державної влади, їхніх 
посадових осіб, необхідних для здійснення нормативно встановлених завдань та функцій.

При цьому сам О.В. Муза, хоч і визнає у такому підході певні недоліки, проте ствер-
джує, що «широка» концепція адміністративного процесу є найбільш визнаним доктриналь-
ним підходом у науці адміністративного права, оскільки її представники висвітлюють сут-
ність адміністративного процесу через різні сфери реалізації адміністративного матеріального 
правовідношення за допомогою процесуально-правових засобів. «Поділяючи зміст «широкої» 
концепції адміністративного процесу, – зазначає вчений, – можна уникнути наукових неточно-
стей щодо характеристики окремих видів процесуальних правовідносин в адміністративному 
праві» [1, с. 12–14]. 

Про колосальне визнання вказаного підходу науковою спільнотою свідчить і той факт, 
що основні його тези підтримуються відомими та авторитетними сучасними вченими-адміні-
стративістами. Зокрема, В.К. Колпаков підкреслює, «що саме широке розуміння адміністра-
тивного процесу відповідає сучасним нормам розвитку правової науки і втіленим у Концепції 
адміністративної реформи принципам трансформації державного управління в дієвий інстру-
мент реалізації громадянами своїх прав і свобод, інструмент захисту людини від неправо-
мірних дій і адміністративних актів з боку органів управління і їхніх службовців» [2, с. 363], 
а А.О. Селіванов вважає, що адміністративний процес включає сукупність послідовно здійс-
нюваних стадій належної поведінки суб’єктів – учасників адміністративних правовідносин, за 
яких між ними розподіляються права і обов’язки стосовно нормативності факту як особливої 
властивості дійсності. Матеріальне адміністративне право, як підкреслює дослідник, відо-
бражає прагнення сторін досягти встановленої законом мети, що виступає засобом пізнання 
факту і становить суть процесу. Цим висновком, як вважає А.О. Селіванов, створюється пере-
думова для широкого розуміння адміністративного процесу, що дозволяє уникнути надмір-
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ного фіксування термінів правової науки, а в результаті не допустити звуження трактування 
процесу у вузькому юрисдикційному його розумінні [3, с. 14–15].

Вчений-адміністративіст при цьому наводить досить розгорнуту структуру такого про-
цесу, а саме: «розгляд справ, пов’язаних з публічно-правовими відносинами; адміністративне 
провадження; управлінські процедури; процесуальні правила, обов’язкові для відносин орга-
нів виконавчої влади, місцевого самоврядування (посадових осіб) з іншими юридичними осо-
бами та громадянами; порядок розв’язання спірних питань в управлінській діяльності та інші 
різновиди правозастосовної та правовиконавчої діяльності» [3, с. 6].

С.Г. Стеценко своєю чергою пропонує дещо звужений варіант структури адміністра-
тивного процесу з такими трьома складниками: 1) адміністративно-судовий процес, у межах 
якого здійснюється розгляд публічно-правових спорів в адміністративних судах; 2) адміні-
стративно-управлінський процес, у межах якого здійснюється виконавчо-розпорядча діяль-
ність органів публічної адміністрації; 3) адміністративно-юрисдикційний процес, у межах 
якого здійснюється розгляд справ про адміністративні правопорушення та застосування захо-
дів адміністративного примусу [4, с. 44]. Підтримує саму таку «тріаду» й О.В. Муза, який 
дещо інакше називає вказані складники [1, с. 23] .

Натомість С.Т. Гончарук обмежує зміст вказаної категорії, зазначаючи, що адміністра-
тивний процес логічно визначати як урегульовану адміністративно-процесуальними нормами 
діяльність уповноважених на те суб’єктів щодо розгляду і вирішення індивідуально-конкрет-
них адміністративних справ, які формуються в ході реалізації матеріальних норм адміністра-
тивного та деяких інших галузей права у сфері публічного управління та адміністративного 
судочинства. Іншими словами, стосовно сутності і змісту адміністративного процесу, на думку 
С.Т. Гончарука, доцільно поєднати у цій субстанції і управлінський, і судовий її складники, 
взявши за основу її управлінсько-судову концепцію [5, с. 63].

Натомість О.В. Кузьменко підкреслює складну структуру вказаного різновиду юри-
дичного процесу і можливість його розгляду як за вертикаллю, так і за горизонталлю. Щодо 
останнього (розгляд за горизонталлю), то вчена пропонує розглядати його як сукупність 
проваджень, як «системні утворення, комплекси взаємозалежних і взаємозумовлених про-
цесуальних дій». В системі адміністративного процесу, на її думку, доцільно акцентувати 
увагу на адміністративно-процедурних, адміністративно-деліктних та адміністративно-су-
дочинських видах проваджень [6, с. 40]. В аспекті вертикальної структури адміністратив-
ного процесу акцент уваги зосереджується на співвідношенні адміністративного процесу 
та адміністративного провадження як загального і часткового, цілого і частини, наявності 
нерозривних взаємозумовлених і системоутворюючих зв’язків і відносин між ними. При 
цьому кожне провадження своєю чергою складається із стадій, а вони – з етапів, і, нарешті, 
з процесуальних дій [6, с. 42–44].

Фактично на базі цього підходу було сформульовано більш деталізовану його «гілку» 
(відгалуження) – управлінську концепцію адміністративного права. Її основні положення свого 
часу окреслив В.Д. Сорокін, а саме: а) адміністративний процес – це юридична форма реалі-
зації виконавчої влади (він має яскраво виражену юридично управлінську природу); б) адміні-
стративний процес динамічний, отже, він реалізується органами виконавчої влади всіх рівнів, 
а у випадках, передбачених законом, й іншими суб’єктами (наприклад, суддями); в) адміні-
стративний процес – діяльність не тільки державно-владна, а й юридична; г) адміністратив-
ний процес об’єктивно потребує «власного» регулювання, що забезпечується за допомогою 
адміністративно-процесуальних норм; він забезпечує реалізацію й ряду інших галузей мате-
ріального права – цивільного, фінансового, трудового, сімейного, земельного тощо; д) адміні-
стративний процес – це не тільки врегульований правом порядок здійснення певних процедур 
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виконавчої влади з правового вирішення широкого спектра індивідуально-конкретних справ 
у сфері державного управління, а й така діяльність, під час реалізації якої виникають численні 
правові відносини, які регулюються адміністративно-процесуальними нормами й набувають 
у зв’язку з цим характеру адміністративно-процесуальних відносин [7, с. 197–203; 8, с. 13–14].

Відрізняється від вказаного підходу так звана юрисдикційна концепція адміністратив-
ного процесу, що набула обриси наукової течії у працях Н.Г. Саліщевої та її послідовників ще 
у 60-80 рр. ХХ століття, які виробили певні наукові постулати, що й сформували своєрідну 
основу «юрисдикційної концепції», а саме: а) адміністративний процес представляє собою 
особливий вид виконавчої та розпорядчої діяльності, пов’язаний із можливістю реалізувати 
в примусовому порядку положення відповідних адміністративно-правових актів, які визнача-
ють права і обов’язки учасників майбутнього адміністративного правовідношення; б) ототож-
нення понять «адміністративного процесу», «цивільного процесу», «кримінального процесу» 
(процес є способом забезпечення обов’язковості норм матеріального права і застосування 
заходів впливу по відношенню до осіб, які порушують правові норми); в) адміністративне 
провадження розглядається як явище набагато ширше, ніж адміністративний процес; г) адмі-
ністративно-процесуальні норми покликані регулювати лише розгляд спорів та застосування 
заходів примусу державними органами, решту ж відносин регулюють матеріальні норми 
[7, с. 186–190; 9, с. 19–24, 8, с. 13].

Вона, як і управлінська концепція, також активно підтримується деякими сучасними 
вітчизняними вченими-адміністративістами. Так, наприклад, О.І. Миколенко, розвиваючи ідеї 
юрисдикційної концепції, відзначає, що адміністративний процес не повинен обмежуватись 
тільки сферами діяльності адміністративних судів щодо розгляду публічних спорів в порядку, 
передбаченому КАС України, та діяльності органів адміністративної юрисдикції щодо роз-
гляду справ про адміністративні правопорушення в порядку, передбаченому КУпАП, як це 
є сьогодні. Адміністративно-процесуального забезпечення, як наголошує вчений, потребують 
й дисциплінарні провадження з адміністративних справ, що передбачені дисциплінарними ста-
тутами та спеціальними положеннями про дисципліну; виконавче провадження та контрольна 
діяльність адміністративних органів відносно приватних осіб [10, с. 18]. На його думку, адмі-
ністративний процес – це урегульована адміністративно-процесуальними нормами послідов-
ність дій суб’єктів правозастосовчої діяльності, спрямованих на вирішення адміністративної 
справи та структурованих відповідними процесуальними відносинами [11, с. 314–315].

Останніми роками на шпальтах юридичної літератури дедалі частіше окремі представ-
ники адміністративно-правової науки, як видається у розвиток юрисдикційної концепції, 
почали звертати увагу на відособленість від матеріальних та процедурних норм адміністра-
тивного права тих норм, що регулюють вирішення спорів в порядку адміністративного судо-
чинства. Іншими словами, вчені-адміністративісти (наприклад, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник, 
І.О. Картузова, А.Т. Комзюк, П.С. Лютіков та інші) пропонують розглядати «адміністративний 
процес» як категорію, що вживається лише в межах діяльності адміністративного суду.

Наприклад, В.М. Бевзенко пропонує визнати серед галузей права адміністративно-пра-
вового циклу й адміністративно-процесуального змісту такі: адміністративне (матеріальне 
право) – галузь права, призначення якої має полягати у врегулюванні здійснення, сприяння 
здійсненню фізичними і юридичними особами у публічних правовідносинах з публічною 
адміністрацією їх прав, законних інтересів у різних сферах суспільно-державного життя. 
При цьому, на думку В.М. Бевзенка, адміністративна процедура – це насамперед інститут 
адміністративного (матеріального) права, загальний зміст та призначення якого описується 
в загальній частині цієї галузі права [12, с. 58]; адміністративне процесуальне право – галузь 
права, яка описує послідовність і зміст захисту суб’єктивних прав, свобод, законних інтере-
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сів публічного змісту в судовому порядку; це – галузь права, яка визначає юрисдикцію, пов-
новаження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, зміст звернення 
до адміністративних судів та здійснення адміністративного судочинства (ч. 1 ст. 1 Кодексу 
адміністративного судочинства України) [13; 12, с. 58]. Що стосується так званого деліктного 
складника, то як слушно зазначає В.М. Бевзенко, він охоплюється межами саме адміністратив-
ної процедури [13, с. 60]. 

Негативне ставлення щодо одночасного існування судового і так званого управлінського 
адміністративного процесу висловлює і В.П. Тимощук. На думку вченого, нераціональним 
є використання категорії «адміністративний процес» у так званому широкому значенні, 
оскільки не коректно вживати один термін на позначення принципово відмінних явищ – адмі-
ністративного судочинства і діяльності адміністративних органів [14, с. 18].

Своєю чергою більш жорстко з приводу явної хибності широкого розуміння адміні-
стративного процесу висловлюється Р.С. Мельник. Вчений наголошує, що в обґрунтування 
так званої «широкої» концепції адміністративного процесу її авторами покладено винятково 
висновки (наукові концепції), сформульовані або за радянських часів, або представниками 
«неорадянської» школи адміністративного права [15, с. 289]. Як зазначає Р.С. Мельник, інсти-
тут адміністративної юстиції, пройшовши досить довгий трансформаційний шлях у межах 
системи вітчизняного адміністративного права, також набув ознак цілісної галузі права, які 
дозволяють йому зайняти самостійне місце у системі національного права [15, с. 293]. 

Із сказаним не погоджується О.І. Миколенко, який зауважує, що «…якщо адміністра-
тивне судочинство виділиться в самостійну галузь права, то це буде остаточним ударом по 
класифікації норм права на матеріальні і процесуальні, оскільки в рамках адміністративного 
права залишиться величезний масив процесуальних норм [16, с. 92]. 

Враховуючи обрану в цій роботі тематику та важливість відповіді на поставлені питання, 
вважаємо за необхідне також долучитися до дискусії щодо змісту категорії «адміністративний 
процес». По-перше, доволі значна кількість вчених вважають, що процес та процедура спів-
відносяться як ціле та частина, що, на нашу думку, є дещо штучно сгенерованою науковою 
гіпотезою. Звернемося до етимології та тлумачення вказаних слів. Відповідно до тлумачного 
словника сучасної української мови слово «процес» (лат. processus – рух) означає: 1) послі-
довну зміну станів або явищ, що відбуваються закономірним порядком; хід розвитку чого-не-
будь. Сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих на досягнення певного наслідку; 
2) активний розвиток хвороби; 3) розгляд судової справи; сама судова справа. Визначений 
законом порядок діяльності слідчих і судових органів під час розгляду судових справ певного 
роду [17, с. 1179]. «Процедура» (від от лат. procedo – просуваюсь) – 1) офіційно встановлений 
чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь. Ряд яких-небудь 
дій, хід виконання чого-небудь (розмовн.); 2) у програмуванні – блок з формальними параме-
трами або без них, виконання якого відбувається після приведення його до стану готовності до 
виконання; 3) лікувальний захід, переважно призначений лікарем [17, с. 1179]. 

Спільним між вказаними категоріями є загалом тільки те, що ними позначається певна 
сукупність дій, спрямована на досягнення певного результату чи наслідку. Однак з цього зов-
сім не випливає, що процедура є складовою частиною процесу, або те, що процес є більш 
широкою категорією, ніж процедура. Як мінімум етимологічних чи філологічних передумов 
для цього немає. До речі, вказана спільна їх ознака ставить під сумнів й іншу (досить супере-
чливу) думку про те, що ці поняття різняться між собою як статичне та динамічне. Зокрема 
Т.О. Гуржій та О.В. Кузьменко пишуть, що якщо явище процесу – це передусім динаміка, 
безперервний рух, виражений у послідовних переходах від одного стану до іншого, то проце-
дура являє собою ніщо інше, як дискретність (роздільність, переривистість) такого руху, є яви-
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щем, наділеним часовою динамікою [18, с. 137]. На нашу думку, немає жодних підстав вва-
жати процедуру (тим більше адміністративну) статичним явищем, оскільки вона відбувається 
в певному порядку, алгоритмі, що передбачає перехід від однієї стадії до іншої, а внаслідок 
досягнення кінцевого етапу зазвичай відбувається ще й трансформація чи модифікація ста-
тусу учасників відповідних правовідносин, що підтверджує «рухливість» відповідних право-
відносин. Іншими словами, і процес, і процедура – явища динамічні. До речі, так само вважає 
й О.І. Миколенко, який не підтримує вказаних ідей Т.О. Гуржія та О.В. Кузьменко [11, с. 240]. 

По-друге, зазначимо, що у вищенаведеному аспекті дискусії наша точка зору повною 
мірою співпадає з думками Р.С. Мельника, який абсолютно точно підкреслює, що розуміння 
концепції адміністративного процесу в європейських державах зовсім інакше, ніж в радян-
ській та пострадянській правовій літературі. «Її особливість, – як пише вчений, – порівняно 
з радянською теорією полягала у тому, що адміністративно-процесуальне право, тобто сукуп-
ність норм, які регламентували порядок розгляду публічних спорів в адміністративних судах, 
розглядалося винятково через призму самостійної галузі публічного права, яка існувала та роз-
вивалася паралельно з галуззю адміністративного права. <…> Наприклад, у німецькій теорії 
адміністративного права виникло декілька термінів, за допомогою яких вчені почали відмежо-
вувати принципово різні види діяльності відповідних органів держави. Так, для позначення 
діяльності органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, пов’язаної із 
застосуванням матеріальних норм публічного, насамперед адміністративного права, у право-
вий обіг було введено поняття «адміністративна процедура» (Verwaltungsverfahren). Натомість 
процесуальна діяльність адміністративних судів визначалася через дефініцію «адміністратив-
ний процес» (Verwaltungsprozeß)» [15, с. 290].

По-третє (яке, тісно пов’язане із попереднім доводом), на нашу думку, не зовсім корек-
тне розуміння адміністративного процесу як всеохоплюючого явища в тому числі пояснюється 
й історичними традиціями, що сформувалися у Радянському Союзі щодо нормотворення, 
здійснення державного управління та вирішення публічних спорів зазвичай в позасудовому 
порядку. Зокрема, як слушно у цьому контексті зазначається в новітній юридичній літературі, 
зміст радянської концепції адміністративного процесу полягає у тому, що він «…є категорією, 
у межах якої знаходить прояв процесуальна діяльність, пов’язана із застосуванням матеріаль-
них норм адміністративного права, причому незалежно від того, хто їх застосовує – суб’єкти 
публічної адміністрації або адміністративні суди. Подібне ставлення до адміністратив-
ного процесу сформувалося у радянській адміністративно-правовій науці у другій половині 
ХХ ст., тобто у період активного розвитку суто радянського праворозуміння та формування 
суто радянського адміністративного права, якому на ті часи вдалося вже повністю позбутися 
від нашарувань дореволюційних та зарубіжних правових концепцій. Переломним моментом 
у цьому плані, як відомо, стала Перша Всесоюзна нарада з питань радянської держави та права, 
матеріали якої й заклали підвалини теорії радянського адміністративного права. Зокрема, було 
висловлено твердження про безконфліктний характер адміністративно-правових відносин, що 
виникали між посадовими особами та громадянами» [19, с. 137; 15, с. 288].

По-четверте, якщо аналізувати (за логікою широкого розуміння) зміст адміністративних 
правовідносин, які виникають у сфері публічного адміністрування, то вони фактично майже 
усі регулюються переважно процесуальними нормами права. За таких обставин постають 
питання до тих представників вказаної концепції, які наполягають на тому, що адміністра-
тивно-процесуальне право1 є самостійною галуззю права. Який же у такому разі залишається 

1 Як система юридичних норм, якими регламентуються державно-владні організуючі суспільні відноси-
ни, що виникають у зв’язку з реалізацією адміністративно-процесуальної форми по застосуванню норм 
відповідних матеріальних галузей права [20, с. 168].
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відсоток норм власне адміністративного права, «задіяних» у регулюванні відносин, що вини-
кають у сфері публічного адміністрування? Чи не втрачає у такому випадку адміністративне 
право значну (якщо не всю) частину свого предмета, якщо нормами адміністративно-проце-
суального права «обслуговуються» так звані контрольні, реєстраційні, атестаційні, дозвільні 
провадження, провадження за заявами та пропозиціями громадян, провадження із застосу-
вання адміністративно-попереджувальних заходів, провадження із застосування заходів адмі-
ністративного припинення, провадження у справах про адміністративні правопорушення, 
провадження по скаргах осіб і так далі?2

Вбачається, що відповідь на ці питання лежить на поверхні, а вказані норми, на нашу 
думку, не є процесуальними по своїй суті. Іншими словами, досить значна кількість вче-
них-адміністративістів бачать процес там, де його нема. Адміністративно-процесуальними 
відносинами, таким чином, є лише ті, в яких приймає участь суд як лідируючий суб’єкт в адмі-
ністративному судочинстві, в порядку якого й вирішуються публічно-правові спори. Звісно, 
у такому разі постає інше, цілком логічне питання – а що ж тоді робити із провадженням 
у справах про адміністративні правопорушення, які розглядаються судом? Здається, що попе-
реднім висновком ми «загнали себе у глухий кут» цієї дискусії? Однак це не так, тому що від-
повідь на вказане питання лежить у площині іншої дискусії – про зміст деліктного складника 
адміністративного права. Ми ведемо мову про те, що для правильного та логічного розуміння 
як системи адміністративного права, так і системи адміністративного процесу важливо усві-
домити, що необхідно чітко та правильно визначити зміст та межі адміністративно-деліктних 
норм. Зокрема, ми переконані у тому, що наразі доволі значна кількість складів адміністра-
тивних проступків, що міститься у Кодексі України про адміністративні правопорушення, не 
мають безпосереднього відношення до адміністративного права як галузі, що фактично регу-
лює правовідносини, які виникають у сфері публічного адміністрування.

У нашому розумінні, адміністративний делікт – це дія або бездіяльність, напряму пов’я-
зана із порушенням правил та стандартів, встановлених публічною адміністрацією, в якому 
відсутні ознаки кримінального проступку або кримінального злочину3. Наприклад, такими 
правилами є: правила дорожнього руху, різноманітні правила експлуатації усіх видів тран-
спорту, встановлені стандарти охорони праці, екологічні нормативи, правила ядерної та радіа-
ційної безпеки, стандарти та правила будівництва тощо.

При цьому єдиним юрисдикційними суб’єктом, тобто уповноваженою на застосу-
вання адміністративних стягнень особою, має бути той орган публічної адміністрації, який 
це правило встановив. Порядок притягнення має визначатись Законом України «Про адмі-
ністративну процедуру», який у тому числі має передбачити й адміністративну процедуру 
оскарження рішення про накладення адміністративного стягнення. При цьому це не виключає 
права особи, яка була притягнута до відповідальності, оскаржити вказане рішення в порядку 
адміністративного судочинства. Отже, порядок притягнення до адміністративної відповідаль-
ності визначається адміністративно-процедурними нормами, а судова процедура оскарження 
рішення суб’єкта публічної адміністрації про накладення адміністративного стягнення регу-
люється винятково Кодексом адміністративного судочинства України.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Таке 
уявлення про суть адміністративного процесу, а точніше погляд на ті правовідносини, що 

2 Справедливим буде зазначити, що не всі прихильники широкого розуміння адміністративного процесу 
ствердно говорять про галузеву відособленість його норм, а відповідно, систематизують їх сукупність 
лише на рівні підгалузі адміністративного права.
3 Звісно, остаточну крапку у вирішенні цього питання, на нашу думку, має поставити остаточне запрова-
дження інституту кримінального проступку, який, у нашому розумінні, має увібрати у себе й частину тих 
адміністративних правопорушень, що не мають відношення до сфери адміністративного права.
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регулюються адміністративно-процесуальними нормами чи адміністративно-процедурними, 
вірно уособлює правильне (з точки зору логіки) співвідношення процесу та процедури, яка 
своєю чергою є визначеним законодавством порядком здійснення адміністративного про-
вадження як сукупності процедурних дій, послідовно вчинених адміністративним органом, 
і прийнятих процедурних рішень з розгляду та вирішення адміністративної справи, що завер-
шується прийняттям і в необхідних випадках виконанням прийнятого адміністративного 
акта [21]. Іншими словами, адміністративна процедура пов’язана лише із механізмами реа-
лізації публічною адміністрацією своїх інструментів діяльності і тому цілком логічним стає 
висновок про те, що ці дві категорії (адміністративний процес та адміністративна процедура) 
пояснюють абсолютно різні механізми, що мають неоднакові завдання та призначення. Так, 
адміністративний процес – судовий порядок вирішення деяких публічно-правових спорів, 
а адміністративна процедура (як узагальнена назва) охоплює всю діяльність публічної адміні-
страції – від реалізації повноважень щодо надання адміністративних послуг до застосування 
заходів адміністративного примусу і так далі. 
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АДМІнІСТРАТиВний ПРОЦеС У СУЧАСнІй ДОКТРинІ 
АДМІнІСТРАТиВнОГО ПРАВА ЯК СфеРА ОБ’ЄКТиВІЗАЦІї  

СТАТУСУ СТОРІн СУДОЧинСТВА

У роботі розкрито загальні тенденції розвитку наукової думки про адміністративний процес, 
починаючи з 1991 року. Були виділені та охарактеризовані етапи розвитку наукової думки про адмі-
ністративний процес. Зазначається, що вивчення і знання історії розвитку наукової думки стосовно 
змісту та сторін адміністративного процесу дозволяє, по-перше, збагатити багаж знань дослідника 
про право та правові явища, по-друге, дотримуватись етичних правил у науці, згідно з якими чужі 
думки та висновки не можна видавати за свої особисті, навіть у тих випадках, коли дослідник, нех-
туючи досягненнями минулих поколінь вчених, дійшов висновків самостійно (невігластво в науці), 
по-третє, попередити дослідника про те, що хтось із вчених цим хибним шляхом вже пройшов, а тому 
не слід повторювати його помилок. Робиться висновок, що розвиток наукової думки щодо адміністра-
тивного процесу за часів незалежності України можна поділити на два етапи: 1) до впровадження 
в Україні адміністративної юстиції (з 1991 по 2004 роки); 2) після впровадження адміністративної 
юстиції (з 2005 року по сьогодні). Перший етап характеризується тим, що велика кількість науков-
ців продовжувала досліджувати адміністративний процес за допомогою наукових підходів та інстру-
ментарію, що сформувалися ще за часів Радянського Союзу. Разом з тим лише в поодиноких працях 
у вигляді прогнозів фрагментарно висвітлювалися питання адміністративно-процесуального статусу 
сторін. Другий етап характеризується тим, що, по-перше, за окремими науковими напрямами почали 
досліджуватися проблеми управлінського (неконфліктного, неюрисдикційного), деліктного та судо-
вого адміністративного процесів, по-друге, відбувся поступовий розподіл адміністративних мате-
ріальних, процедурних та процесуальних норм, що дало можливість адміністративний процес пов’я-
зувати винятково із правосуддям, яке здійснюється адміністративними судами, а адміністративну 
процедуру – з правотворчою і правозастосовною діяльністю органів публічної адміністрації, по-третє, 
набули розвитку дослідження адміністративно-процесуального статусу учасників адміністративного 
судочинства та дослідження особливостей реалізації процесуальних прав і обов’язків учасниками адмі-
ністративного судочинства, в тому числі сторонами адміністративного процесу. 

Ключові слова: історія розвитку наукової думки, адміністративний процес, адміністративне 
судочинство, сторони адміністративного процесу. 

I. L. Zheltobruh. Administrative procedure in the modern doctrine of administrative law as a sphere 
of objectivization of the status of parties of legal proceedings

The paper describes the general tendencies of the development of scientific opinion about the admin-
istrative process since 1991. The stages of development of scientific thought about the administrative process 
were identified and characterized. It is noted that the study and knowledge of the history of scientific thought 
regarding the content and sides of the administrative process allows, first, to enrich the luggage of the research-
er's knowledge of law and legal phenomena, secondly, to observe ethical rules in science, according to which 
other people's opinions and conclusions are not can be considered as personal, even in cases where a researcher 
neglecting the achievements of past generations of scientists concluded independently (ignorance in science), 
third, to warn the researcher, however, that one of the scientists has already gone through this wrong path, so 
you should not repeat his mistakes. It is concluded that the development of scientific opinion on the administra-

І. Л. Желтобрюх



25ISSN 2521-6473                      Правова позиція, № 3 (24), 2019

Адміністративне та митне право

tive process during the independence of Ukraine can be divided into two stages: 1) before the introduction of 
administrative justice in Ukraine (1991 to 2004); 2) after the introduction of administrative justice (from 2005 
to the present). The first stage was characterized by the fact that a large number of scientists continued to study 
the administrative process with the help of scientific approaches and tools that had been developed since the 
Soviet Union. At the same time, the issues of administrative and procedural status of the parties were covered 
only in solitary works in the form of forecasts and fragmentary. The second stage is characterized by the fact 
that, firstly, the problems of management (non-conflict, non-jurisdictional), tort and judicial administrative pro-
cesses began to be investigated in separate scientific directions, and secondly, there was a gradual distribution 
of administrative material, procedural and procedural possibilities, to associate the process exclusively with 
justice, which is carried out by administrative courts, and the administrative procedure – with the law-making 
and enforcement activities of public bodies administrations, thirdly, have acquired the development of research 
into the administrative and procedural status of participants in administrative proceedings and the study of the 
peculiarities of the implementation of procedural rights and obligations by participants of administrative pro-
ceedings, including the parties to the administrative process.

Key words: history of scientific thought development, administrative process, administrative justice, par-
ties to administrative process.

Постановка проблеми. Вивчення і знання історії розвитку людства та держави застері-
гає суб’єкта цих знань від повторення помилок, які вже колись кимось були зроблені, вивчення 
ж і знання історії розвитку наукової думки стосовно змісту та сторін адміністративного про-
цесу дозволяє, по-перше, збагатити багаж знань дослідника про право та правові явища, 
по-друге, дотримуватись етичних правил у науці, згідно з якими чужі думки та висновки не 
можна видавати за свої особисті, навіть у тих випадках, коли дослідник, нехтуючи досягнен-
нями минулих поколінь вчених, дійшов висновків самостійно (невігластво в науці), по-третє, 
попередити дослідника про те, що хтось із вчених цим хибним шляхом вже пройшов, а тому 
не слід повторювати його помилок. 

Іноді неможливо зробити всебічний аналіз правового явища без звернення та враху-
вання думок, які були висловлені науковцями десять, п’ятдесят чи сто років тому. Справжній 
науковець це людина, яка поєднує в собі системні знання про право в минулому, сьогодні 
та в майбутньому, а тому звернення до наукової спадщини є атрибутом будь-якої науково-до-
слідної праці, в тому числі присвяченої проблемам правового статусу сторін в адміністратив-
ному процесі.

Зазначене зумовлює необхідність аналізу наукових джерел, які були, по-перше, написані 
за часи незалежності України, по-друге, присвячені адміністративному процесу та сторонам 
адміністративного процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історія розвитку наукової думки в Укра-
їні щодо змісту адміністративного процесу, його учасників та адміністративно-процесуаль-
ної правосуб’єктності досліджувалася в працях О.М. Бандурки, В.М. Бевзенка, Т.О. Гуржій, 
Є.Ф. Демського, І.О. Картузової, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюка, О.В. Кузьменко, Р.С. Мельника, 
О.І. Миколенка, А.Ю. Осадчого, М.М. Тищенка та багатьох інших вітчизняних науковців. 

Разом з тим наявність у сучасній доктрині адміністративного права різних концепцій 
адміністративного процесу негативно позначається на розвитку адміністративного процесу-
ального законодавства України та визначенні змісту адміністративно-процесуальної право-
суб’єктності сторін у адміністративному судочинстві. 

Мета статті – розкрити загальні тенденції розвитку наукової думки про адміністратив-
ний процес, починаючи з 1991 року. Для досягнення поставленої мети варто розв’язати такі 
завдання:

1. Дослідити загальні тенденції розвитку наукової думки про адміністративний процес, 
починаючи з 1991 року.
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2.  Виділити етапи розвитку наукової думки про адміністративний процес та надати їм 
загальну характеристику.

Виклад основного матеріалу дослідження. З 1991 року, а саме з моменту проголо-
шення незалежності України, в нашій державі бурхливо почали розвиватися адміністративні 
правовідносини організаційного характеру, що позитивно вплинуло на розвиток наукової 
думки про адміністративний процес. Зокрема, прийнятий у 2005 році КАСУ взагалі став ката-
лізатором досліджень: адміністративного судочинства як однієї із форм юридичного процесу; 
адміністративної процедури та її співвідношення з адміністративним процесом; процесуаль-
них форм адміністративного судочинства тощо. Цей період можна розділити на два етапи – до 
та після впровадження в Україні адміністративної юстиції.

Перший етап (з 1991 по 2004 роки) характеризується тим, що велика кількість науковців 
спробувала продовжити життя багатьох концепцій адміністративного процесу, які виникли 
в межах радянського адміністративного права, але з урахуванням нових умов як у сфері сус-
пільного життя, так і у сфері державотворення. 

В цьому сенсі слід згадати монографію В.М. Протасова «Основи загальноправової проце-
суальної теорії» [1]. Ця робота була написана на межі розпаду Радянського Союзу (у 1991 році), 
а тому автор є яскравим представником так званого перехідного періоду, коли вже не було сут-
тєвих обмежень у світоглядній сфері, але мислення продовжувало функціонувати з огляду 
на старі догми і установки, що сформувалися в рамках радянської правової науки. Водночас 
монографія представляла собою поглиблений аналіз проблем процесуальної теорії і стала сво-
єрідним «букварем» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук. У своїй монографії 
В.М. Протасов обґрунтовує точку зору, згідно з якою юридичний процес є різновидом правової 
процедури. Тобто правовідносини та правові норми вчений за змістом поділяє на дві групи – 
матеріальні (не мають організаційний характер) і процедурні (мають організаційний характер). 
Серед групи процедурних правовідносин та правових норм В.М. Протасов виділяє відокрем-
лену групу процесуальних правовідносин і норм. Критерієм же такого поділу є правоохоронні 
відносини та правоохоронна діяльність. Тобто саме правоохоронні відносини та правоохоронна 
діяльність складають зміст процесуальних відносин та процесуальної діяльності.

По-перше, ми переконані в тому, що вже давно назріла необхідність перегляду в рамках 
теорії права класифікації правовідносин і правових норм на два види – матеріальні та про-
цесуальні. Вона не відповідає реаліям сьогодення, тим більше, не може використовуватись 
як методологічна основа в рамках адміністративного права. Водночас ми не можемо погоди-
тись і з підходом, що пропонує В.М. Протасов, адже він теж виділяє два види правовідносин 
і правових норм, але замість «процесуальних» пропонує виділяти групу «процедурних» пра-
вовідносин та правових норм. Впевнені, що є теоретичне підґрунтя для виділення за зміс-
том і цільовим призначенням трьох груп адміністративних правовідносин та правових норм: 
1) матеріальні; 2) процедурні; 3) процесуальні. Наприклад, матеріальні норми є статичними 
нормами, а тому закріплюють систему прав і обов’язків приватних осіб як суб’єктів адміні-
стративного права, повноваження суб’єктів публічної адміністрації, систему органів виконав-
чої влади тощо. Процедурні норми є організаційними (динамічними) нормами, які закріплю-
ють порядок реалізації суб’єктами публічного адміністрування (органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування) повноважень правотворчого та правозастосовного 
характеру. Процесуальні норми є організаційними (динамічними) нормами, які закріплюють 
порядок розгляду адміністративними судами спорів, що виникають в публічно-правовій сфері. 

По-друге, «правоохоронні відносини» та «правоохоронна діяльність» не можуть висту-
пати ефективним критерієм розподілу адміністративних процесуальних та процедурних норм. 
«Правоохоронна діяльність» як термін не має чіткого змістовного визначення. 
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О.В. Фатхутдінова в своїй кандидатській дисертації «Теоретико-правові проблеми юри-
дичного процесу» продовжила розвивати концепцію «широкого розуміння юридичного про-
цесу» (2000 р.), згідно з якою будь-яка правова процедура є елементом структури юридичного 
процесу [2]. Такий підхід приводив до того, що серед учасників процесуальних відносин взагалі 
та адміністративно-процесуальних відносин зокрема можна було виділити не тільки суд, сто-
рони провадження, спеціаліста, експерта тощо, а й, наприклад, юридичну особу, яка звернулася 
до органів публічної адміністрації для отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності. 

Обов’язково слід згадати праці М.М. Тищенка, який у 1998 році публікує монографію 
«Громадянин в адміністративному процесі» [3], а у 2001 році у співавторстві з О.М. Бандур-
кою – монографію «Адміністративний процес» [4]. М.М. Тищенко є яскравим представником 
широкого розуміння адміністративного процесу, а тому він поділяв провадження як елемент 
структури адміністративного процесу на два види – юрисдикційні і неюрисдикційні прова-
дження [4, с. 19–20].

У 2003 році вийшла у світ монографія В.Г. Перепелюка «Адміністративний процес. 
Загальна частина» [5]. Автор зосередився на обґрунтуванні змісту управлінського процесу, 
характеристиці його суб’єктів, розкритті особливостей адміністративно-процесуальних відно-
син та аналізі структури проваджень, що складають адміністративний управлінський процес. 
В той же час, на нашу думку, праця В.Г. Перепелюка мала і певні недоліки. По-перше, автор 
уникнув дискусії, яка точилася у той час у науковій літературі стосовно змісту юридичного 
процесу, одразу ж заявивши про те, що правозастосовна діяльність є тим головним і єдиним 
критерієм, який дозволяє розмежувати юридичний процес і інші організаційні форми діяльно-
сті, що існують в у сфері державного управління [5, с. 5–14], по-друге, до адміністративного 
управлінського процесу автор відносить провадження у справах про адміністративні право-
порушення, про що свідчить розділ, присвячений адміністративному доказуванню та доказам 
в адміністративному процесі [5, с. 204–228], по-третє, В.Г. Перепелюк є одним із останніх нау-
ковців, які в межах адміністративного права продовжували характеризувати адміністративний 
процес шляхом використання терміну «державне управління» [5, с. 36–82]. 

У 2003 році була надрукована монографія В.С. Стефанюка «Судовий адміністративний 
процес» [6]. Автор, визнаючи поділ юридичного процесу на два види – управлінський і судовий, 
зосередився на характеристиці тоді ще неіснуючого судового адміністративного процесу. Він 
сам відмічає: «Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що <…> подано деталь-
ний теоретичний огляд проблем поняття і складників судового адміністративного процесу, ґрун-
туючись на нормативно-правових реаліях України та ряду інших зарубіжних країн з одночасним 
прогнозуванням розвитку таких реалій» [6, с. 10]. Положення монографії були корисні насампе-
ред для розвитку національного законодавства, адже нагадували текст законопроектів. У науко-
вому ж сенсі монографія не вирішувала жодної теоретичної проблеми та не пропонувала ніяких 
принципово нових наукових підходів у окресленій сфері. Наприклад, у параграфі 6.1 «Право на 
звернення до адміністративного суду та порушення справи» В.С. Стефанюк не робить жодного 
посилання на наукові джерела, а лише посилається на положення проекту Адміністративно-про-
цесуального кодексу, розробленого В.В. Сунцовим і їм самим [6, с. 261–268].

У 2003 році також з’явилися перші комплексні публікації щодо розуміння адміністра-
тивної процедури та стосовно її співвідношення з поняттям «адміністративний процес». Так, 
В.П. Тимощук у монографії «Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зару-
біжний досвід і пропозиції для України», посилаючись на досвід країн світу, доводив необхід-
ність правової регламентації діяльності органів державної влади та місцевого самоуправління 
з чітким виділенням у цій сфері адміністративних процедур [7]. Ця праця, до речі, стала одним 
із факторів, які активізували в подальшому діяльність законодавця з питань розробки Адміні-
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стративно-процедурного кодексу України. На жаль, і сьогодні це питання в правотворчій сфері 
остаточно невирішене. 

Другий етап (з 2005 року по сьогодні) розвитку наукової думки в незалежній Україні 
характеризується тим, що, окрім дослідження загальних проблеми адміністративного процесу 
як виду юридичного процесу, більш предметно почали досліджуватися адміністративне судо-
чинство та процесуальні відносини, що складаються в рамках адміністративного судочинства. 

Питанням адміністративного процесу, починаючи з 2005 року, присвячено велику 
кількість дисертацій, монографій, наукових статей, підручників та навчальних посібників. 
Не будемо всі їх характеризувати, адже в цьому немає потреби. Хочемо зупинитися лише на 
знакових працях, які мають високий рівень теоретичного підґрунтя та можуть вплинули на 
розвиток науки адміністративного процесуального права України.

В цьому сенсі обов’язково слід згадати праці О.В. Кузьменко, а саме її докторську дис-
ертацію «Адміністративний процес у парадигмі права» [8] та монографію «Теоретичні засади 
адміністративного процесу» (2005) [9]. Автор, по-перше, дотримувалась широкого розуміння 
адміністративного процесу, а саме визначала адміністративний процес як урегульовану адміні-
стративно-процесуальними нормами діяльність уповноважених суб’єктів, спрямовану на реа-
лізацію норм відповідних матеріальних галузей права в ході розгляду і вирішення індивідуаль-
но-конкретних справ [8, с. 349], по-друге, розглядала адміністративну процедуру лише як прояв 
процесуальної форми адміністративного процесу, щоправда, сам термін «процесуальна форма» 
не використовувався, але використані О.В. Кузьменко підходи до визначення поняття «адміні-
стративна процедура» дають підставу нам самостійно зробити такий висновок [8, с. 181].

Ґрунтовними працями з питань співвідношення понять «адміністративний процес» 
і «адміністративна процедура» є монографія О.І. Миколенка «Теорія адміністративного про-
цедурного права» [10] та його дисертація «Місце адміністративного процедурного права в сис-
темі юридичних знань та системі права України» [11]. Автор, частково продовжуючи думки 
В.М. Протасова, стверджує, що правовідносини та правові норми за змістом слід поділяти на 
два види – матеріальні та процедурні. Своєю чергою процедурні правовідносини та правові 
норми за рівнем правової регламентації О.І. Миколенко поділяє на дві групи – організаційні 
та процесуальні. Таким чином, автор аргументує думку, згідно з якою адміністративний про-
цес є лише видом більш загального поняття – «адміністративна процедура». Важко погоди-
тись з О.І. Миколенком в тому, що поняттям «адміністративний процес» він намагається охо-
пити не тільки адміністративне судочинство, а й провадження у справах про адміністративні 
правопорушення, а також дисциплінарне та контрольне провадження, якщо законодавець 
більш детально їх регламентує [10, с. 171–172]. В такому випадку виходимо з того, що винят-
ково правосуддя має таку форму реалізації, як юридичний процес, тоді як законотворчість 
та публічне адміністрування реалізуються через чисельні правові процедури, які передбачені 
чинним законодавством.

Поступово в наукових працях сформувалося три напрями досліджень адміністратив-
ного процесу: 1) проблеми управлінського адміністративного процесу (наприклад, Я.Л. Іва-
ненко) [12]; 2) проблеми адміністративно-деліктного процесу (наприклад, О.В. Аніна) [13];  
3) проблеми судового адміністративного процесу (наприклад, В.С. Заяць) [14].

Зрозуміло, що кожен з окреслених вище напрямів характеризував і характеризує адмі-
ністративний процес по-своєму. В таких працях суттєво різняться між собою зміст процесу-
альних відносин, а також ознаки, суб’єкти і структура управлінського, деліктного і судового 
адміністративних процесів.

У навчально-методичній літературі з адміністративного процесуального права теж спо-
стерігається розлад думок, концепцій і підходів. Наприклад, О.І. Миколенко у навчальному 
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посібнику «Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні» дає 
широке трактування адміністративного процесу, пов’язуючи його із правозастосовною діяль-
ністю органів публічної адміністрації стосовно розгляду індивідуально-конкретних справ 
[15, с. 87]. Схожу позицію (з певними відмінностями) висловлює О.В. Кузьменко і Т.О. Гур-
жій у підручнику «Адміністративно-процесуальне право України» [16] та Е.Ф. Демський 
у навчальному посібнику «Адміністративне процесуальне право України» [17].

На противагу їм, починаючи з 2007 року, більш наполегливо свою точку зору щодо 
адміністративного процесу в навчально-методичній літературі почали висловлювати пред-
ставники вузького (традиційного) розуміння юридичного процесу. Наприклад, А.Т. Комзюк, 
В.М. Бевзенко та Р.С. Мельник запропонували розмежувати між собою адміністративну про-
цедуру та адміністративний процес залежно від суб’єкта, що здійснює правозастосовну діяль-
ність. У зв’язку з цим правозастосовна діяльність, на їх думку, в адміністративному праві реа-
лізується, по-перше, через адміністративну процедуру (така діяльність реалізується органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування) і через адміністративний процес (така діяль-
ність реалізується винятково судом в рамках адміністративного судочинства) [18, с. 45–56]. 
Таку ж концепцію юридичного процесу висвітлюють у своєму підручнику з адміністратив-
ного процесуального права України С.В. Ківалов, І.О. Картузова і А.Ю. Осадчий. Вчені під-
креслюють: «Як бачимо, адміністративний процес (адміністративне судочинство) виступає як 
процесуальний складник адміністративної юстиції» [19, с. 13]. До того ж паралельно з цим 
почали з’являтися в Україні навчально-методичні джерела, які присвячені адміністративному 
процедурному праву, в яких теж обґрунтовується думка доцільності розмежування адміністра-
тивного процесу і процедури залежно від суб’єкта правозастосовної діяльності, наголошуючи 
на тому, що «адміністративний процес як порядок діяльності адміністративних судів опосе-
редковує здійснення судової влади – правосуддя в адміністративних справах, тоді як адміні-
стративні процедури є порядком здійснення публічного управління» [20, с. 22].

Висновки та перспективи подальших розвідок. За результатами проведеного аналізу 
можна зробити такі висновки.

Розвиток наукової думки щодо адміністративного процесу за часів незалежності Укра-
їни можна поділити на два етапи: 1) до впровадження в Україні адміністративної юстиції  
(з 1991 по 2004 роки); 2) після впровадження адміністративної юстиції (з 2005 року по сьогодні). 

Перший етап (з 1991 по 2004 роки) характеризується тим, що велика кількість нау-
ковців продовжувала досліджувати адміністративний процес за допомогою наукових під-
ходів та інструментарію, які сформувалися ще за часів Радянського Союзу, а тому продов-
жили розвиватись концепція широкого розуміння адміністративного процесу, юрисдикційна 
та управлінська концепції адміністративного процесу. Разом з тим лише в поодиноких працях 
у вигляді прогнозів фрагментарно висвітлювалися питання адміністративно-процесуального 
статусу сторін. 

Другий етап (3 2004 року по сьогодні) характеризується тим, що, по-перше, за окре-
мими науковими напрямами почали досліджуватися проблеми управлінського (неконфлік-
тного, неюрисдикційного), деліктного та судового адміністративного процесів, по-друге, від-
бувся поступовий розподіл адміністративних матеріальних, процедурних та процесуальних 
норм, що дало можливість адміністративний процес пов’язувати винятково із правосуддям, 
яке здійснюється адміністративними судами, а адміністративну процедуру – з правотворчою 
і правозастосовною діяльністю органів публічної адміністрації, по-третє, набули розвитку 
дослідження адміністративно-процесуального статусу учасників адміністративного судочин-
ства та дослідження особливостей реалізації процесуальних прав і обов’язків учасниками 
адміністративного судочинства, в тому числі сторонами адміністративного процесу. 
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«АДМІнІСТРАТиВнА СеРВІСнІСТь» ЯК ОЗнАКА ДІЯЛьнОСТІ ПУБЛІЧнОї 
АДМІнІСТРАЦІї У СфеРІ АДМІнІСТРАТиВнО-ПРАВОВОГО ЗАБеЗПеЧеннЯ 

ГОСПОДАРСьКОї ДІЯЛьнОСТІ В УКРАїнІ

У статті розкрито особливості концепту «держава-сервіс» як перспективного в аспекті роз-
витку та становлення в Україні. Визначено, що в Україні концепт «держава-сервіс» має перспективу 
в аспекті розвитку та становлення, однак для цього необхідна політична воля керівної еліти, зна-
чна кількість адміністративних реформ та загальна зміна соціально-політичного клімату в країні, 
де громадяни довірятимуть владі, матимуть змогу звертатись до її представників за допомогою, 
а не як до необґрунтовано привілейованих суб’єктів за «милостинею». Сама ж нинішня концепція 
сервісної діяльності публічної адміністрації у сфері адміністративно-правового забезпечення госпо-
дарської діяльності є недосконалою та вимагає перегляду, перетворення та модернізування, зокрема 
щодо засад надання публічних послуг. Наголошено, що упорядкування послуг є основним напрямом 
наближення владних органів до пересічного громадянина, в тому числі й суб’єкта господарювання, 
з метою забезпечення задоволення потреб останнього, а також надасть можливість захисту його 
прав, свобод і законних інтересів. Виявлено, що нинішня концепція сервісної діяльності публічної 
адміністрації в сфері адміністративно-правового забезпечення господарської діяльності є недоско-
налою та вимагає перегляду, перетворення та модернізування, зокрема щодо засад надання публічних 
послуг. Зроблено висновок про необхідність модернізування засад здійснення адміністративно-право-
вого забезпечення господарської діяльності в Україні на основі повного припинення адміністратив-
ного тиску на суб’єктів господарювання, які вчасно і в повному обсязі сплачують податки та не пору-
шують екологічних норм. Наголошено, що адміністративний тиск має бути зведено винятково до 
окремих, вкрай необхідних напрямів у сфері правореалізації позитивного публічного адміністрування 
податків та негативного контролю за дотриманням екологічних норм та комплексного антимоно-
польного регулювання. Окремо має існувати сервісна діяльність публічної адміністрації, що харак-
теризується проявом допомоги суб’єктам правовідносин, що існують в межах аналізованої сфери 
(суб’єктам господарювання), та слугує фундаментом для забезпечення їх потреб.

Ключові слова: адміністративний тиск, адміністративно-правове забезпечення, господарю-
вання, держава, публічна адміністрація, публічні послуги, сервіс.

A. V. Zamryha. “Administrative service-based nature” as a feature of public administration activities 
in administrative and legal support of business activity in Ukraine

The article has special features for the “power-service” concept, which is promising in terms of devel-
opment and development in Ukraine. It is marked that in Ukraine the concept of “power-service” is very 
promising in terms of development and development, however, for which there is a need for political will, a 
significant amount of administrative reforms and a great deal of social, long-term to the representatives for 
the support, and not to the point that the sub-projects for "grace" were not unreleased. The very concept of 
public servicing and public administration in the field of administrative and legal care of the State of Ukraine 
is due to the lack of knowledge and reassessment, remodeling and modernization. It was numbered, in order 
to order the servants є with the main direct approach to the authorities to a cross-country man, including a 
sub-grant of the state donation, with the help of the cherished gratification of the needs of the rest, and also 
to give them the freedom of the lawful rights. It has been revealed that the current concept of public servic-
ing and public administration in the field of administrative and legal care of the state is due to the lack of 
understanding and revision of the code. The gown about the need for a modern ambush was ambushed. The 
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administrative and legal protection of the state grant in Ukraine on the basis of the official administrative 
grip is often different. It’s boggling that the administrative vice of the mother’s house has been built up exclu-
sively to some indispensable directions. And in the realm of law enforcement positive public administration 
and negative control over additional environmental standards and complex antitrust regulation. Separately 
is the main service of the public administration, which is characterized by the manifestation of the help of the 
legal subdivisions, which can be understood within the boundaries of the analyzed sphere (the subprojects of 
the state donation), and this is for the service.

Key words: administrative and legal support, administrative pressure, management, public administra-
tion, public services, service, state.

Постановка проблеми. Адміністративно-правове забезпечення господарської діяльно-
сті в Україні здійснюється за допомогою різноманітних правових механізмів, які можуть мати 
як обов’язковий чи то примусовий характер (вказівка на виконання певної дії в національному 
законі), так і добровільний (дотримання кодексу поведінки). В сукупності або ж відокремлено 
вони застосовуються для вирішення конкретного завдання та є фундаментом для здійснення 
публічною адміністрацією своїх повноважень. Уповноважені суб’єкти приймають відповідні 
рішення, а зобов’язані особи неухильно їх виконують. 

Однак чинні сьогодні в Україні державні інститути, в тому числі аналізований, та й зага-
лом весь державний апарат, є громіздкою та неефективною надбудовою на олігархічному 
фундаменті. В цьому апараті хаотично переплетені радянська бюрократія, бездумні кальки 
з західних інститутів, олігархічні інтереси та корупція. Такий апарат жодним чином не вико-
нує основну функцію держави [1] – служіння громадянському суспільству. Комерціалізація 
інтересу публічного управління (на центральному, регіональному та місцевому рівнях) дефор-
мувала головні функції держави. Проблеми, з якими зіштовхнулося українське суспільство, 
спричинені нестратегічним політичним баченням тих, хто приймає управлінські рішення 
і творить загальнонаціональну політику. На жаль, вітчизняна система публічного управління 
має високий рівень корупційності, що створює суттєві перепони для ефективного функціону-
вання сфер і галузей, важливих для життєдіяльності всіх громадян держави [2, с. 282].

Відповідно, адміністративно-правове забезпечення господарської діяльності в Укра-
їні має бути докорінно зміненим, перетвореним з негативного на позитивне. Саме останній 
передбачає сервісність як основну ознаку та різновид діяльності публічної адміністрації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вивчення сервісології, сервісної 
концепції державного управління та сервісного спрямування діяльності публічної адміністра-
ції досліджувалось вченими представниками різних напрямів юридичної науки. Серед них, 
зокрема, Г. Аванесова, Н. Васильєва, О. Васильєва, Л. Малюк, В. Місюра, П. Петровський, 
О. Петроє, В. Тимощук, О. Туркова та інші. Однак безпосередньо заявлена до розгляду про-
блематика не досліджувалась жодним із них.

Мета статті – розкрити особливості концепту «держава-сервіс» як перспективного 
в аспекті розвитку та становлення в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з істотних характеристик держави 
є наявність державної влади. Від інших видів соціальної влади державна влада відрізняється 
тим, що поширюється на всіх членів суспільства, може вирішувати загальносуспільні про-
блеми, має у своєму розпорядженні специфічний апарат (механізм) управління для здійснення 
своїх завдань і функцій; тільки вона встановлює формально обов’язкові для усього населення 
загальні правила поведінки – правові норми [3; 4, с. 6].

Нинішні держави бувають двох типів: держава-поводирь і держава-сервіс. Держава-по-
водирь – це п’ятирічки, десятирічки, строгий стиль управління. Прикладом такої держави 
є Китай, Росія, Північна Корея. А держава-сервіс це Америка, країни Євросоюзу, коли є про-
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блема у суспільстві, наприклад аварійність на дорогах, і держава-сервіс буде займатися пони-
женням відсотку аварійності на дорогах. Чи, наприклад, ГМО-продукція. Коли люди дуже 
занепокоєні цим питанням, держава-сервіс буде намагатися вирішити це питання. До речі, 
саме через ці два питання був створений Євросоюз [5].

Зокрема, концепція про державу як надавача послуг населенню і бізнесу набула поши-
рення у 90-ті. Тоді здавалося, що великі війни пішли у минуле і, відповідно, сенс існування дер-
жав попередньої доби – оборона від інших держав – вже назавжди зник. Ба більше, як вважа-
лося, держава це аж ніяк не найкращий сервіс, вона лише «поганий учень» приватного сектора. 
Отже, відповідна концепція наполягала на необхідності конкуренції державних послуг з послу-
гами бізнесу, громад, міжнародних організацій та громадянського суспільства за споживачів – 
громадян та корпорацій. Споживачі отримували свободу вибору, що не могло їм не подобатись. 
Отже, частково правий Аристотель, який вважав державу необхідним простором для саморе-
алізації людини, яка є «істотою політичною». І марксисти, які розглядали її як інструмент екс-
плуататорських класів. І націоналісти, які вважали державу вершиною розвитку нації [6].

Таким чином, Україна застрягла у перехідному періоді між цими типами держав. У дер-
жаві-поводирі усі бояться держави і тому сплачують податки. У країні-сервісі ж населення 
сплачує податки, бо люди довіряють державі свої гроші і отримують відповідний сервіс. І ось 
ми застрягли в цьому періоді, бо 99 відсотків тих, хто зараз при владі, були народжені у дер-
жаві-поводирі, а ми намагаємося розбудувати державу-сервіс. І в принципі у нас керівники не 
можуть її побудувати, а люди не готові [5].

Варто констатувати, що за останні три роки нашою державою успішно робиться спроба 
перейти на новий рівень відносин між громадянином та державою, що передбачає зручні 
умови отримання, зокрема, адміністративних послуг [7, с. 190]. Однак до повного переходу 
до так званої моделі «держава-сервіс» Україні ще бракує реалізації відповідних адміністра-
тивних реформ. Досить влучними на цей час слід вважати ініціативи публічної адміністрації 
щодо запровадження електронного урядування. Сервіс iGov запустили в 2015 році як волон-
терську ініціативу, аби полегшити співпрацю українців і чиновників та протидіяти корупції. 
На платформі бізнесмени могли зареєструвати ФОП, отримати необхідну ліцензію або буді-
вельний паспорт. Загалом iGov передбачає близько 400 різних видів послуг. Все це можна було 
зробити в режимі напівонлайн: тобто замовити довідку і забрати її в установі, коли вона буде 
готова [8]. На цей час відбулась легалізація цього проекту шляхом переходу його у відання 
та власність держави. 

Для того щоб з’ясувати, що передбачає собою сервісність як основна ознака, яка має 
характеризувати діяльність публічної адміністрації у сфері адміністративно-правового забез-
печення господарської діяльності в Україні, вважаємо за необхідне проаналізувати сутнісні 
характеристики означеної категорії.

У літературі поширеним є трактування сервісу як соціального інституту, під яким мається 
на увазі стійка форма організації спільної діяльності суб’єктів обслуговування. Система соці-
альних цінностей, норм і санкцій у сфері сервісу виступає основою взаємин між спільнотами, 
гарантує спільні зусилля учасників обслуговування, сприяє тиражуванню принципів гостин-
ності та зразків взаємоповаги учасників сервісу [9; 10, с. 4].

Характерною рисою сервісу є те, що сервісна діяльність здатна надбудовуватися над 
іншою діяльністю як над своїм фундаментом. Основна діяльність (виробництво) неначе задає 
умови появи, існування й ускладнення сервісної діяльності, що надбудовується. Ця особли-
вість сервісної діяльності формує величезний потенціал для розвитку сервісу та виходу його 
на передові позиції серед усіх культурних видів діяльності, що й дає підстави говорити про 
розвиток «сервісної» цивілізації в сучасному світі [10, с. 3].
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Сьогодні в суспільстві є громадянський запит до формування та реалізації національної 
сервісної концепції публічного управління [2, с. 284] – сучасного розуміння соціального при-
значення держави, за яких пріоритетним завданням демократичного врядування є служіння 
громадянському суспільству, а основною формою діяльності владних інституцій – надання 
публічних послуг. У рамках сервісної концепції державного управління влада розглядається 
як «постачальник послуг», система державного управління – як організація з надання дер-
жавних послуг, а громадянин – як їх замовник і споживач [11, с. 523]. Перехід до орієнтова-
ної на споживача моделі державного управління передбачено нормами Конституції України, 
ст. 3 якої визначає, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. <...> Утвердження і забезпечення прав 
і свобод людини є головним обов’язком держави» [7, с. 190; 12].

Відповідно, основними її рисами є: прозорість і відкритість діяльності органів публіч-
ної влади з максимальним орієнтуванням на споживача: вивчення попиту (змісту, розміру 
і типу) публічних послуг; оптимізація структур управлінського апарату, професіоналізм 
кадрів, швидке реагування на запити громадян; ефективна конкуренція між публічним і при-
ватним сектором, з метою підвищення якості, доступності й комфортності надання послуг 
(обслуговування) клієнтів; запровадження приватної відповідальності всіх учасників процесу 
та публічного контролю за здійсненням усіх необхідних процедур [2, с. 284].

Причому нове державне управління повинно зосереджуватись не стільки на цілях 
маркетизації державних послуг, скільки на оптимізації системи надання якісних державних 
послуг для громадян та регуляції ринків публічних послуг. Соціальна спрямованість сервісної 
політики стає основою для модернізації державного управління розвинутих демократичних 
країн. Наслідком такої модернізації державного управління постає конкурентоспроможна еко-
номіка, заснована на зростанні людського капіталу [13, с. 3].

З вищенаведеного прослідковується, що сервісність як ознака діяльності публічної адмі-
ністрації – це а) утвердження рівності прав і можливостей кожної особистості, скасування 
необґрунтованих привілеїв, відповідність величини доходу людини витратам праці та капі-
талу, захист соціально-економічних прав і свобод громадян, соціальний захист непрацездат-
них і малозабезпечених категорій населення [14, с. 554–555]; б) кооперація зусиль і ресурсів 
між індивідами, класами, соціальними групами та державою щодо забезпечення співісну-
вання через подолання конфлікту їх інтересів і досягнення домовленості у процесі реалізації 
взаємоприйнятних завдань [2, с. 283; 15, с. 59].

Отже, інтерпретуючи думку В. Місюри [13, с. 3] до потреб нашого дослідження, 
вважаємо, що концепція сервісного адміністративно-правового забезпечення господар-
ської діяльності в Україні має спиратись на наступні чотири виміри – принципи сучасної 
демократичної держави: держава-гарант (тобто система інститутів, що забезпечує надання 
якісних публічних послуг: дозвільно-реєстраційних, судових, фінансових та інших); дер-
жава-партнер (інституційно забезпечує сприятливі умови для самостійного вирішення 
господарюючим суб’єктом проблем в межах чинного законодавства, політичної системи 
та економічних умов); держава – інстанція нагляду (на основі встановлених правил сус-
пільної і насамперед економічної діяльності); держава – виконавець послуг для суспільства 
(насамперед завдання безпеки й можливості держави зробити щось для суб’єкта господа-
рювання з меншими витратами). 

Відповідно, саме упорядкування послуг є основним напрямом наближення владних 
органів до пересічного громадянина, в тому числі й суб’єкта господарювання. Цей процес 
забезпечить задоволення потреб останнього, а також надасть можливість захисту його прав, 
свобод і законних інтересів [2, с. 284; 16, с. 381].
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Серед нагальних нововведень, які потрібно реалізувати з метою розвитку сервісної 
діяльності публічної адміністрації в аналізованій сфері, необхідно: посилення функції страте-
гічного планування, включно із стратегічним управлінням соціально-економічним розвитком; 
вироблення і артикуляція ефективних засобів та методів сервісної політики; встановлення 
меритократичних критеріїв вертикальної мобільності державних службовців і розробка чітких 
механізмів службового заохочення на основі критеріїв сервісної діяльності державної служби; 
орієнтація на соціальні фактори в сучасному державному управлінні має доповнити концепції 
про визначальну роль економічних факторів в розвитку суспільства і держави; в процесах 
формування державної політики потрібно оптимізувати співвідношення партикулярних (гру-
пових) та загальнонаціональних інтересів; встановлення стандартів якості сервісної діяльно-
сті органів державної влади може кардинально знизити корупціогенність управлінської сис-
теми старого бюрократичного зразка; підвищення ролі експертної підготовки управлінських 
рішень і позиціонування науки державного управління з метою неперервної модернізації дер-
жавної служби на засадах сервісної парадигми [13, с. 3].

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Таким 
чином, проведене дослідження свідчить про необхідність модернізування засад здійснення 
адміністративно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні на основі повного 
припинення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання, які вчасно і в повному 
обсязі сплачують податки та не порушують екологічних норм. 

Іншими словами, воно має бути зведено винятково до окремих, вкрай необхідних напря-
мів у сфері правореалізації позитивного публічного адміністрування податків та негативного 
контролю за дотриманням екологічних норм та комплексного антимонопольного регулю-
вання. Окремо має існувати сервісна діяльність публічної адміністрації, що характеризується 
проявом допомоги суб’єктам правовідносин, що існують в межах аналізованої сфери (суб’єк-
там господарювання), та слугує фундаментом для забезпечення їх потреб.

В Україні концепт «держава-сервіс» має перспективу в аспекті розвитку та становлення, 
однак для цього необхідна політична воля керівної еліти, значна кількість адміністративних 
реформ та загальна зміна соціально-політичного клімату в країні, де громадяни довірятимуть 
владі, матимуть змогу звертатись до її представників за допомогою, а не як до необґрунтовано 
привілейованих суб’єктів за «милостинею». Сама ж нинішня концепція сервісної діяльності 
публічної адміністрації у сфері адміністративно-правового забезпечення господарської діяль-
ності є недосконалою та вимагає перегляду, перетворення та модернізування, зокрема щодо 
засад надання публічних послуг.
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ПРОЯВ ПУБЛІЧнОГО ІнТеРеСУ В ОКРеМих РІЗнОВиДАх 
АДМІнІСТРАТиВних ПРАВОВІДнОСин

У статті автором здійснюється аналіз проявів публічного інтересу в окремих різновидах адмі-
ністративно-правових відносин. Автором зроблено висновок про доцільність оптимізації системи 
нормативно-правового регулювання реалізації публічного інтересу в адміністративних правових від-
носинах. Наголошено, що реалізація публічного інтересу в адміністративних правовідносинах вимагає 
удосконалення адміністративно-процедурного законодавства. Обґрунтовано, що ефективність адміні-
стративно-правового механізму забезпечення реалізації публічного інтересу досягається на норматив-
но-правовому, організаційно-управлінському та правозахисному рівнях. Розглянуто особливості прояву 
та реалізації окремих видів публічного інтересу у сфері охорони та захисту громадської моралі, визна-
чення ефективності функціонування державної служби, захисту економічної конкуренції тощо. Підкрес-
лено, що в законах сфери публічного права визначається мета їх прийняття, пов’язана із реалізацією 
та захистом публічних інтересів. З’ясовано, що в Україні відбувся поступовий перехід від домінування 
державних інтересів в нормативних приписах до встановлення пріоритету приватних інтересів, почи-
наючи з Конституції України і продовжуючи гуманізацією законодавства, зміною підходів до правового 
розуміння, що проявилося навіть у термінологічному підході до розуміння державних та громадських 
інтересів як інтересів публічних. Обґрунтовано, що трансформація законодавства України в новітній 
історії зумовлена євроінтеграційними процесами, прагненням України набути повноправного членства 
в Європейському Союзі, в рамках якого досягається оптимальний баланс між публічними та приват-
ними інтересами. Зроблено висновок, що в останні роки на заміну концепції неолібералізму приходить 
доктрина посилення державного контролю за різними суспільними процесами і захисту публічних інте-
ресів всього суспільства (що своєю чергою потребує обмеження інтересів приватних). 

Ключові слова: адміністративний порядок, адміністративні правовідносини, ознаки, поняття, 
публічне управління, публічний інтерес.

L. O. Zolotukhina. Public interest in certain types of administrative legal relationships
The author analyzes the manifestations of public interest in certain types of administrative and legal 

relations. The author concludes that it is advisable to optimize the system of legal regulation of public interest 
in administrative legal relations. It is emphasized that realization of public interest in administrative legal 
relations requires improvement of administrative and procedural legislation. It is substantiated that the effec-
tiveness of the administrative and legal mechanism of ensuring the realization of public interest is achieved 
at the regulatory, organizational, managerial and human rights levels. The peculiarities of manifestation and 
realization of certain types of public interest in the field of protection and protection of public morals, determi-
nation of efficiency of functioning of the civil service, protection of economic competition, etc. are considered. 
It is emphasized that the laws of the field of public law determine the purpose of their adoption, related to the 
implementation and protection of public interests. It has been found out that in Ukraine there has been a gradual 
transition from dominance of state interests in normative prescriptions to priority setting of private interests, 
beginning with the Constitution of Ukraine and continuing humanization of legislation, change of approaches 
to legal understanding, which was manifested even in the terminological approach to public understanding as 
a public interest. It is substantiated that the transformation of the legislation of Ukraine in the recent history 
is conditioned by the European integration processes, the desire of Ukraine to acquire full membership in the 
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European Union, within which an optimal balance between public and private interests is reached. It has been 
concluded that in recent years, the doctrine of strengthening state control over various social processes and 
protecting the public interests of the whole society (which, in turn, requires the restriction of private interests) 
has been replaced by the concept of neoliberalism.

Key words: administrative order, administrative legal relations, signs, concepts, public administration, 
public interest.

Постановка проблеми. Визначення у Конституції України 1996 року найвищою соціаль-
ною цінністю людини, її життя і здоров’я, честі та гідності стало вирішальним поштовхом до 
активізації процесів розбудови публічно-сервісної держави. Досягнення результату побудови 
функціонування держави на засадах «служіння людини» є неможливим без перегляду концепту-
альних засад адміністративного права як галузі права, норми якої спрямовані на врегулювання 
управлінських відносин в країні. Саме адміністративне право здатне своїми засобами норматив-
но-правового регулювання побудувати ефективну модель взаємодії держави та людини, визна-
чити ефективні механізми виконання функцій та завдань системи публічного управління. Отже, 
беззаперечним є факт того, що адміністративно-правові відносини мають публічно-правовий 
характер. Реалізація адміністративно-правових відносин нерозривно пов’язана з категорією 
публічного інтересу, при цьому сутність останнього залишається невизначеною. 

Через особливості соціально-історичного розвитку українська адміністративно-правова 
наука довгі роки не була причетною до дослідження поняття та сутності публічного інтересу, 
зосереджуючись на суто державних інтересах. Ситуація поступово змінюється з прийняттям 
Концепції адміністративної реформи в Україні [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження адміністративно-правової кате-
горії «публічний інтерес» є надзвичайно актуальним як у наукових колах, так і серед практи-
ків. Варто виділити наукові розробки таких вчених, як В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, В.І. Васи-
льєва, О.В. Гончарук, Б.М. Дронів, С.П. Погребняк, Р.В. Сивий, В.М. Селіванов, В.В. Галунько, 
Р.А. Калюжний, М.П. Кунцевич, Ю.О. Легеза, С.В. Савченко, О.М. Вінник, Є.В. Курінний, 
В.К. Колпаков, Т.О. Коломоєць, А.Я. Курбатов, C.Т. Гончарук та інші. Однак у дослідженнях 
представників адміністративної науки встановленню особливостей прояву публічного інте-
ресу у національному законодавстві України присвячено надзвичайно незначну увагу. 

Мета статті. Все вищезазначене зумовило мету нашого дослідження, яка полягає 
у здійсненні проявів публічного інтересу в адміністративно-правових відносинах.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сфері адміністративно-правових від-
носин реалізація «публічного інтересу» в національному законодавстві знайшла своє відо-
браження в Законах України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., «Про державну 
службу» від 16.12.1993 р. (наразі це оновлений Закон від 10.12.2015 р.), «Про місцеві державні 
адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586-XIV, «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. 
№ 5203-VI, «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (колишній Закон України 
«Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 р. № 1490-III), «Про 
доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р., «Про службу в органах місцевого само-
врядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III, «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. 
№ 794-VII, «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166-VI, «Про запо-
бігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII тощо.

Так, наприклад, одним із принципів державної служби, які визначені у ст. 4 Закону Укра-
їни «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, є принцип доброчесності, 
який визначається в законі як спрямованість дій державного службовця на захист публічних 
інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час 
здійснення наданих йому повноважень [2].
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Вказані закони належать до підсистеми публічного права і покликані забезпечити нор-
мальне та ефективне функціонування державного апарату, взаємодію між його структурними 
елементами, взаємовідносини між державою та особою, знизити корупційні ризики і в кін-
цевому результаті призвести до задоволення приватних інтересів громадян, що відбувається 
в процесі реалізації та захисту прав і свобод людини за участю суб’єктів публічної адміні-
страції. Таким чином, реалізація публічного інтересу, закріпленого у зазначених законах, має 
неодмінно призвести до покращення механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян, 
тобто задоволення їх приватних інтересів.

Особливе значення для нормативного закріплення та практичної реалізації публічних 
інтересів українського суспільства має прийняття Кодексу адміністративного судочинства 
України від 06.07.2005 р. № 2747-IV, яким було розпочато епоху становлення та розвитку 
адміністративного судочинства, завданням якого, відповідно до ст. 2 КАС України, є справед-
ливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин 
з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юри-
дичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень [3].

Тобто завданням адміністративних судів є встановлення межі між приватними інтере-
сами особи та публічними інтересами суспільства і держави в особі органів публічної адміні-
страції – суб’єктів владних повноважень.

Не менш важливою для забезпечення реалізації публічних інтересів в адміністратив-
но-правових відносинах стала судова реформа: внесення змін до Конституції України (Роз-
діл VIII «Правосуддя») та прийняття оновленого Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIII [4].

Зокрема, новим суб’єктом правотворення став Верховний Суд, правові висновки якого 
по суті мають прецедентний характер, і в кожній правовій позиції Верховного Суду встанов-
люється межа між публічними і приватними інтересами, зокрема і в сфері адміністратив-
но-правових відносин. Правові висновки Верховного Суду обов’язкові для всіх нижчих судів, 
тому їх прецедентний характер і нормативне значення не викликають сумнівів.

У деяких нормативно-правових актах національного законодавства містяться норма-
тивні визначення приватного та публічного інтересів.

Так, в Законі України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року № 1700-VII 
у ст. 1 «приватний інтерес» визначається як будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, 
у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими сто-
сунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі тими, що виникають у зв’язку 
з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

А реальний конфлікт інтересів визначений як суперечність між приватним інтересом 
особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність 
або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 
зазначених повноважень [5].

Таким чином, реальний конфлікт інтересів згідно із Законом України «Про запобігання 
корупції» це фактично конфлікт між приватними інтересами особи та публічними інтересами 
всього суспільства та держави в цілому, які ця особа зобов’язана захищати та реалізовувати 
(задовольняти), використовуючи надані їй повноваження згідно із чинним законодавством. 

Непряме визначення публічного (суспільного) інтересу знаходимо в суміжних галузях 
права. Так, відповідно до ст. 470 Кримінального процесуального кодексу України прокурор 
під час вирішення питання про укладення угоди про визнання винуватості зобов’язаний вра-
ховувати, зокрема, такі обставини: наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого 
досудового розслідування і судового провадження; викриття більшої кількості кримінальних 
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правопорушень; наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні біль-
шої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопо-
рушень [6].

Показово, що відповідно до ч. 4 ст. 469 Кримінального процесуального кодексу України 
угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може 
бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи серед-
ньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним 
інтересам [6].

Тобто законодавець у кримінальному процесі чітко розрізняє та розділяє державний 
та суспільний інтерес.

Разом із тим в сучасній доктрині адміністративного права та чинному адміністратив-
ному законодавстві поняття «публічні інтереси» охоплює зміст понять «державні інтереси» 
та «суспільні інтереси».

Так, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України публічно-пра-
вовий спір – це спір, у якому хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функ-
ції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв’язку із виконанням 
або невиконанням такою стороною зазначених функцій. А згідно із п. 17 ч. 1 ст. 4 Кодексу 
адміністративного судочинства України публічна служба – це діяльність на державних полі-
тичних посадах, у державних колегіальних органах, професійна діяльність суддів, прокуро-
рів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, інша державна служба, патронатна 
служба в державних органах, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах 
місцевого самоврядування.

Отже, в КАС України «публічна(ий)» означає державний, в той же час «публічний» за 
своєю етимологією означає «суспільний» (public (англ.) – суспільний, суспільство, відкритий).

Використання категорії «публічний інтерес» в національному законодавстві відпові-
дає європейській моделі, в якій держава та її структурні елементи мають сервісний характер, 
представляють та реалізують інтереси всього суспільства, тому більшою мірою використову-
ється термінологія «органи публічної влади», «органи публічної адміністрації».

Отже, в Україні за результатами реформування національного законодавства в контексті 
євроінтеграційних процесів відбулася термінологічна еволюція – перехід від «державниць-
кого» підходу (коли держава є відокремленим владним механізмом, який керує та наглядає за 
суспільством, і використовується термінологія «державні органи», «державна влада», «дер-
жавні інтереси») до європейського соціоцентричного підходу, коли держава перебуває на 
службі у суспільства, захищає та забезпечує реалізацію суспільних інтересів, тому використо-
вується термінологія «публічна служба», «публічні інтереси» тощо.

Серед законів України, в яких домінують публічні інтереси, слід зазначити: Закон Укра-
їни «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. (регламентує 
забезпечення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору 
безпеки і оборони за допомогою запровадження всеосяжного підходу у сферах національ-
ної безпеки і оборони); Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V; Закон України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV; 
Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI; Закон України «Про пробацію» 
від 05.02.2015 р. № 160-VIII; Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 р. 
№ 1296-IV; Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. № 2210-III 
та інші закони, які віднесені до галузей публічного права і в яких реалізуються та захища-
ються публічні інтереси всього суспільства та держави. 
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Так, у ст. 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V зазначається, що державний нагляд 
(контроль) – це діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, 
їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Авто-
номної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самовряду-
вання в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушен-
ням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, 
зокрема, належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для насе-
лення, навколишнього природного середовища [7].

У ст. 4 Закону України «Про пробацію» зазначено, що метою пробації є забезпечення 
безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних 
кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинува-
чених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності [8]. Таким чином, 
у вказаному законі чітко визначений публічний інтерес – забезпечення безпеки суспільства, 
запобігання вчиненню засудженими повторних кримінальних правопорушень та забезпечення 
суду інформацією щодо обвинувачених. 

У Законі України «Про захист суспільної моралі» зазначено, що цей Закон встановлює 
правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає 
на суспільну мораль [9]. В цьому законі публічний інтерес полягає у захисті суспільства від 
розповсюдження порнографії, пропаганди фашизму та неофашизму, творів, які принижують 
особистість, тощо. З цією метою обмежуються приватні інтереси громадян, встановлюється 
адміністративна та кримінальна відповідальність за вчинення правопорушень у вказаній сфері 
суспільних відносин. Особливо актуальною є реалізація даного публічного інтересу в умовах 
тотальної інформатизації суспільного життя та фактичної відсутності адміністративно-право-
вого регулювання в мережі Інтернет. Незважаючи на наявність вказаного закону та адміністра-
тивної і кримінальної відповідальності за відповідні правопорушення, в мережі Інтернет легко 
знайти твори, відеопродукцію, які негативно впливають на суспільну мораль. Таким чином, 
публічний інтерес як адміністративно-правова категорія в такому разі не реалізується належ-
ним чином, що є суттєвою прогалиною національного законодавства та юридичної практики. 
Отже, є нагальна потреба врегулювання публічно-правових відносин у мережі Інтернет, вста-
новлення чітких правил надання доступу до інтернет-ресурсів провайдерами, з дотриманням 
вимог Закону України «Про захист суспільної моралі». Дотримання зазначених правил має 
контролюватися уповноваженими органами публічної адміністрації, на які буде покладено 
обов’язок забезпечити реалізацію та захист публічних інтересів у цій сфері.

Преамбула до Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. 
№ 2210-III проголошує, що цей Закон визначає правові засади підтримки та захисту економіч-
ної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і спрямований на забез-
печення ефективного функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних 
відносин [10]. В такому випадку очевидним є публічний інтерес українського суспільства 
та держави щодо забезпечення ефективного функціонування економіки України, протидії 
монополізації господарської діяльності. Такий публічний інтерес реалізує Антимонопольний 
комітет України, який має для цього достатньо ефективний інструментарій – заходи адміні-
стративної та кримінальної відповідальності. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Таким 
чином, у законах сфери публічного права зазвичай визначається мета їх прийняття, пов’язана 
із реалізацією та захистом публічних інтересів. В Україні відбувся поступовий перехід від 
домінування державних інтересів в нормативних приписах до встановлення пріоритету при-



42 ISSN 2521-6473                                       Правова позиція, № 3 (24), 2019

Адміністративне та митне право

ватних інтересів, починаючи з Конституції України і продовжуючи гуманізацією законодав-
ства, зміною підходів до праворозуміння, що проявилося навіть у термінологічному підході до 
розуміння державних та громадських інтересів як інтересів публічних. Трансформація зако-
нодавства України в новітній історії зумовлена євроінтеграційними процесами, прагненням 
України набути повноправного членства в Європейському Союзі, в рамках якого досягається 
оптимальний баланс між публічними та приватними інтересами. В останні роки на заміну 
концепції неолібералізму приходить доктрина посилення державного контролю за різними 
суспільними процесами і захисту публічних інтересів всього суспільства (що своєю чергою 
потребує обмеження інтересів приватних). Саме цим зумовлена необхідність доктринального 
дослідження публічного інтересу як адміністративно-правової категорії.
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УДОСКОнАЛеннЯ ПРАВОВОГО РеГУЛЮВАннЯ ТА СиСТеМи 
ІнфОРМАЦІйнОГО ЗАБеЗПеЧеннЯ ЯК нАПРЯМ ЗАПОБІГАннЯ КОРУПЦІї 

ПІД ЧАС нАДАннЯ АДМІнІСТРАТиВних ПОСЛУГ

Стаття присвячена удосконаленню правового регулювання та системи інформаційного забезпе-
чення як напряму запобігання корупції під час надання адміністративних послуг. Обґрунтовано доціль-
ність негайного ухвалення законопроекту № 4267-1 від 23.03.2016 як Закону України «Про внесення 
змін та доповнень до Закону України «Про адміністративні послуги», який зміцнить нормативну базу 
надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації фізичним або юридичним особам, 
котре здійснюється в електронному вигляді, і сприятиме запобіганню корупції під час надання адміні-
стративних послуг взагалі.

Встановлено, що наявність корупційних налагоджених механізмів у вітчизняній системі адміні-
стративного управління, що склалася традиційно, робить проблему налагодження електронного надання 
адміністративних послуг такою, що виходить за межі суто технічно-інформаційних. Оптимізація публіч-
ного управління шляхом переходу до електронного уряду пов’язана з необхідністю адаптації старих умов 
і звичних патернів відносин між суб’єктами влади і суб’єктами звернень до нових умов, інакше кажучи, 
із соціально-інституціональною адаптацією. Такий перехід являє собою тривалий процес, ускладнений 
конфліктами і навіть боротьбою, яка виявляє себе як у правовому, так і в політичному полі. 

Доведено, що використання сучасних інформаційних технологій виступає як дієвий спосіб 
уникнути корупційних ризиків. Але при цьому не слід обходити увагою ще один рівень інформаційного 
напряму забезпечення процедури надання адміністративних послуг. Налагодженням механізму надання 
електронних послуг справа не завершується; супроводжувати його функціонування мають багатоа-
спектні механізми безпеки інформаційного простору, щоб убезпечити споживачів послуг від можли-
вого втручання інших осіб, які за посередництвом кібератак можуть отримати доступ до особистих 
даних. Тому удосконалення цього аспекту надання адміністративних послуг має відбуватися на умовах 
міждисциплінарного пошуку та постійної співпраці адміністративістів і фахівців з ІТ-технологій.

Ключові слова: послуга, адміністративна послуга, запобігання корупції, корупція, напрями, 
система інформаційного забезпечення.

O. L. Koliush. Improvement of legal regulation and data intelligence system as directions to prevent 
corruption during provision of administrative services

The scientific article is devoted to the improvement of the right regulation and information support 
system as a way of preventing corruption in the provision of administrative services. The expediency of the 
immediate adoption of the bill No. 4267-1 of 23.03.2016 as the Law of Ukraine “On Amendments to the Law 
of Ukraine” On Administrative Services is substantiated and will help to prevent corruption in the provision of 
administrative services in general.

It is proved that the use of modern information technologies acts as an effective way to avoid corruption 
risks. However, one should not overlook another level of information direction of ensuring the procedure of 
providing administrative services. Establishing a mechanism for providing electronic services is not complete; 
its multifaceted security mechanisms are in place to keep it functioning in order to protect service users from the 
possible interference of others who, through cyber attacks, can access personal data. Therefore, the improve-
ment of this aspect of administrative services should be done on the basis of interdisciplinary search and con-
tinuous cooperation of administrators and IT specialists.

О. Л. Коліуш
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It is proved that the use of modern information technologies acts as an effective way to avoid corruption 
risks. However, one should not overlook another level of information direction of ensuring the procedure of 
providing administrative services. Establishing a mechanism for providing electronic services is not complete; 
its multifaceted security mechanisms are in place to keep it functioning in order to protect service users from the 
possible interference of others who, through cyber attacks, can access personal data. Therefore, the improve-
ment of this aspect of administrative services should be done on the basis of interdisciplinary search and con-
tinuous cooperation of administrators and IT specialists.

Key words: service, administrative service, corruption prevention, corruption, referrals, information 
support system.

Постановка проблеми. Нині на розгляді й опрацюванні Комітету з питань державного 
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування перебуває досить вдалий, 
на наш погляд, законопроект України № 4267-1 від 23.03.2016 «Про внесення змін та допов-
нень до Закону України «Про адміністративні послуги» [1] щодо покращення умов надання 
адміністративних послуг, підготований групою народних депутатів (Є.В. Соболєв, А.А. Рома-
нова, Є.П. Фірсов, В.В. Пацкан, Л.О. Ємець, П.П. Костенко, М.В. Кобцев, Я.В. Маркевич, 
Д.Є. Добродомов, І.І. Мельничук).

Законопроект передбачає внесення змін до Закону України «Про адміністративні 
послуги» [1] щодо доповнення переліку суб’єктів надання адміністративних послуг акредито-
ваними суб’єктами, вимоги та порядок акредитації яких встановлюватимуться Кабінетом Міні-
стрів України. Коло адміністративних центрів доповнюється можливістю створення їх облас-
ними державними адміністраціями на обласному рівні. Закріплюється можливість отримання 
адміністративної послуги незалежно від місця знаходження суб’єкта надання адміністративної 
послуги, а також суб’єкта звернення, місця провадження його діяльності та місця знаходження 
відповідного об’єкта, крім випадків, установлених законом (екстериторіальність), можливість 
подання електронних заяв на отримання адміністративних послуг напряму через вебсайти 
суб’єктів їх надання. Суб’єктам надання адміністративних послуг забезпечується безоплатний 
віддалений доступ через відкриті для них та адміністраторів центри надання адміністративних 
послуг, API-адреси до інформаційних систем та електронних баз даних (реєстрів), що містять 
інформацію, необхідну для надання адміністративних послуг. Суб’єкти надання адміністратив-
них послуг зобов’язуються надавати в електронній формі усі адміністративні послуги, крім 
тих, результат надання яких відповідно до закону потребує використання спеціальних бланків 
та/або інших особливих матеріальних форм свого виразу (паспорти, пластикові картки, авто-
мобільні номери тощо). Встановлюється, що 40% адміністративного збору спрямовується до 
відповідного бюджету, а 60% – безпосередньо акредитованому суб’єкту.

Мета статті – дослідити можливості удосконалення правового регулювання та системи 
інформаційного забезпечення як напряму запобігання корупції під час надання адміністратив-
них послуг.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо деякі положення цього законопроекту більш 
детально. Не можна не звернути увагу на цікаві та обґрунтовані пропозиції в зазначеному 
законопроекті. Зокрема, пропонується доповнення статті 1 новим визначенням поняття 
«електронна заява», під яким розуміється заява про отримання адміністративної послуги, яка 
формується і подається через вебсайт суб’єкта надання адміністративних послуг або через 
Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним 
інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

Дуже слушною є пропозиція щодо внесення змін до статті 9 Закону України «Про адмі-
ністративні послуги» [2], а саме: у першому реченні абзацу другого частини першої після 
слів «в електронній формі надаються» додати слова «через вебсайти суб’єктів надання адмі-
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ністративних послуг або»; частину другу викласти в такій редакції: «2. Суб’єкт звернення 
має право на отримання адміністративної послуги незалежно від місця знаходження суб’єкта 
надання адміністративної послуги, а також суб’єкта звернення (включаючи реєстрацію місця 
проживання фізичної особи), місця провадження його діяльності та місця знаходження від-
повідного об’єкта (екстериторіальність), крім випадків, установлених законом»; частину 
третю виключити; в абзаці другому частини четвертої після слів «в електронній формі» 
додати слова «(електронна заява) – через веб-сайт суб’єкта надання адміністративних послуг 
або»; у частині восьмій після слів «шляхом прямого доступу» додати слова «через відкриті 
API-адреси»; у частині дев’ятій: у пункті 4 після слів «у тому числі через» додати слова «від-
криті API-адреси відповідних інформаційних систем та електронних баз даних (реєстрів) 
та»; пункт 5 викласти в такій редакції: «5) забезпечити надання в електронній формі усіх 
адміністративних послуг, крім тих, результат надання яких відповідно до закону потребує 
використання спеціальних бланків та/або інших особливих матеріальних форм свого виразу 
(паспорти, пластикові картки, автомобільні номери тощо)».

Також вважаємо слушними формулювання пропонованих змін до статті 12 Закону Укра-
їни «Про адміністративні послуги» [2] щодо суб’єктів надання адміністративних послуг, а саме: 
«У разі неутворення обласними чи районними державними адміністраціями центрів надання 
адміністративних послуг у населених пунктах, які є адміністративними центрами областей, 
районів і Автономної Республіки Крим, а також у містах та Севастополі, центри надання адмі-
ністративних послуг, що утворені у Києві за рішенням відповідних селищних або міських рад, 
можуть забезпечувати надання адміністративних послуг, у тому числі відповідними обласними, 
районними та міськими державними адміністраціями, на основі узгоджених рішень.

У разі утворення центрів надання адміністративних послуг районними та/або облас-
ними державними адміністраціями такі центри можуть забезпечувати надання адміністра-
тивних послуг обласних, районних державних адміністрацій та органів місцевого самовряду-
вання на основі їх узгоджених рішень».

Аналізуючи текст чинного Закону «Про адміністративні послуги» [2], у ст. 5 його зна-
ходимо вимогу, згідно з якою встановлення підстав для одержання адміністративної послуги, 
коло суб’єктів надання адміністративної послуги та їх повноваження, перелік та вимоги до 
обов’язкових для отримання адміністративної послуги документів, платність або безоплат-
ність надання адміністративної послуги, терміни їх надання та підстави для відмови у наданні 
адміністративної послуги визначаються винятково законами України. Однак коментатори 
Закону зазначають, що такі положення, як перелік та вимоги до документів, необхідні для 
отримання адміністративної послуги; умови платності або безоплатності її надання, підстави 
для відмови у її наданні, на жаль, не знайшли чіткого затвердження в жодному законодавчому 
акті. Зазначені положення, на наш погляд, також потребують необхідної нормативної регуляції 
за допомогою внесення змін до Закону України «Про адміністративні послуги».

Позитивно оцінюючи запропоновані законопроектом нововведення, підтримуємо про-
позицію про негайне ухвалення законопроекту № 4267-1 від 23.03.2016 як Закону України 
«Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про адміністративні послуги», що, на 
нашу думку, зміцнить нормативну базу надання адміністративних послуг органами публічної 
адміністрації фізичним або юридичним особам, котре здійснюється в електронному вигляді, 
і сприятиме запобіганню корупції під час надання адміністративних послуг взагалі.

Питання удосконалення системи інформаційного забезпечення запобігання корупції під 
час надання адміністративних послуг заслуговує на окрему увагу.

Висвітлюючи це питання, насамперед необхідно зазначити, що вітчизняна практика 
надання адміністративних послуг зробила великий крок уперед. Наприклад, ще у 2009 р.  
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опитування споживачів адміністративних послуг переконливо демонструвало незадоволеність 
громадян та підприємців України відсутністю з боку адміністративних органів і їх осіб чіт-
ких пояснень щодо того, які саме документи потрібні для вирішення справи, через що вони 
були змушені відвідувати орган влади по декілька разів. За даними «Аналітичного звіту щодо 
корупційних ризиків», на це найчастіше нарікали підприємці з числа тих, які зверталися за 
послугами і залишилися незадоволеними (57,6%), а також 48,7% населення, які зверталися за 
послугами і залишилися незадоволеними [3]. Сьогодні споживач, що має доступ до мережі 
Інтернет, може відвідати, наприклад, сторінку Порталу державних послуг [4], на якій міститься 
інформація щодо потрібних для отримання конкретної послуги документів і логічної послідов-
ності необхідних дій. Однак вважати сьогоденну ситуацію оптимальною, на жаль, ще зарано.

Безумовно, загальнодоступність та відкритість інформації про адміністративну послугу 
позбавляє багатьох потенційних споживачів адміністративних послуг потреби звертатися за 
особистою консультацією до посадової особи органу публічної адміністрації. Крім отримання 
інформації електронним шляхом, Інтернет гіпотетично дозволяє в такий самий спосіб без-
посередньо звертатися за адміністративними послугами (а в перспективі – і отримати багато 
які з них). Проте якщо проблема відсутності або поганої доступності інформації про надання 
адміністративної послуги за допомогою всесвітньої мережі майже знята (чому «майже», пояс-
нимо нижче), то електронне отримання зазначеної послуги все ще залишається для україн-
ських фізичних і юридичних осіб нереалізованою мрією. Так, на сторінках Порталу можемо 
знайти багато пропонованих послуг, але спроба замовити яку-небудь з них завершується 
ввічливим зверненням «На жаль, ця послуга є недоступною для Вашого регіону». 

Щодо безпосереднього надання інформації про порядок отримання послуги й необхідні 
для цього документи, то й тут не все можна вважати функціонально оптимальним. По-перше, 
як зазначає М.Б. Острах, на практиці обсяг інформації, яку можна отримати в приміщенні адмі-
ністративного органу і на офіційній вебсторінці, суттєво відрізняється від належного і зале-
жить насамперед від організаційних чинників та ініціативності керівництва органу [5, c. 162]. 
По-друге, Інтернет-споживачами є не всі громадяни України. Сьогодні серед показників соці-
ального становища населення фахівці виділяють так зване «цифрове розшарування» – поділ 
на тих, хто має доступ до Інтернету, та тих, у кого такий доступ відсутній; згідно з даними 
Київського міжнародного інституту соціології у 2016 році доля споживачів Інтернету серед 
мешканців нашої країни досягла 62% [6]. Це, звичайно, немало, але слід мати на увазі, що 
38% населення теоретично не можуть отримати необхідну інформацію щодо адміністратив-
них послуг за допомогою Порталу або вебсторінок регіональних ЦНАПів.

Інформаційне охоплення цієї частини населення має відбуватися передусім за допо-
могою розміщення відомостей у приміщеннях адміністративного органу, призначених для 
особистого прийому, на інформаційних стендах, де для загального огляду має вивішуватися 
інформація щодо процедури надання адміністративної послуги, структурного підрозділу, до 
якого необхідно звернутися, переліку необхідних документів, прийомних днів та годин при-
йому, строків розгляду звернення, розміру та порядку сплати збору (плати), інформації про 
законодавство, яке регулює порядок надання тієї чи іншої адміністративної послуги, а також 
контактний номер телефону, за яким споживач адміністративної послуги може уточнити необ-
хідну для нього інформацію, зразки заповнених документів тощо. Доцільно встановлювати 
у приміщенні органів публічної адміністрації, які надають адміністративні послуги, спеці-
альні термінали, за допомогою яких відвідувачі адміністративних органів зможуть отримати 
ту ж інформацію, яка буде міститися на вебсторінці даного органу. Безумовно, інформація 
повинна надаватися безоплатно та бути загальнодоступною. Крім того, відомості про проце-
дуру надання адміністративної послуги можуть також поширюватися через видання буклетів 
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(брошур) та їх безоплатне розповсюдження у приміщенні адміністративного органу або від-
правлення за допомогою поштового зв’язку (за запитом особи). Таким чином, жодна особа не 
буде обмежена у своєму праві отримати повну та достовірну інформацію, у тому числі з вико-
ристанням новітніх технологій.

Крім того, для модернізації інформаційної роботи навколо надання адміністративних 
органів створювались консультаційні кабінети, довідкові служби, в тому числі служби теле-
фонної довідки. Проте практика свідчить, що ефективність цих нововведень не є дуже висо-
кою: за словами М.Б. Остраха, навіть телефонні довідки в публічній адміністрації є рідкістю, 
а консультаційні кабінети функціонують лише в окремих органах, які мають справу з питан-
нями підприємництва [5, c. 162]. Зробила свій внесок і традиційна для органів влади ситуація 
стабільного телефонного сигналу «зайнято» або відсутності відповіді, що додатково дово-
дить невелику користь телефонного зв’язку у справі інформування населення, зацікавленого 
в отриманні адміністративних послуг. 

Усе вищезазначене свідчить, що одним із перспективних способів запобігання коруп-
ції під час надання адміністративних послуг є інформаційно-довідкове сповіщення та прова-
дження консультацій в онлайн режимі. Для цього необхідно забезпечити посадових осіб орга-
нів публічної адміністрації належними інформаційно-комунікаційними технологіями. З метою 
забезпечення споживачів адміністративних послуг відомостями про процедуру отримання 
адміністративної послуги необхідно створювати та забезпечувати, оновлювати й підтримувати 
функціонування вебсторінок, інших електронних ресурсів адміністративних органів. 

Стосовно можливості сьогодні в Україні отримати адміністративні послуги в електро-
нному вигляді можемо зазначити таке. Згідно зі ст. 9 Закону «Про адміністративні послуги» 
споживач такої послуги може ініціювати її надання, подавши заяву в усній, письмовій або 
електронній формі. Однак практика демонструє, що здебільшого споживачі вимушені осо-
бисто звертатися за адміністративною послугою, тоді як за висновками науковців «одним 
з найбільших корупційних ризиків у сфері надання адміністративних послуг є можливість  
(а часто – вимушеність) особистого спілкування (контакту) приватної особи – споживача адмі-
ністративної послуги з посадовою особою адміністративного органу, яка надає адміністра-
тивну послугу (вирішує справу по суті або готує проект рішення)» [5, c. 158].

Існування корупційних налагоджених механізмів у вітчизняній системі адміністра-
тивного управління, що склалася традиційно, робить проблему налагодження електронного 
надання адміністративних послуг такою, що виходить за межі суто технічно-інформаційних. 
Оптимізація публічного управління шляхом переходу до електронного уряду пов’язана з необ-
хідністю адаптації старих умов і звичних патернів відносин між суб’єктами влади і суб’єк-
тами звернень до нових умов, інакше кажучи, із соціально-інституціональною адаптацією. 
Такий перехід являє собою тривалий процес, ускладнений конфліктами і навіть боротьбою, 
яка виявляє себе як у правовому, так і в політичному полі. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Таким 
чином, використання сучасних інформаційних технологій виступає як дієвий спосіб уникнути 
корупційних ризиків. Але при цьому не слід обходити увагою ще один рівень інформаційного 
напряму забезпечення процедури надання адміністративних послуг. Налагодженням меха-
нізму надання електронних послуг справа не завершується; супроводжувати його функціо-
нування мають багатоаспектні механізми безпеки інформаційного простору, щоб убезпечити 
споживачів послуг від можливого втручання інших осіб, які за посередництвом кібератак 
можуть отримати доступ до особистих даних. Тому удосконалення цього аспекту надання 
адміністративних послуг має відбуватися на умовах міждисциплінарного пошуку та постійної 
співпраці адміністративістів і фахівців з ІТ-технологій.
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ПРАВОВий СТАТУС ВІДПОВІДАЛьнОГО ПРАЦІВниКА СУБ’ЄКТА 
ПеРВиннОГО фІнАнСОВОГО МОнІТОРинГУ

У статті розглядається питання правового статусу відповідального працівника суб’єкта пер-
винного фінансового моніторингу України. Визначено основні структурні елементи правового статусу 
цієї особи. Ефективність втілення покладених функцій даних суб’єктів пред’являє до їх представників 
особливі вимоги – кваліфікації і навички під час здійснення професійних компетенцій, певним чином від-
різняючи від інших сфер суспільних відносин. Проаналізовано теоретичні підходи до призначення від-
повідального працівника, яке повинно бути здійснено після перевірки ділової репутації кандидата на 
посаду відповідального працівника, за результатами якої встановлено, що кандидат має бездоганну 
ділову репутацію на підставі наданих оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів 
про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку, довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ, та анкети 
ділової репутації, яка заповнюється кандидатом на посаду відповідального працівника. Зазначається, 
що система фінансового моніторингу покликана бути одним із регуляторів економічної безпеки Укра-
їни, фінансовий моніторинг слід розглядати не тільки в контексті заходів відповідних суб’єктів, а й як 
інструмент адміністративного впливу, який забезпечує гарантування національної безпеки. Фінансовий 
моніторинг, як один із таких інструментів, спрямований на унеможливлення реалізації наймасштабні-
ших за обсягами операцій з фінансовими ресурсами, тобто операцій щодо легалізації доходів, одержа-
них злочинним шляхом.

Приділяється увага терміну «бездоганна ділова репутація» як обов’язкового елементу кваліфі-
каційних вимог до осіб, які можуть бути призначеними на посаду відповідального за проведення фінан-
сового моніторингу. Стверджується, що на законодавчому та теоретичному рівнях правовий статус 
розглядається як сукупність структурних елементів, які й визначають його зміст. До змісту правового 
статусу додатково відносимо структурні елементи свободи, законні інтереси й деліктоздатність. 

Ключові слова: правовий статус, державний фінансовий моніторинг, відповідальний працівник 
суб’єкта первинного фінансового моніторингу, суб’єкти державного фінансового моніторингу.

S. P. Paranytsia, A. V. Alentyeva. Legal status of the responsible employee of the principal financial 
monitor subject

The article deals with the legal status of the responsible employee of the subject of the primary financial 
monitoring of Ukraine. The basic structural elements of this person’s legal status are identified. The effective-
ness of the implementation of the assigned functions of these subjects presents to their representatives special 
requirements – qualifications and skills in the exercise of professional competencies, in some ways different from 
other spheres of public relations. Theoretical approaches to the appointment of a responsible employee, which 
should be carried out after checking the business reputation of the candidate for the position of responsible 
employee, which results in finding that the candidate has a perfect business reputation on the basis of the submit-
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ted original documents: passport, workbook, or educational documents professional development, certificate for 
the right to carry out professional activity in the stock market, certificate of absence of criminal record obtained 
in law enforcement agencies, questionnaire and goodwill, which is filled with a candidate for the compliance 
officer. The totality of the confirmed information about the responsible employee gives an opportunity to make 
a conclusion about the responsibility of its activity to the requirements of the legislation, as well as about the 
absence of a criminal record, which has not been withdrawn or repaid in accordance with the procedure estab-
lished by law. It is noted that the system of financial monitoring is intended to be one of the regulators of the 
economic security of Ukraine, financial monitoring should be considered not only in the context of the measures 
of the respective entities, but also as a tool of administrative influence that ensures the guarantee of national 
security. Financial monitoring, as one such tool, is aimed at preventing the implementation of the largest scale 
transactions with financial resources, transactions on the legalization of proceeds from crime.

Attention is drawn to the term “perfect business reputation” as a mandatory element of the qualification 
requirements for persons who may be appointed to the position of responsible for financial monitoring. It is 
argued that at the legislative and theoretical levels, legal status is seen as a set of structural elements that deter-
mine its content. The content of the legal status is additionally attributed to the structural elements of freedom, 
legitimate interests and tort.

Key words: legal status, state financial monitoring, responsible employee of the entity of primary finan-
cial monitoring, subjects of state financial monitoring.

Постановка проблеми. На систему органів виконавчої влади покладаються обов’язки 
із вирішення та втілення положень, стратегій, приведення в життя нормативних актів, здійс-
нення контролю та нагляду за реалізацію законів. Ефективність втілення покладених функ-
цій на органи виконавчої влади залежить не тільки від наявності достатніх положень, а й від 
визначеності місця кожного суб’єкта. Діяльність даних суб’єктів пред’являє до їх представ-
ників особливі вимоги – кваліфікації і навички під час здійснення професійних компетенцій, 
певним чином відрізняючи від інших сфер суспільних відносин. Фінансовий моніторинг, як 
один із таких інструментів, спрямований на унеможливлення реалізації наймасштабніших за 
обсягами операцій з фінансовими ресурсами, тобто операцій щодо легалізації доходів, одер-
жаних злочинним шляхом. Варто зазначити, що в цьому аспекті необхідно визначити право-
вий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням правового статусу фінансового 
моніторингу в Україні присвячені наукові праці В.Т. Білоуса, С.А. Буткевича, С.В. Васильчака, 
І.М. Гаєвського, В.А. Журавля, О.Г. Комісарова, О.Є. Користіна, В.Л. Кротюка, В.А. Некра-
сова, В.М. Поповича, О.Ю. Скрипки, С.В. Сімов’яна, А.О. Собакарь, В.А. Тимошенка, 
О.Ю. Фещенка та інших. На жаль, нині немає доволі чіткого підходу до критерію розуміння 
дефініції правового статусу відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового 
моніторингу.

Метою статті є обґрунтування та аналіз нормативних актів, визначення ролі і місця від-
повідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу України щодо особ-
ливостей та структурних елементів. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з частиною 1 статті 5 Закону України «Про запобі-
гання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 
2014 року № 1702-VII [1] система фінансового моніторингу складається з двох рівнів – пер-
винного та державного. Пункт 1 статті 6 Закону України визначає, що суб’єкт первинного 
фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства, нормативно-правових актів 
Спеціально уповноваженого органу та інших суб’єктів державного фінансового моніторингу 
встановлює правила, розробляє програми проведення фінансового моніторингу та призначає 
працівника, відповідального за його проведення, крім спеціально визначених суб’єктів пер-
винного фінансового моніторингу [1]. 



51ISSN 2521-6473                      Правова позиція, № 3 (24), 2019

Адміністративне та митне право

У законодавчому полі визначено, що у суб’єктів первинного фінансового моніторингу 
можуть створюватися або посада відповідального працівника суб’єкта первинного фінансо-
вого моніторингу, або, за необхідності, цілий відділ, зважаючи на розміри фінансової уста-
нови, яка має здійснювати фінансовий моніторинг. 

Перша вимога, що стосується правового статусу відповідального працівника, визначає 
його керівну роль у суб’єктів первинного фінансового моніторингу – він призначається за 
посадою на рівні керівництва. Така вимога національного законодавства зумовлюється між-
народним стандартом, а саме 18-ю Рекомендацією FATF, яка разом із Методологією її оцінки 
передбачає, що суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні бути зобов’язані впро-
ваджувати програми з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму, які стосуються 
ризиків та розміру діяльності та які включають заходи щодо виконання вимог на рівні керівни-
цтва (в тому числі призначення відповідального працівника на рівні керівництва) [2].

FATF змусила нас поставити «по один бік барикади» тих, хто традиційно стояв в Україні 
по різні боки, а саме: регуляторів та учасників ринків. Фактично, законодавчі та нормативні 
акти, розроблені на вимогу FATF та інших міжнародних фінансових організацій, вперше пере-
вели в практичну площину питання про доброчесність фінансового бізнесу в нашій країні. 
Дозволю собі навіть висловити припущення, що внаслідок впровадження принципів FATF 
в Україні з’явиться, нарешті, реальне підґрунтя для появи справжніх саморегулівних організа-
цій (СРО), адже досі ці об’єднання є не більш ніж лобістськими асоціаціями, налаштованими 
на «боротьбу з владою» [3]. 

Деякі особливості статусу цієї особи визначено й у Положенні про здійснення фінансо-
вого моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженому Рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2012 № 995 [4]. Зокрема, 
у ньому уточнено процедуру призначення цієї особи на посаду та її звільнення з посади, замі-
щення особи, документального оформлення результатів відбору кандидата, наголошено на 
необхідності перевірки бездоганної ділової репутації кандидата на посаду, а також необхідно-
сті професійної підготовки відповідального працівника [5].

Бездоганна ділова репутація (пункт 2 частини першої статті 1 Закону) визначається 
сукупністю підтвердженої інформації про відповідального працівника, що дає можливість 
зробити висновок про відповідальність її діяльності вимогам законодавства, а також про від-
сутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку.

У ході перевірки бездоганної ділової репутації слід враховувати не лише інформацію 
про відсутність судимості, а й оцінювати такі якості кандидата, як чесність, добропорядність, 
відданість. У зв’язку із цим пропонується використовувати (за згодою кандидата) психоло-
гічні методики оцінювання особистості, а також можливості поліграфічної апаратури. Також 
встановленню наявності цього критерію сприятиме вивчення документів, що надаються пре-
тендентом, підтримання зв’язків із його колишніми роботодавцями, спілкування із фахівцями, 
що мали службові взаємовідносини з кандидатом.

Нормативними актами Держфінмоніторингу України деталізовано положення основного 
антилегалізаційного закону. Зокрема, встановлено кваліфікаційні вимоги до працівника суб’єкта 
первинного фінансового моніторингу (крім банків), відповідального за проведення фінансового 
моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, і фінансуванню тероризму [6]. Так, відповідальний працівник очолює та коор-
динує внутрішню систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму суб’єкта первинного фінансового моніторингу. 
Він призначається за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніто-
рингу, а також повинен знати законодавство України та міжнародні стандарти у сфері запобі-
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гання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансу-
ванню тероризму та володіти навичками щодо застосовування в практичній діяльності: 

‒ правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення; 
‒ порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які 

можуть бути пов’язані, мати відношення та/або призначатися для фінансування тероризму; 
‒ порядку ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції, та отримання і зберігання 

документів, що стосуються ідентифікації осіб, та документації про здійснення фінансової операції; 
‒ порядку реєстрації суб’єктом первинного фінансового моніторингу фінансових опе-

рацій, що підлягають фінансовому моніторингу; 
‒ порядку зупинення фінансових операцій; 
‒ порядку подання Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу або стали об’єктом фінансового моніторингу, та спри-
яння суб’єктам державного фінансового моніторингу у проведенні аналізу таких фінансових 
операцій; 

‒ порядку підготовки персоналу суб’єкта первинного фінансового моніторингу з метою 
виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; 

‒ критеріїв оцінки ризику проведення операцій, що можуть бути пов’язані з легаліза-
цією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванням тероризму; 

‒ порядку повідомлення правоохоронних органів про фінансові операції, щодо яких 
є або має бути підозра, що вони пов’язані, мають відношення або призначені для фінансування 
терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій; 

‒ вимог щодо запобігання розголошенню інформації, яка надається Держфінмоніторингу 
України, іншої інформації з питань фінансового моніторингу, у тому числі про факт її подання; 

‒ інших вимог, що покладаються на суб’єкта первинного фінансового моніторингу від-
повідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Гаєвський І.М. стверджує, що відповідальний працівник є ключовою фігурою в суб’єкті 
первинного фінансового моніторингу, що у співпраці із керівником координує антилегалізаці-
йні заходи на рівні суб’єкта [7, с. 162].

О.Г. Комісаров, О.Ю. Скрипка, А.О. Собакарь, приділяючи увагу зазначеній темі, наго-
лошують, що слід розкрити термін «бездоганна ділова репутація» як обов’язковий елемент 
кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть бути призначеними на посаду відповідального за 
проведення фінансового моніторингу [8].

Як зазначає професор А.М. Колодій, правовий статус формують норми матеріального 
права, де встановлюються права й обов’язки учасників правовідносин [9, с. 169]. Наведене 
дає змогу стверджувати, що на законодавчому та теоретичному рівнях правовий статус роз-
глядається як сукупність структурних елементів, які й визначають його зміст. На нашу думку, 
теоретичне та практичне розуміння правового статусу можна розглядати з різних сторін. 
Одні вчені-адміністративісти відносять до структури правового статусу суб’єктивні права 
й обов’язки суб’єкта права [10], інші додатково виокремлюють правосуб’єктність (правоздат-
ність і дієздатність) [11]. Ми поділяємо думку перших щодо широкого розуміння змісту право-
вого статусу та додатково відносимо до його структурних елементів свободи, законні інтереси 
й деліктну здатність. Однак правовий статус фізичних, юридичних осіб і суб’єктів владних 
повноважень є різним за своєю природою та може змінюватись залежно від правовідносин, 
у яких суб’єкт права виступає стороною [12].

Звичайно, без системи фінансового моніторингу важко уявити стабільний, динаміч-
ний, цивілізований розвиток ринку фінансових послуг, однак є певні недоліки, які створює 
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така система для учасників такого ринку. Зокрема, з позиції суб’єктів первісного фінансового 
моніторингу, організація системи фінансового моніторингу вимагає додаткових фінансових 
витрат: оплата праці відповідальної особи (якщо йдеться про фінансові установи, наприклад, 
комерційні банки, страхові компанії), організація її робочого місця, впровадження механізмів 
фінансового моніторингу у функціонування інформаційних систем, що діють у межах окре-
мих установ, підприємств, організацій. Загалом така система є ще однією, додатковою умо-
вою здійснення державного контролю за функціонуванням означених установ, що збільшує 
тиск на їх діяльність у системі існування значної кількості перевіряючих та контролюючих 
органів. Також негативним елементом існування системи фінансового моніторингу, насам-
перед для фінансових установ, що надають депозитні послуги, є перешкоди щодо залучення 
значних сум фінансових ресурсів для здійснення активних операцій, які дозволяють отри-
мати прибуток. Наприклад, залучення одного депозиту на значну суму дозволяє працівни-
кам банківської установи швидше виконати поставлений план, фінансовій установі в цілому 
меншими витратами формувати капітал банку. Проте у таких випадках, не порушуючи чинне 
законодавство, така установа має перевірити джерело походження коштів, у разі виявлення 
порушень повідомити про це державні органи влади і не має право їх залучати до своєї діяль-
ності. У такому випадку ця установа може і втратити фінансово спроможного клієнта, і не 
отримати коштів. Саме тому досить часто банківські працівники намагаються обійти норми 
чинного законодавства, пропонуючи легальні механізми залучення фінансових ресурсів до 
національної економіки [13, с. 53–54].

У 2018 році кількість повідомлень про фінансові операції, що були отримані та взяті на 
облік Держфінмоніторингом від небанківських установ в електронному вигляді, збільшилась 
порівняно з 2017 роком на 35,55% та складає 99,72% від загальної кількості повідомлень, взятих 
на облік Держфінмоніторингом від зазначеної категорії СПФМ. Серед небанківських установ 
найбільш активними у поданні повідомлень є професійні учасники фондового ринку. Питома 
вага таких повідомлень у загальному обсязі взятих на облік повідомлень про фінансові операції, 
що надійшли до Держфінмоніторингу від небанківського сектору склала 46,65% [4, с. 20].

Слід відмітити, що у 2018 році Держфінмоніторингом взято на облік 9 969 792 повідо-
млень про фінансові операції, що на 24,4% більше, ніж у 2017 році [14, с. 20].

Динаміка отриманих повідомлень в розрізі суб’єктів первинного фінансового моніто-
рингу показує, що Найбільш активними в системі звітування, в розрізі СПФМ, є банківські 
установи, які надсилають більшість повідомлень про операції, що підлягають фінансовому 
моніторингу. Протягом 2018 року від банківських установ взято на облік 99,02% від загальної 
кількості повідомлень про фінансові операції (рис. 1).

Своєю чергою державний фінансовий моніторинг визначається як сукупність заходів, 
які здійснюються суб’єктами державного фінансового моніторингу, спрямованих на вико-
нання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Отже, враховуючи те, що система фінансового моніторингу покликана бути одним із 
регуляторів економічної безпеки України, фінансовий моніторинг слід розглядати не тільки 
в контексті заходів відповідних суб’єктів, а й як інструмент адміністративного впливу, який 
забезпечує гарантування національної безпеки.

Національний банк України в результаті перевірок банків з питань фінансового моні-
торингу в червні 2018 року оштрафував «Банк інвестицій та заощаджень» на 5 мільйонів 
гривень за здійснення ризикової діяльності. Нацбанк дав банку письмове попередження за 
надання недостовірної звітності, недоліки внутрішніх документів з питань фінансового моні-
торингу; порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів, неналежне управління ризиками 
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та несвоєчасне повідомлення відповідальному працівнику банку про фінансові операції, що 
підлягають фінансовому моніторингу. Крім того, регулятор зажадав заміни голови правління 
банку та відповідального за фінансовий моніторинг працівника [15].

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвиток у цьому напрямі. Отже, 
у межах статті розглянуто правовий статус відповідального працівника насамперед в забезпе-
ченні безперервності процесу фінансового моніторингу і дотримання установою усіх вимог 
законодавства з запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 
Встановлено статусно-рольову структуру відповідального працівника – суб’єкта первинного 
фінансового моніторингу, що ґрунтується на відносинах: фінансова установа – відповідальний 
працівник – клієнт. Порушене питання вказує на те, що фінансова установа не може вплинути 
на потенційного клієнта інакше, аніж відмовитися від здійснення фінансової операції. Отже, 
уся система в масштабах країни має діяти бездоганно, оскільки клієнт, якому відмовлено 
в одній компанії, не повинен мати можливості здійснити таку фінансову операцію в іншій.
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Рис. 1. Динаміка отриманих повідомлень в розрізі суб’єктів первинного фінансового моніторингу
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АКТ ЗАСТОСУВАннЯ ПРАВА ЯК ЗАСІБ ПУБЛІЧнОГО УПРАВЛІннЯ  
ТА ПРАВОВОГО РеГУЛЮВАннЯ У СфеРІ ПРиВАТиЗАЦІї

Статтю присвячено актуальним питанням, що виникають у сфері правозастосовної діяль-
ності органів приватизації та місцевих рад, органів приватизації територіальних громад у сучасних 
умовах запровадження правил проведення приватизаційного процесу відповідно до Закону України  
«Про приватизацію державного і комунального майна». У межах дослідження на підставі аналізу нау-
кових концепцій та правових норм визначено ознаки актів застосування права у сфері приватизації, що 
конкретизують суб’єктів, підстави та порядок їх прийняття, їх зміст та форму, роль у сфері публіч-
ного управління та правового регулювання суспільних відносин у цій сфері. Запропоновано авторське 
визначення акту застосування у сфері приватизації як персоніфікованого правового акту державних 
органів приватизації чи місцевих рад, органів приватизації територіальних громад, прийнятого на 
основі юридичних фактів і норм права щодо об’єктів приватизації, який визначає права, обов’язки або 
міру юридичної відповідальності покупців та інших учасників приватизаційного процесу. Розглянуті, 
охарактеризовані та проілюстровані практичними прикладами види правозастосовних актів у сфері 
приватизації. Сформульовані відповідні пропозиції щодо удосконалення Закону України «Про привати-
зацію державного і комунального майна» в частині конкретизації вимог до правозастосовних актів 
органів приватизації. Практична цінність дослідження полягає в тому, що отримані результати 
можуть бути використані в законотворчій діяльності, в адвокатській діяльності, а також під час 
викладання курсів з адміністративного права у начальних юридичних закладах України. 

Ключові слова: акт застосування права, приватизація, публічне управління, правове регулювання, 
органи приватизації, місцеві ради, органи приватизації територіальних громад, державне майно, кому-
нальне майно.

M. М. Potip. Act of applying law as a means of public administration and legal regulation in the 
sphere of privatization

The article is devoted to topical issues that arise in the sphere of law enforcement activity of privatization 
bodies and local councils, bodies of privatization of territorial communities in modern conditions of implementa-
tion of rules of privatization process in accordance with the Law of Ukraine “On Privatization of State and Com-
munal Property”. Within the framework of the research, on the basis of the analysis of scientific concepts and legal 
norms, the signs of acts of application of the law in the sphere of privatization are specified, specifying the subjects, 
grounds and procedure for their adoption, their content and form, role in the sphere of public administration and 
legal regulation of public relations in this sphere. The author defines the act of applying in the sphere of privatiza-
tion as a personalized legal act of state privatization bodies or local councils, bodies of privatization of territorial 
communities, adopted on the basis of legal facts and norms of law regarding the objects of privatization, which 
defines the rights, obligations or measure of legal liability of buyers. and other participants in the privatization pro-
cess. Types of law enforcement acts in the sphere of privatization are considered, characterized and illustrated with 
practical examples. The corresponding proposals on improvement of the Law of Ukraine “On privatization of state 
and communal property” have been formulated in the part of specifying the requirements for the enforcement acts 
of the bodies of privatization. The practical value of the study is that the results obtained can be used in law-mak-
ing, in law-making, as well as in teaching courses in administrative law in primary legal institutions of Ukraine.

Key words: act of application of law, privatization, public administration, legal regulation, privatization 
bodies, local councils, bodies of privatization of territorial communities, state property, communal property.
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Постановка проблеми. Приватизаційні процеси охопили Україну з моменту проголо-
шення її незалежності: відбувалась приватизація житла, земельних ділянок, підприємств їх 
майна, об’єктів інфраструктури. 

Починаючи з 1992 року по 2018 рік, в Україні було приватизовано більше 133 тисяч об’єк- 
тів: 29 859 об’єктів державної форми власності та 103 364 – об’єкти комунальної власно-
сті. Протягом 2018 року державну форму власності змінили 249 об’єктів приватизації [4], 
у січні–березні 2019 року – 126 об’єктів [1]. Загалом, на 2019 рік заплановано здійснити 
приватизацію 21 об’єкта великої приватизації державної власності [17] та 792 об’єктів малої 
приватизації [16]. 

Приватизаційний процес проходив з різним ступенем інтенсивності, а його результати 
є суперечливими. Водночас кожен випадок проведення приватизації об’єкта права державної 
і комунальної власності є результатом правового регулювання суспільних відносин у цій сфері 
та правозастосовної діяльності суб’єктів публічного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття та ознаки «акту застосування права» 
чи «правозастосовного акту» як засобу публічного управління та правового регулювання 
суспільних відносин вивчали такі науковці, як Є.Г. Бобрешов, М.В. Кравчук, І.П. Голосні-
ченко, Н.М. Крестовська, Т.С. Мартьянова, Р.С. Мельник, Л.Г. Матвєєва, С.М. Мельничук, 
О.В. Пунько, В.Д. Ткаченко, М.В. Цвік, Л.М. Шестопалова та інші. У сфері приватизації фра-
гментарно питання правозастосовної діяльності та правозастосовних актів у сфері приватиза-
ції здійснював О.Г. Розгон [26]. Водночас системно питання визначення ознак, змісту, поняття 
та видів актів застосування права як засобу публічного управління та правового регулювання 
у сфері приватизації не розглядалося.

Мета статті. У зв’язку із зазначеним метою статті є з’ясування ознак актів застосування 
права у сфері приватизації, формулювання відповідного авторського поняття, здійснення 
характеристики найпоширеніших їх видів, а також визначення перспектив удосконалення пра-
вового регулювання правозастосовної діяльності органів приватизації.

Виклад основного матеріалу. Більшість науковців та практиків сходяться щодо змі-
сту правозастосування чи правозастосовної діяльності. Так, В.Д. Цвік визначає застосування 
права як правову форму діяльності уповноважених на те органів держави і посадових осіб 
щодо реалізації приписів норм матеріального права відносно конкретних життєвих випадків 
шляхом винесення індивідуально конкретних рішень [27, c. 361]. Є.Г. Бобрешов пропонує 
категорію «правозастосування» розуміти як юридично цілісну, активну, творчу сукупність дій 
з реалізації права, що здійснюється чітко регламентованими повноважними органами (поса-
довими особами) державної влади в рамках формально закріплених процедурно-процесуаль-
них форм, що спрямована на оформлення, кваліфікування і вирішення конкретних життєвих 
випадків в суспільних правовідносинах, що підлягають регулюванню та віднесені законом до 
компетенції таких органів. [2, с. 13]. Також цікавою є позиція Т.С. Мартьянової, яка під засто-
суванням права розуміє різновид управлінської діяльності, що вирізняється владним, підза-
конним, творчим характером, має підвищену соціальну значущість і чинить виховну дію на 
суб’єктів правовідносин, у межах якої на основі норм права здійснюється індивідуально-пра-
вове регулювання [12, с. 10]. Конструктивно з цього приводу висловлюється С.М. Мельничук, 
який вважає, що з позицій адміністративного права, застосування норм права (видання ненор-
мативних (індивідуальних) актів, видання актів застосування норм права (адміністративне 
розпорядництво) – основна форма публічного управління. Правозастосовна форма діяльності 
публічної адміністрації пов’язана з виконанням законодавчих та інших нормативних правових 
актів з метою застосування норми права до конкретних життєвих обставин, тобто в рамках 
цієї форми відбувається розгляд і вирішення індивідуальних справ [14]. В результаті правоза-
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стосовної діяльності органів публічного управління приймаються відповідні правозастосовні 
акти, які науковцями розглядаються як частина механізму публічного управління та механізму 
регулювання суспільних відносин.

Правозастосовна діяльність безпосередньо пов’язана із змістом публічного управління. 
Як зазначає Р.С. Мельник, під публічним управлінням слід розуміти зовнішньо орієнтовану 
діяльність уповноважених суб’єктів, пов’язану із реалізацією політичних рішень та впровад-
женням у життя положень законів України [13, с. 13]. І.П. Голосніченко вважає, що механізм 
публічного управління складається з норм адміністративного права, адміністративно-право-
вих відносин, актів тлумачення норм адміністративного права та актів реалізації адміністра-
тивно-правових норм та відносин [10, с. 14]. На наш погляд, механізм публічного управління 
тісно пов’язаний із механізмом адміністративно-правового регулювання через наявність 
спільних елементів.

Науковці у своїх дослідженнях демонструють різні підходи до структури механізму пра-
вового регулювання, водночас є значна група дослідників, що, поглиблюючи наукову думку 
в цьому напряму, відносять до цього механізму і правозастосовні акти. Так, Н.Н. Крестов-
ська і Л.Г. Матвєєва пропонують до елементів механізму правового регулювання відносити: 
норми права; юридичний факт; акти безпосередньої реалізації права; акти застосування права 
[11, с. 354]. На думку Л.М. Шестопалової, елементами механізму правового регулювання є: 
а) норми права – основа механізму правового регулювання, оскільки з них, їхнього змісту, почи-
нається вплив права на суспільні відносини; б) правовідносини – суспільні відносини, що від-
буваються у визначених нормами права межах; в) акти реалізації прав і обов’язків – дії суб’єктів 
щодо здійснення приписів правових норм; г) акти застосування права; ґ) законність; д) правосві-
домість; е) правова культура [28, с. 157]. О.Г. Розгон під час дослідження механізму адміністра-
тивно-правового регулювання малої приватизації визначає серед його елементів також правоза-
стосовні акти як його додатковий елемент [26]. З наведеного можна зробити поточний висновок, 
що правозастосовні акти є не обов’язковими, а додатковими елементами механізму публічного 
управління та механізму правового регулювання, проте за своїм змістом вони є незамінним засо-
бом адміністративно-правового регулювання індивідуальних юридичних справ.

Розглянемо наукові концепції та підходи щодо визначення змісту правозастосовного 
акту. М.В. Кравчук наголошує, що правозастосовчий акт і нормативний акт мають багато 
спільного, але разом з тим суттєво відрізняються, тому що акт застосування норм права висту-
пає як один із засобів державного керівництва і засіб вирішення юридичних справ, що виконує 
функції індивідуального регулювання поведінки суб’єктів в конкретних правових відносинах, 
видається у певній формі і передбаченому законом порядку, має юридичну силу і забезпечу-
ється відповідними засобами [9]. Як зазначає О.В. Пунько, акт застосування права, з одного 
боку, виступає засобом організації реалізації правових норм, а з іншого боку – засобом здійс-
нення процесу управління, у чому і полягає його головна соціальна цінність. У ході право-
застосовної діяльності органи правозастосування виступають суб’єктами управління; особи, 
відносно яких застосовується право, є об’єктами управління; а правозастосовні акти – засо-
бами управління [25]. 

Необхідно зазначити, що, на думку М.В. Кравчука, правозастосовчий акт – це спосіб 
зовнішнього прояву формально-обов’язкового правила поведінки індивідуального характеру, 
яке підтверджує, встановлює, змінює або скасовує юридичні права і обов’язки персоніфікова-
них суб’єктів у конкретній життєвій ситуації [9, c. 165]. Таким чином, акт застосування права – 
це правовий акт компетентного органу або посадової особи, прийнятий на основі юридичних 
фактів і норм права, який визначає права, обов’язки або міру юридичної відповідальності кон-
кретних осіб. Діяльність правозастосовчих органів завершується оформленням відповідного 
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акта, який фіксує прийняте рішення і надає йому офіційного значення і вольового характеру. 
Щодо конкретних осіб акт застосування права є категоричним, обов’язковим до виконання 
велінням [9, c. 165].

О.В. Пунько наголошує, що доцільно підкреслити, що акти застосування права повинні 
і можуть вивчатися в різних аспектах: як самостійна правова категорія; юридичний засіб дер-
жавного управління суспільством; одна з правових форм здійснення функцій держави; орга-
нізаційна форма діяльності державних органів і окремих громадських організацій; найважли-
віший засіб реалізації юридичних норм; індивідуально визначені юридичні акти; спеціальний 
юридичний факт тощо. Вони виступають у різних формах зв’язків і відносин з іншими пра-
вовими явищами. Це зумовлює багатогранність і складність актів застосування та їх особ-
ливе призначення як в механізмі правового регулювання, так і в механізмі правозастосування.  
На думку О.В. Пунько, призначення правозастосовного акта в механізмі правозастосування 
полягає в наступному: 1) акт застосування права є юридичним засобом впливу на суспільні від-
носини; 2) акти застосування виступають як юридичні факти. Вони є елементом юридичного 
(фактичного) складу, причому елементом (фактом), який завершує вказаний склад. З винесен-
ням цього акту виникає, змінюється чи припиняється правовідношення; 3) акт застосування – 
це засіб конкретизації норм права. Права і обов’язки в конкретному обсязі «прив’язуються» 
до персонально визначених суб’єктів; 4) в актах застосування реально проявляється влад-
ність, примусовість права. В нормах права примус виступає в якості потенційного, можли-
вого, а в правозастосовних актах примус набуває реального конкретного характеру, який звер-
нений до конкретних суб’єктів; 5) за допомогою владних актів застосування забезпечується 
реалізація суб’єктивних прав у випадках виникнення яких-небудь перепон. Зобов’язана особа 
примушується до конкретних дій з метою забезпечення вимог норм права; 6) після прийняття 
правозастосовного акта настає період реалізації, виконання прийнятого рішення; 7) в актах 
застосування права втілюється індивідуалізований вплив компетентних органів на хід право-
вого регулювання, індивідуальна регламентація суспільних відносин; 8) акт застосування права 
забезпечує «контакт» правової норми, що застосовується в конкретному випадку, з реальним 
суспільним буттям; 9) акт застосування (який включається в об’єктивну сторону), пов’язаний 
із суб’єктивною стороною, тому що в ньому відображається компетентність, професіоналізм 
особи, що застосовує право; 10) він виражає волю держави у вирішенні певних проблем тощо; 
11) це документ, який формально закріплює рішення компетентного органу [25].

Особливостями правозастосовного акту, на думку М.В. Кравчука, є те, що: 1) його можуть 
приймати компетентні органи держави; 2) він має індивідуально визначений (персоніфікований) 
характер; 3) не може мати зворотної дії в часі; 4) має встановлену законом форму [9]. На наш 
погляд, наведені ознаки характерні також для правозастосовних актів у сфері приватизації.

Відповідно до ст. 12 «Порядок прийняття рішення про приватизацію» Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна» рішення про приватизацію об’єкта, 
який включено до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, при-
ймається державними органами приватизації шляхом видання наказу, але не пізніше 30 днів 
з дня включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, за винятком випадку, перед-
баченого частиною другою цієї статті. Опублікування інформації про прийняття рішення про 
приватизацію об’єкта здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня видання державним 
органом приватизації відповідного наказу в офіційних друкованих виданнях державних орга-
нів приватизації, на офіційному вебсайті Фонду державного майна України [23].

Відповідно до Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію державного 
і комунального майна», який регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації, 
у тому числі й комунального майна, приватизація (відчуження) майна, що перебуває у кому-
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нальній власності, здійснюється органами місцевого самоврядування. Суб’єктами приватизації 
комунального майна є місцеві ради (сільські, селищні, міські ради), органи приватизації тери-
торіальних громад [3]. Закон України «Про місцеве самоврядування» у п. 30 ст. 26 визначає, що 
винятковою компетенцією сільських, селищних, міських рад у сфері приватизації є прийняття 
рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих 
програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають при-
ватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної 
власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизова-
ного майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі 
приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано 
недійсним [22]. Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, ухвалю-
ється місцевою радою. Опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію 
об’єкта комунальної власності здійснюється на офіційних сайтах місцевих рад та в електронній 
торговій системі протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення місцевою радою рішення [15]. 
Таким чином, кожне рішення Фонду держмайна та його територіальних підрозділів і органів 
місцевого самоврядування щодо приватизації конкретного об’єкту оформляється відповідним 
наказом, який за своїм змістом є актом застосування права.

Для розгляду окремих видів правозастосовних актів у сфері приватизації слід навести їх 
класифікацію, розроблену М.В. Кравчуком. Цей науковець класифікує правозастосовні акти 
за такими критеріями: 1) за суб’єктами прийняття: а) акти державних органів (акти глави дер-
жави; суду, контрольно-наглядових органів, акти уповноважених органів громадських об’єд-
нань; б) акти недержавних органів (рішення органів місцевого самоуправління); 2) за значен-
ням: а) основні (вирок суду); б) допоміжні (готують видання основних, напр., постанова про 
притягнення особи в якості обвинуваченого); 3) за характером правового впливу: а) регуля-
тивні (наказ про підвищення по службі); б) охоронні (постанова про відкриття криміналь-
ної справи); 4) за формою: а) окремий документ (укази, вироки, рішення, накази тощо) – це 
юридична форма; б) резолюція на матеріалах справи; в) усна форма та письмова форма;  
5) за характером юридичних наслідків: а) правоконстатуючі (правопідтверджуючі); б) правов-
становлюючі;  в) правозмінюючі; г) правоприпиняючі [9]. 

На наш погляд, з урахуванням наведеної класифікації правозастосовні акти у сфері при-
ватизації можна характеризувати як акти державних органів (ФДМУ та його територіальних 
підрозділів) та акти органів місцевого самоврядування, які можуть бути як основними, так 
і допоміжними, як регулятивними так і охоронними, що оформлюються наказами та рішен-
нями у письмовій формі та мають переважно правозмінюючий характер юридичних наслідків.

Розглянемо деякі види правозастосовних актів у сфері приватизації. Наприклад, актами 
державних органів (ФДМУ та його територіальних підрозділів), що мають характер основних 
та регулятивних, оформлених у вигляді наказів, які мають правозмінюючий характер юридич-
них наслідків, є накази ФДМУ та його територіальних підрозділів про прийняття рішення про 
приватизацію конкретного об’єкту. Наприклад, Наказами регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях прийнято рішення 
про приватизацію об’єкта державної власності: 1) від 12.08.2019 № 00535 – об’єкта малої при-
ватизації: окремого майна – адміністративної будівлі літ. «А-1»; 2 ) від 06.08.2019 № 00504 – 
об’єктів малої приватизації державної власності: окремого майна – вбудовано-прибудованого 
приміщення загальною площею 656,6 кв. м; окремого майна – готелю «Світязь»; окремого 
майна – готелю «Лісова пісня» [6]. Наказами регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Рівненській та Житомирській областях: від 05.08.2019 року № 75 та від 
05.08.2019 року № 76 прийнято рішення про приватизацію двох об’єктів державної власності 
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окремого майна – двох будинків відпочинку [5]. Наказом регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна України по Черкаській області від 05.08.2019 № 82-МП прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності − Державне підприємство «Чер-
каський державний завод хімічних реактивів» [7]. Наказом Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
01.08.2019 №12/01-101-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні 
об’єкта державної власності – нежитлової будівлі [8], тощо. 

Наступний вид правозастосовних актів є допоміжними актами державних органів 
(ФДМУ та його територіальних підрозділів), оформлений наказами та рішеннями у письмовій 
формі, що мають охоронний характер та тягнуть за собою зміну прав та обов’язків суб’єктів, 
щодо яких вони прийняті.

Так, відповідно до п. 5.1. Положення про регіональне відділення Фонду державного 
майна України Регіональне відділення відповідно до покладених на нього завдань та в межах 
повноважень, делегованих Фондом, розриває контракти з керівниками державних підпри-
ємств, функції з управління майном яких передані в управління регіонального відділення [19]. 
Такі дії передбачені Типовою формою контракту з керівником підприємства, що є у державній 
власності, та Постановою Кабінету Міністрів України «Про застосування контрактної форми 
трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності» [24]. Водно-
час чинні нормативно-правові акти не конкретизують підстави розірвання такого контракту. 
Проте, спираючись на положення п.4.1.2. Наказу ФДМУ «Про затвердження Положення про 
порядок укладання або переукладання контракту з керівником виконавчого органу відкритого 
акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії і Типової 
форми контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства» [18] 
можна вважати, що практика прийняття наказу ФДМУ про розірвання контракту та звільнення 
керівника виконавчого органу товариства пов’язана також із необхідністю забезпечення ефек-
тивної діяльності суб’єкта господарювання.

Ще одним прикладом охоронного правозастосовного акту є акт про невідповідність 
переможця аукціону вимогам ст. 8 або ч. 9 ст. 14 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» або якщо учасник відмовився від протоколу або договору. 
Відповідно до п. 67 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу у разі, коли переможець електронного 
аукціону не відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна», або в інших випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 14 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», орган приватизації заванта-
жує рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або 
про відмову від укладення договору купівлі-продажу в електронній торговій системі. Якщо 
переможець електронного аукціону відмовився від підписання протоколу про результати елек-
тронного аукціону або договору купівлі-продажу чи не підписав такий протокол або договір 
у встановлені строки, орган приватизації складає та завантажує відповідний акт в електронну 
торгову систему. Таким чином, на наш погляд, акт про невідповідність переможця аукціону 
вимогам ст. 8 або ч. 9 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна», спрямований на забезпечення результатів аукціону та укладення реального договору 
купівлі-продажу об’єкта малої приватизації, є також охоронним правозастосовним актом. 
Тому що у такому випадку в електронній торговій системі автоматично формується новий 
протокол про результати електронного аукціону з визначенням переможцем електронного 
аукціону учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових ціно-
вих пропозицій – учасника, що подав її раніше, за умови, що ним зроблений щонайменше 
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один крок аукціону, та у разі відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від 
такого учасника щодо повернення йому гарантійного внеску та відсутності факту натискання 
ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті. Переможець елек-
тронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного 
аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах 
з продажу того самого об’єкта [23; 20].

Охоронними правозастосовними актами ФДМУ є його рішення про притягнення до 
адміністративної відповідальності керівників уже приватизованого підприємства. Так, відпо-
відно до ч. 5 ст. 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
за недопущення працівників органів приватизації, протидію чи перешкоджання проведенню 
ними перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного або комунального 
майна на керівника приватизованого підприємства накладається штраф у розмірі 1 000 неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян за кожний встановлений факт. Факт недопущення 
працівників органів приватизації до проведення ними перевірки дотримання умов договору 
купівлі-продажу державного або комунального майна підтверджується складеним у присут-
ності відповідних правоохоронних органів та підписаним працівниками державних органів 
приватизації актом про недопуск до проведення перевірки [21; 23]. Розглянуті види актів 
застосування права у сфері приватизації не представляють вичерпний їх перелік у цій сфері, 
проте дозволяють зробити висновки щодо їх особливостей.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 
В результаті проведеного аналізу наукових теорій та правових норм вважаємо, що наведена 
інформація дозволяє зробити висновок щодо видів правозастосовних актів у сфері привати-
зації. Так, на наш погляд, найчастіше у цій сфері використовуються акти застосування права 
таких видів: 1) за суб’єктами прийняття: а) акти державних органів (ФДМУ та його терито-
ріальних підрозділів); б) акти органів місцевого самоврядування; 2) за значенням: а) основні 
(про прийняття рішення про приватизацію); б) допоміжні (про невідповідність переможця 
аукціону вимогам законодавства); 3) за характером правового впливу: а) регулятивні (про при-
йняття рішення про приватизацію); б) охоронні (про притягнення до адміністративної від-
повідальності); 4) за формою: окремий документ (рішення, накази та ін.); 5) за характером 
юридичних наслідків: б) правовстановлюючі; в) правозмінюючі; г) правоприпиняючі.

Акти застосування права у сфері приватизації, на наш погляд, мають наступні ознаки, 
компіляція яких дозволить сформулювати їх визначення: 1) суб’єкти, що їх приймають, – 
державні органи приватизації (ФДМУ та його територіальні підрозділи) та органи місце-
вого самоврядування; 2) ґрунтується на основі юридичних фактів і норм права; 3) прийма-
ється щодо об’єктів державної та комунальної власності, визначених у законному порядку 
об’єктами приватизації; 4) містить формально-обов’язкові правила поведінки індивідуаль-
ного характеру покупців та інших учасників приватизаційного процесу; 5) визначає права, 
обов’язки або міру юридичної відповідальності зазначених у ньому осіб; 6) виступає засобом 
організації реалізації правових норм та засобом здійснення процесу управління; 7) виражає 
волю держави у вирішенні проблем у сфері приватизації; 8) має індивідуально визначений 
(персоніфікований) характер; 9) не має зворотної дії в часі; 10) має встановлену законом 
форму – наказ, рішення.

З урахуванням зазначених ознак вважаємо за можливе визначити акт застосування 
у сфері приватизації як персоніфікований правовий акт державних органів приватизації чи 
місцевих рад, органів приватизації територіальних громад, прийнятий на основі юридичних 
фактів і норм права щодо об’єктів приватизації, який визначає права, обов’язки або міру юри-
дичної відповідальності покупців та інших учасників приватизаційного процесу.
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Зазначеним визначенням пропонуємо доповнити статті 1 Закону України «Про привати-
зацію державного і комунального майна», а перелік та загальні вимоги до актів застосування 
права у сфері приватизації визначити у частині 6 статті 7 цього закону. Реалізація запропо-
нованих змін, на наш погляд, дозволить систематизувати правозастосовну діяльність органів 
приватизації та підвищить рівень прозорості у цій сфері.
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ОСОБЛиВОСТІ ефеКТиВнОСТІ АДМІнІСТРАТиВнО-ПРАВОВОї ОхОРОни

У статті на основі чинного законодавства та думок на цю проблематику вчених в галузі адміні-
стративного права досліджено особливості ефективності адміністративно-правової охорони.

Невпинний розвиток суспільних відносин в адміністративному праві, удосконалення сучасних 
технологій, а також формування інформаційного суспільства, не могли не вплинути на стан ефектив-
ності сучасної адміністративно-правової охорони. Автор констатує, що ефективність адміністра-
тивно-правової охорони є невіддільним елементом теорії і практики такої охорони.

Ефективність адміністративно-правової охорони – це уміння публічної адміністрації на основі 
норм адміністративного права якісно та своєчасно відновлювати порушені права, свободи й законні 
інтереси невладних фізичних і юридичних осіб, публічний інтерес держави та суспільства.

Адміністративно-правова охорона існує через систему адміністративно-правових норм, одно-
часно доведено, що вона не може з погляду гносеології права існувати в таких вузьких рамках, визначе-
них державою, вона відображає об’єктивні суспільні відносини, захищає найбільш важливі цінності, які 
в певний відрізок часу можуть ще не знайти формального оформлення в джерелах адміністративного 
права, забезпечується на основі адміністративно-правових норм й одночасно регулюється нормами 
адміністративного права, які встановлюються не тільки державою, хоча нею насамперед.

Сформовано чотири рівні ефективності адміністративно-правової охорони: достатній, коли 
закладені в нормативно-правових актах завдання публічної адміністрації щодо відновлення порушених 
прав невладних осіб загалом виконуються; недостатній, що характеризується частими випадками 
невідновлення порушених прав та свобод людини і громадянина, але такими, що не характеризуються 
системністю; кризовий, коли виникають системні порушення прав, свобод і законних інтересів фізичних 
та юридичних осіб, вони не отримують від держави через опосередковану діяльність публічної адмі-
ністрації захисту, а незадоволеність громадян набуває значного соціального вагомого протесту; нее-
фективний, коли порушені права і свободи та законні інтереси фізичних і юридичних осіб практично не 
відновлюються, а корупція наповнює правоохоронну систему, при цьому норми адміністративно-право-
вої охорони змінюють свою гуманну і справедливу сутність та самі стають чинниками дестабілізації 
суспільних відносин.

Ключові слова: відповідальність, адміністративно-правова охорона, загроза, законодавство, 
національна безпека, суспільні відносини, адміністративно-правовий захист, публічна адміністрація, 
адміністративно-правові відносини.

O. М. Pravotorova. Features of effectiveness of administrative legal protection
In the article, the key aspects of the effectiveness of administrative and legal protection are researched on 

the basis of current legislation and opinions on this issue of scholars in the field of administrative law.
The author notes that administrative-legal protection is an institution of administrative law consisting of 

uniform rules of administrative law whose legal effect is directed at the prevention of offenses (crime prevention) 
and the restoration of violated rights, freedoms and legal interests of individuals and juridical persons carried 
out for using administrative tools – forms of administrative activity of public administration, administrative 
coercion and administrative enforcement.

The steady development of social relations in administrative law, the improvement of modern technol-
ogies, as well as the formation of an information society, could not but affect the state of efficiency of modern 
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administrative and legal protection. The author states that the effectiveness of administrative and legal protec-
tion is an integral part of the theory and practice of such protection.

Effectiveness of administrative and legal protection is the ability of public administration based on the 
norms of administrative law to qualitatively and timely restore violated rights, freedoms and legitimate interests 
of non-authorized individuals and legal entities, public interest of the state and society.

Four levels of effectiveness of administrative and legal protection have been formed: sufficient, when 
the tasks of the public administration in restoration of violated rights of non-authorized persons are generally 
fulfilled in the normative-legal acts; insufficient, characterized by frequent cases of non-renewal of violated 
rights and freedoms of man and citizen, but not characterized by systematic; crisis, when there are systematic 
violations of rights, freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities, they do not receive from 
the state through the indirect activity of the public administration of protection, and dissatisfaction of citizens 
acquires a significant social weighty protest; is ineffective when the violated rights and freedoms and legitimate 
interests of individuals and legal entities are practically not restored, and the law-enforcement system is full of 
corruption, while the norms of administrative-legal protection change their humane and fair essence and them-
selves become factors of the destabilization of social relations.

It is concluded that administrative-legal protection exists through a system of administrative-legal 
norms, and at the same time it is proved that it cannot, from the point of view of epistemology of law, exist in 
such narrow limits as the state determines, it reflects objective social relations, protects the most important 
values, Which during this period of time may not yet find the formal registration in the sources of administrative 
law, is provided on the basis of administrative law and simultaneously governed by the norms of administrative 
law, which will establish not only the state, although it primarily.

Four levels of effectiveness of administrative and legal protection have been formed: sufficient, when the 
tasks of public administration set forth in normative legal acts in relation to the restoration of violated rights 
of non-authorities as a whole are fulfilled; insufficient, characterized by non-isolated cases, not the restoration 
of violated rights and freedoms of man and citizen, but not characterized by systematic; crisis, when there are 
systematic violations of rights, freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities, they do not 
receive protection from the state through the indirect activity of the public administration; the dissatisfaction of 
citizens acquires significant social protest; is ineffective when the violated rights and freedoms and legitimate 
interests of individuals and legal entities are practically not restored, and corruption penetrates the law-en-
forcement system, while the norms of administrative-legal protection change their humane and fair essence and 
they themselves become factors of destabilization of social relations.

Key words: responsibility, administrative and legal protection, threat, legislation, national security, pub-
lic relations, administrative and legal protection, public administration, administrative-legal relations, admin-
istration.

Постановка проблеми. Людська цивілізація розвивається в глобалізованому та урба-
нізованому світі в умовах інформаційного суспільства. Наша держава Україна не може бути 
осторонь цих світових процесів, вона обрала вектором свого розвитку прямування до євро-
пейської спільноти, європейських цінностей, а також прагне стати правовою державою з гро-
мадянським суспільством. Ефективної адміністративно-правової охорони потребують життя, 
честь, гідність громадян, здоров’я, громадський порядок, державний кордон, природа, флора 
і фауна, культурна спадщина тощо (ось лише невеликий перелік цінностей, які потребують 
створення належних умов у цьому напряму).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато вчених з різних галузей права розгля-
дали у своїх працях ті чи інші аспекти правової охорони взагалі, а також адміністративно-пра-
вової охорони зокрема. Також деякою мірою їх цікавили питання ефективності адміністратив-
но-правової охорони. Однак вони зазвичай зазначали про необхідність реформування правової 
бази, створення нових засобів щодо адміністративно-правової охорони саме своєї суспільної 
цінності (право власності – В. Галунько, право інтелектуальної власності – Є. Юркова, право 
на підприємницьку діяльність – С. Сідак, атмосферне повітря – С. Ворушило, тваринний 
світ – В. Книш, громадський порядок – М. Лошицький, В. Цикалевич, право на комп’ютерні 
програми – Р. Саунін та ін., цей перелік можна ще досить довго продовжувати). Проте дієва 
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теорія адміністративно-правової охорони, її новітня модель, сучасне концептуальне бачення 
до цього часу так і не отримали свого наукового втілення.

Мета статті (постановка завдання). У статті на основі чинного законодавства та думок 
на цю проблематику вчених в галузі адміністративного права буде досліджено ключові аспекти 
ефективності адміністративно-правової охорони.

Виклад основного матеріалу. Адміністративно-правова охорона має бути ефективною. 
Оскільки публічна адміністрація в переважній кількості утримується за рахунок бюджетних 
коштів, відповідно, громадяни мають право питати з держави, як вони витрачаються, як її 
органи і посадові особи відновлюють порушені права, свободи та законні інтереси людини 
і громадянина. Адже реалізація права означає його дійсність і ефективність. Ці два фунда-
ментальні аспекти імперативно вимагають точності, виняткового професіоналізму діяльності 
публічної адміністрації, з одного боку, і одночасно – досконалих юридичних стандартів, що 
ведуть до повного уникнення нерівності для однорідних суб’єктів права [1].

Тим самим, на наше глибоке переконання, ефективність адміністративно-правової охо-
рони є невіддільним елементом теорії і практики такої охорони.

Слід зазначити, що адміністративно-правова охорона – це інститут адміністративного 
права, що складається з однорідних норм адміністративного права, правовий вплив яких спря-
мовано на попередження правопорушень (профілактику злочинів) та відновлення порушених 
прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, що здійснюються за допомо-
гою адміністративного інструментарію – форм адміністративної діяльності публічної адміні-
страції, засобів адміністративного примусу та адміністративних процедур.

Слово «ефективність» походить від латинського слова “effectus” (виконання, дія), що 
означало «результат, наслідок до.-л. причин, дій», можна стверджувати, що ефективний – це 
той, що дає ефект, приводить до потрібних результатів, звідси ефективність – це результатив-
ність; таким чином, критерій ефективності – це мірило результативності цілеспрямованої [2]. 
Згідно з тлумачним словником української мови «ефективний» – це той, який призводить до 
потрібних результатів, наслідків, дає найбільший ефект [3].

Класик західної правової думки Е. Алотт (анг. Anthony Allot) у своїй праці «Ефективність 
законів» сформував відповідну теорію. Він стверджує, що закон на практиці має вирішувати 
своє перше завдання – забезпечувати ефективність. Це він обґрунтовує такими чинниками: 
правова система є цілеспрямованою системою, яка існує в суспільстві. Закони приймаються 
тими, хто має владу чи вплив у суспільстві. Метою законів є регулювання або формування 
поведінки членів суспільства шляхом визначення, що дозволено або заборонено, і шляхом 
надання їм можливості через встановлення інститутів та процесів. Тому саму ефективність 
функціонування суспільства слід розглядати через ефективність законів (конкретних поло-
жень правової системи), наскільки вона реалізує свої цілі, тобто виконує їх [4].

Інший західний учений А. Макфарлейн вважає, що ефективність права має в свій основі 
питання ефективності захисту права економічної власності. Похідним від цього є ефективна 
правова охорона працівників. Першим критерієм ефективності є наявність самого закону, який 
захищає певне право правовими нормами. При цьому вчений звертає увагу, що в корумпова-
них державах громадяни бояться і ненавидять закон, оскільки вони зазвичай не захищають, 
а порушують їх права [5].

Професор конституційного й адміністративного права з Нідерландів В. Воєрманс вва-
жає, що в сучасному суспільстві ліберальної демократії суспільні відносини все більше кон-
тролюються законом. Це посилення схильності до закону збігається з подіями, в яких пра-
вова держава та формування права більше не виникають лише в межах національної держави. 
Він вважає, що в наші дні ми живемо в багаторівневих юрисдикціях. Значна частина права 
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встановлюється установами Європейського Союзу, Радою Європи. Закон також усе більше 
закріплюється в конвенціях та угодах. Це все результат навмисних і обґрунтованих кроків, 
прийнятих у кожному окремому випадку. Проте кінцевий результат цієї зростаючої залежно-
сті від права в поєднанні із збільшенням законів, формуванням законодавства та управлінням 
недержавними джерелами викликає напругу та породжує фундаментальні питання.

Учений звертає увагу на програму «Легітимізація та ефективність у сфері права 
та управління у світі різнорівневих юрисдикцій» (LELG) Насправді вона не є новою програ-
мою, а продовженням попередньої програми досліджень з додаванням певних акцентів. Про-
грама LELG здійснювалася в рамках підпрограми Trias Europea (2003–2015 рр.) Дослідницької 
програми «Забезпечення верховенства права у світі багаторівневих юрисдикцій» (далі – MLJ). 
Trias Europea розглянув інституційні відносини та баланс між офіційними повноваженнями 
у відносинах між Нідерландами та ЄС та інституціями ЄС. У останні роки (2009–2014 рр.) 
це дослідження продемонструвало, як проблеми в ЄС усе частіше вирішувалися чи зникали 
з використанням закону та, зокрема, транснаціонального права. Програма Trias Europea ілю-
струвала не тільки благословення посиленого ставлення до закону, але також виявило помилки, 
прогалини та дилеми в побудові багаторівневих юрисдикцій [6].

На думку професора В. Завальнюка, проблема ефективності права залишається акту-
альною для будь-якої держави на планеті поки існує законодавство і його норми, а суспільне 
життя регламентується шляхом видання правових актів і контролю за їх реалізацією. Безпе-
речно, абсолютна ефективність усіх наявних у державі правових норм є соціальним та право-
вим ідеалом, досягнення якого навряд чи є можливим у доступному для огляду майбутньому. 
Однак складність досягнення такого ідеалу підкреслює необхідність наукового осмислення 
і пошуку шляхів його реалізації в окремо взятому суспільстві в конкретний історичний період. 
Особливо це важливо в умовах різких соціальних змін, переломних і кризових явищ, які остан-
німи десятиліттями переживає українська держава.

Ефективність правового регулювання є одним з найбільш значущих показників у праві. 
На жаль, останніми роками вчені-юристи нечасто звертаються до питань ефективності права. 
Тим часом неефективне регулювання в принципі позбавлене сенсу: потрібно всіма способами 
намагатися і на рівні правотворчості, і на рівні правореалізації сприяти виробленню дієвих, 
ефективних механізмів правового впливу. Масштабні катастрофічні події минулого століття 
довели реальність шкоди, що завдається людині внаслідок тотального контролю з боку влади, 
спроби держави регулювати не тільки соціальну поведінку, а й внутрішнє, духовне життя 
людини. Завдану шкоду ілюструє те, що ефективність права може мати й антиправовий харак-
тер і навіть суперечити головній меті самого права – реалізації принципів справедливості 
та гуманізму в суспільному житті [7].

Вітчизняні вчені в галузі соціології права слушно зазначають, що проблема ефектив-
ності є ключовою проблемою функціонування будь-якого соціального інституту. Право 
в цьому сенсі не є винятком. Від рівня соціальної ефективності залежить його життєздатність 
і функціональна повноцінність. У своїй загальній формі ефективність як соціальне явище від-
биває співвідношення між людською діяльністю та її наслідками. Слід наголосити на осново-
положній ролі в кожному політично і соціально розвиненому суспільстві природного права 
(право на життя, свободу, безпеку, власність тощо). Воно є відбиттям природних принципів 
і норм взаємин між людьми, а також між людьми і державою. Ці принципи і норми в своїй 
основі незмінні і абсолютні, вони існують незалежно від держави і в той же час охороняються 
нею. Саме вони є підґрунтям юридичних норм і виконують стосовно них функцію об’єктив-
них вимог, яким вони мають відповідати. Оскільки природне право пов’язане з природними, 
а також з основоположними соціальними якостями людини і виступає як фундаментальна 
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риса її життєвого процесу, то поняття «ефективність» до нього непридатне, як непридатне 
воно, наприклад, до таких понять, як «життя» або «здоров’я» [8]. 

Важливе значення мають також чотири рівні ефективності адміністративно-правової охо-
рони: достатній, коли закладені в нормативно-правових актах завдання публічної адміністрації 
щодо відновлення порушених прав невладних осіб загалом виконуються; недостатній, що харак-
теризується частими випадками невідновлення порушених прав та свобод людини і громадянина, 
але такими, що не характеризуються системністю; кризовий, коли виникають системні порушення 
прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, вони не отримують від держави 
через опосередковану діяльність публічної адміністрації захисту, а незадоволеність громадян 
набуває значного соціального вагомого протесту; неефективний, коли порушені права і свободи 
та законні інтереси фізичних і юридичних осіб практично не відновлюються, а корупція напов-
нює правоохоронну систему, при цьому норми адміністративно-правової охорони змінюють свою 
гуманну і справедливу сутність та самі стають чинниками дестабілізації суспільних відносин.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. У своїй 
загальній формі ефективність адміністративно-правової охорони як соціальне явище відобра-
жає співвідношення між метою діяльності публічної адміністрації в цій сфері та результа-
тами, досягнутими щодо відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів фізичних 
і юридичних осіб. Об’єктивно ефективність адміністративно-правової охорони є оціночною 
категорією адміністративного права.

Ефективність адміністративно-правової охорони має два рівні: перший – ефективність 
норм адміністративного права, які врегульовують суспільні відносини в аналізованій сфері, 
ефективність охоронного законодавства; другий рівень – ефективність адміністративної діяль-
ності публічної адміністрації щодо реального відновлення порушених прав, свобод та закон-
них інтересів фізичних і юридичних осіб. При цьому перший рівень має абстрактний характер 
і завжди має перевірятися на практиці другим рівнем як відносно об’єктивним критерієм істини.

Слід підсумувати, що ефективність адміністративно-правової охорони – це уміння 
публічної адміністрації на основі норм адміністративного права якісно та своєчасно віднов-
лювати порушені права, свободи й законні інтереси невладних фізичних і юридичних осіб, 
публічний інтерес держави та суспільства.

Адміністративно-правова охорона існує через систему адміністративно-правових норм, 
одночасно доведено, що вона не може з погляду гносеології права існувати в таких вузьких 
рамках, визначених державою, вона відображає об’єктивні суспільні відносини, захищає най-
більш важливі цінності, які в певний відрізок часу можуть ще не знайти формального оформ-
лення в джерелах адміністративного права, забезпечується на основі адміністративно-право-
вих норм й одночасно регулюється нормами адміністративного права, які встановлюються не 
тільки державою, хоча нею насамперед.

Сформовано чотири рівні ефективності адміністративно-правової охорони: достатній, 
коли закладені в нормативно-правових актах завдання публічної адміністрації щодо відновлення 
порушених прав невладних осіб загалом виконуються; недостатній, що характеризується час-
тими випадками невідновлення порушених прав та свобод людини і громадянина, але такими, що 
не характеризуються системністю; кризовий, коли виникають системні порушення прав, свобод 
і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, вони не отримують від держави через опосе-
редковану діяльність публічної адміністрації захисту, а незадоволеність громадян набуває знач-
ного соціального вагомого протесту; неефективний, коли порушені права і свободи та законні 
інтереси фізичних і юридичних осіб практично не відновлюються, а корупція наповнює право-
охоронну систему, при цьому норми адміністративно-правової охорони змінюють свою гуманну 
і справедливу сутність та самі стають чинниками дестабілізації суспільних відносин.
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СиСТеМА СУБ’ЄКТІВ АДМІнІСТРАТиВнО-ПРАВОВОГО РеГУЛЮВАннЯ  
В ГАЛУЗІ МиСЛиВСьКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЛЮВАннЯ

У статті досліджується стан законодавчого закріплення системи суб’єктів адміністратив-
но-правового регулювання в галузі мисливського господарства та полювання, особливості розмежу-
вання їхніх повноважень, основні проблеми системи та можливі шляхи їх вирішення. Особлива увага 
приділена питанню участі громадськості в регулюванні зазначеної сфери. Наголошено, що залучення 
громадськості до управління державними справами вважається одним із основоположних принципів 
забезпечення демократичного розвитку суспільства, який сприяє налагодженню системного діалогу 
між органами влади і громадськістю, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з важливих 
питань державного і суспільного розвитку, створення умов гласності, відкритості і прозорості в діяль-
ності органів влади. Визначено, що суб’єктом державного регулювання у сфері мисливського господар-
ства законодавець визнає і громадські організації мисливців, зазначаючи, що з метою задоволення своїх 
законних інтересів у здійсненні полювання, сприяння веденню мисливського господарства, розвитку 
мисливського собаківництва громадяни можуть добровільно об’єднуватись у громадські організації 
мисливців. З’ясовано, що система суб’єктів адміністративно-правового регулювання містить низку 
недоліків, основний з яких полягає в наявності колізій та нечіткому розмежуванні компетенції органів, 
оскільки досить часто повноваження різних суб’єктів збігаються. Крім того, деякі з легально визна-
чених повноважень на практиці не реалізуються. Сформовано пропозиції щодо вдосконалення діяль-
ності системи суб’єктів адміністративно-правового регулювання в галузі мисливського господарства 
та полювання, а саме: узгодити компетенцію органів, які здійснюють управління в цій сфері, та виклю-
чити тотожні повноваження; конкретизувати повноваження органів місцевого самоврядування, гро-
мадських інспекторів з охорони довкілля та громадських мисливських інспекторів у Законі України 
«Про мисливське господарство та полювання», привести у відповідність до сучасного законодавства 
Положення, які регулюють діяльність останніх; деталізувати в Законі України «Про мисливське госпо-
дарство та полювання» форми залучення громадськості до здійснення регулювання в зазначеній сфері; 
наділити контролюючими повноваженнями у сфері мисливського господарства одного із суб’єктів дер-
жавного регулювання в цій галузі та усунути дублюючі повноваження інших органів. 

Ключові слова: мисливське господарство та полювання, адміністративно-правове регулювання, 
суб’єкти адміністративно-правового регулювання мисливського господарства та полювання.

T. M. Savchenko. The system of subjects of administrative and legal regulation in hunting economy 
and shooting

This article explores the state of legislative consolidation of the system of subjects of administrative 
and legal regulation in the field of hunting and hunting, peculiarities of the division of their powers, the main 
problems of the system and possible ways of solving them. Particular attention is paid to the issue of public 
participation in regulating this area. It is emphasized that involvement of the public in the management of public 
affairs is considered one of the basic principles of ensuring democratic development of society, which helps to 
establish a systematic dialogue between the authorities and the public, improve the quality of preparation and 
decision-making on important issues of state and social development, create conditions for publicity, openness 
transparency in the activities of the authorities. It is determined that the subject of state regulation in the sphere 
of hunting economy is recognized by the legislator and public organizations of hunters, noting that in order 
to satisfy their legitimate interests in hunting, promoting the conduct of hunting economy, the development of 
hunting dog breeding, citizens can voluntarily unite in the community . It is found that the system of subjects of 
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administrative and legal regulation contains a number of shortcomings, the main of which is the existence of 
conflicts and a clear delineation of the competence of the authorities, since quite often the powers of different 
entities coincide. In addition, some of the legally defined powers are not implemented in practice. Suggestions 
have been made to improve the activities of the system of administrative and legal entities in the field of hunting 
and hunting, namely: to harmonize the competence of the bodies responsible for management in this sphere and 
to exclude the same powers; to specify the powers of local self-government bodies, public environmental inspec-
tors and public hunting inspectors in the Law of Ukraine “On Hunting and Hunting”; to detail in the Law of 
Ukraine “On Hunting and Hunting” the forms of involvement of the public in the implementation of regulation 
in this area; to grant controlling powers in the field of hunting to one of the subjects of state regulation in this 
field and to eliminate the duplicate powers of other bodies.

Key words: hunting, administrative and legal regulation, subjects of administrative and legal regulation 
of hunting.

Постановка проблеми. Оптимальне здійснення мисливського господарства та полю-
вання залежить від ефективності діяльності органів державної влади, які забезпечують адміні-
стративно-правове регулювання у вказаній сфері. Стан розвитку галузі є наслідком реалізації 
суб’єктами наданих їм законних повноважень. 

Проведений аналіз змісту «Оцінки виконання Стратегії державної екологічної політики 
України на період до 2020 року та Національного плану дій з охорони навколишнього при-
родного середовища на 2011–2015 роки», виявив існування низки проблем у галузі охорони 
навколишнього природного середовища, зумовлених недосконалим організаційно-правовим 
механізмом охорони довкілля, що своєю чергою актуалізує потребу вдосконалення його інсти-
туційної та функціональної складових частин [1, с. 99]. Це стосується також і регулювання 
у галузі мисливського господарства та полювання.

В умовах стрімкого розвитку галузі мисливського господарства та полювання як, по суті, 
одного з видів природокористування особливої уваги потребує існування проблеми раціональ-
ного використання, охорони та відтворення природних ресурсів. А тому органи державної влади 
та місцевого самоврядування, діяльність яких покликана забезпечувати охорону навколишнього 
середовища, відіграють найважливішу роль у вирішенні цієї проблеми та повинні сприяти реа-
лізації принципу поєднання приватних інтересів природокористувачів з суспільними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням зазначеної теми займа-
лись такі науковці, як О.В. Артеменко, А.П. Гетьман, І.А. Городецька, І.Г. Гуль, І.І. Світлак, 
В.В. Овдієнко, О.О. Томин та інші.

Мета статті полягає в узагальненні системи суб’єктів адміністративно-правового 
регулювання в галузі мисливського господарства та полювання, визначенні стану правового 
регулювання їх діяльності, а також розмежуванні компетенції органів державної влади та міс-
цевого самоврядування та на цій підставі сформулювати основні пропозиції щодо вдоскона-
лення чинного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Думки науковців стосовно визначення поняття «суб’єкт 
адміністративно-правового регулювання» різняться. Одні автори під цим терміном розуміють 
джерело впливу того, хто виконує функції керівництва і впливає на об’єкт з метою переве-
дення його у новий стан [2, с. 9]. Деякі визначають суб’єкт як елемент (управляючу систему) 
системи управління, що генерує процес її функціонування [3, с. 220]. Інші розкривають зміст 
цього поняття як структурно-окреслених спільнот людей з органами управління, що форму-
ються ними та керівним складом [4, с. 14]. В.Ю. Волков підсумовує, що між усіма цими визна-
ченнями немає принципових відмінностей, та фігурує ідея керівного впливу суб’єкта, наділе-
ного управлінськими функціями, на об’єкт. 

В.Ю. Волков зазначає, що поширеною є позиція стосовно визначення державного управ-
ління в широкому та вузькому розумінні. На його думку, можна вважати, що державне управ-
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ління в широкому значенні можна розглядати як адміністративно-правове регулювання, яке 
здійснюється державними органами усіх гілок влади та недержавними інституціями, а у вузь-
кому – лише органами виконавчої влади [5, с. 145].

Класифікація суб’єктів адміністративно-правового регулювання в науці теж визна-
чається по-різному. Усталеним є підхід, за якого виділяють органи загальної та спеціальної 
компетенції [6, с. 70]. Зокрема у галузі мисливського господарства до органів першої групи 
відносять Кабінет міністрів України, органи місцевого самоврядування, державні адміністра-
ції. До другої ж групи можна віднести: Міністерство екології та природних ресурсів Укра-
їни, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державне агентство лісових 
ресурсів тощо, для яких адміністративно-правове регулювання в екологічній сфері є основним 
напрямом діяльності. 

Інший підхід до класифікації суб’єктів регулювання, запропонований В.В. Костицьким, 
полягає у виділенні двох рівнів їх функціонування – загальнодержавного та територіального 
(місцевого) [7, с. 468]. Зокрема у сфері мисливського регулювання до загальнодержавних 
належать Кабінет Міністрів України, міністерства та агентство, тоді як до місцевих – органи 
місцевого самоврядування, державні адміністрації та територіальні органи Держлісагентства 
та міністерств. 

О.В. Артеменко, аналізуючи систему суб’єктів адміністрування у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища, пропонує розширену класифікацію, зокрема: за терито-
ріальним масштабом діяльності – загальнодержавні та місцеві; за характером, напрямами 
роботи та повноваженнями – загальної компетенції та спеціальної, органи виняткової компе-
тенції, громадськість [8, с. 116 ].

В.В. Овдієнко стверджує, що правовідносини у сфері мисливства належать до кола 
суспільних відносин, у яких участь органів публічної влади є обов’язковою. Управління мис-
ливським господарством входить в систему державного управління в галузі охорони і вико-
ристання тваринного світу й, по суті, є найважливішим засобом забезпечення раціонального 
ведення мисливства [9, с. 14].

Розділ II Закону України «Про мисливське господарство та полювання» присвячений 
державному регулюванню у галузі мисливського господарства та полювання [10]. Відповідно 
до статті 4 державне регулювання у галузі мисливського господарства та полювання здійсню-
ють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полі-
тики у сфері охорони навколишнього природного середовища (Міністерство екології та при-
родніх ресурсів України), центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері лісового та мисливського господарства (Міністерство аграрної 
політики та продовольства України), центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері лісового та мисливського господарства (Державне агентство лісових 
ресурсів України), та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

Органам місцевого самоврядування за цим Законом та іншими законами України можуть 
бути надані окремі повноваження органів виконавчої влади у сфері державного регулювання 
мисливського господарства та полювання.

Суб’єктом державного регулювання у сфері мисливського господарства законодавець 
визнає і громадські організації мисливців, зазначаючи, що з метою задоволення своїх законних 
інтересів у здійсненні полювання, сприяння веденню мисливського господарства, розвитку 
мисливського собаківництва громадяни можуть добровільно об’єднуватись у громадські орга-
нізації мисливців. Таким чином, можна зробити висновок про підтримку законодавцем широ-
кого розуміння поняття «суб’єкт адміністративно-правового регулювання».
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А тому, беручи за основу широке розуміння адміністративно-правового регулювання, 
слід звернути особливу увагу на такий суб’єкт, як громадськість. 

Забезпечення участі громадян у здійсненні регулювання у галузі мисливства та полю-
вання є реалізацією конституційно гарантованого права кожного українця на участь в управ-
лінні державними справами, закріпленого в статті 38 Конституції України.

Варто погодитися з думкою, що залучення громадськості до управління державними 
справами вважається одним із основоположних принципів забезпечення демократичного роз-
витку суспільства, який сприяє налагодженню системного діалогу між органами влади і гро-
мадськістю, підвищенню якості підготовки, та прийняття рішень з важливих питань держав-
ного і суспільного розвитку, створення умов гласності, відкритості і прозорості в діяльності 
органів влади [14]. 

Аналіз положень законодавства дає змогу визначити, що громадськість в сучасних умо-
вах бере участь у здійсненні адміністративно-правового регулювання у сфері мисливства, 
виконуючи частину функцій, покладених на органи державної влади, а також реалізуючи 
власні права, надані їм законодавством.

Так, у Постанові Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики» [15] визначено основні вимоги до організації 
і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування 
та реалізації державної політики. Консультації з громадськістю проводяться у формі публіч-
ного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю (безпосередні 
форми) та вивчення громадської думки (опосередкована форма). 

При цьому національне законодавство визначає такі засоби участі громадськості у при-
йнятті управлінських рішень, як громадська рада, громадська експертиза, загальні збори 
громадян, місцеві ініціативи та самоорганізація населення. Рішення, прийняті у процесі кон-
сультування з громадськістю за допомогою вище названих засобів, мають рекомендаційний 
характер, на відміну від рішень, що передбачають прямий вплив громадськості на процес їх 
прийняття за допомогою таких засобів, як референдум.

Законодавством визначено, що процедури участі громадськості у формуванні та реа-
лізації державної політики (консультації з громадськістю у формі публічного громадського 
обговорення) обов’язково проводяться щодо проектів: нормативно-правових актів, що мають 
важливе суспільне значення і стосуються прав і обов’язків громадян, а також актів, якими 
передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання 
та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самовряду-
вання; регуляторних актів; державних і регіональних програм економічного, соціального 
і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання, а також щодо звітів головних 
розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік. Причому варто відмітити, 
що орган виконавчої влади має забезпечити врахування результатів проведення консультацій 
під час прийняття ним остаточного рішення або в подальшій роботі [14]. 

Так, Державним агентством лісових ресурсів щорічно затверджується орієнтовний 
план щодо проведення консультацій з громадськістю. Наприклад, в такому плані на 2019 рік 
у галузі мисливського господарства передбачається обговорення проекту наказу Мінагропо-
літики «Про затвердження правил державного обліку мисливських тварин» відповідно до 
статті 6 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».

Крім того, громадськість бере участь і в здійсненні контрольної функції адміністратив-
но-правового регулювання. Так, відповідно до статті 58 Закону України «Про тваринний світ» 
[16] громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 
здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля та громадськими інспекторами 
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Державного агентства лісових ресурсів України і центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері рибного господарства, органів виконавчої влади Авто-
номної Республіки Крим з питань мисливського господарства та полювання. Повноваження 
громадських інспекторів у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу визна-
чаються положеннями про них, затвердженими Міністерством екології та природних ресурсів 
України, Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Відповідно до ст. 38 Закону громадський контроль за полюванням здійснюється гро-
мадськими інспекторами з охорони довкілля та громадськими мисливськими інспекторами. 
Правовий статус цих громадських представників визначає низка нормативно-правових актів, 
зокрема, Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля від 27 лютого 2002 року 
[17], Положення про громадських мисливських інспекторів від 1 березня 2002 року [18] тощо. 
Однак проблемою є застарілість норм названих підзаконних актів, які не відповідають сучас-
ному стану речей та не узгоджуються з іншими законодавчими актами. Внаслідок цього про-
стежується низька ефективність участі громадськості в здійсненні контрольної функції в галузі 
мисливського господарства та полювання, що пов’язано з наявністю низки колізій у чинному 
законодавстві, яке визначає правовий статус громадських інспекторів. Як зазначає І.І. Світлак, 
найбільшим недоліком практичної реалізації закріпленого в законодавстві інституту громад-
ських інспекторів є розрив між правовою нормою та її виконанням. Громадські інспектори не 
завжди мають можливість реалізувати права, гарантовані їм законодавством [19, с. 51].

Крім того, як зазначають науковці, залишаються невирішеними питання повноти вра-
хування інтересів і думки громадськості, механізмів захисту і оскарження прийнятих рішень. 
Потребують подальшого удосконалення на законодавчому рівні процедури участі громад-
ськості у формуванні та реалізації державної політики в частині відсутності законодавчих 
можливостей внесення окремими громадянами (на відміну від громадських рад та інститутів 
громадянського суспільства) пропозицій до плану проведення консультацій з громадськістю; 
відсутності детального порядку забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, 
суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самовря-
дування та інших заінтересованих суб’єктів органами виконавчої влади у процесі організації 
консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення; відсутності пра-
вових засад відповідальності органів виконавчої влади за порушення встановлених процедур 
проведення консультацій з громадськістю [20].

Наголошується також на наявності наступних недоліків щодо участі громадськості 
в регулюванні зазначеної сфери:

– незважаючи на високий рівень законодавчого регулювання застосування окремих 
засобів і форм залучення громадськості до управління, відсутнім є системний підхід до фор-
мування послідовної, єдиної і комплексної державної політики з цього питання;

– розмаїття широкого спектру запропонованих засобів, форм взаємодії та участі гро-
мадськості в управлінні державними справами нівелюється відсутністю реальних і дієвих 
механізмів врахування її законних інтересів;

– неузгодженість нормативно-правової бази проявляється, зокрема, в унормуванні 
різних суб’єктів участі в управлінні – громадяни, недержавні природоохоронні організації, 
інститути громадянського суспільства, хоча усі вони об’єднуються поняттям громадськості 
[14, с. 24].

Стратегією державної екологічної політики України на період до 2020 року передба-
чено участь громадськості та суб’єктів господарювання у формуванні та реалізації екологіч-
ної політики, а також урахування їхніх пропозицій у ході вдосконалення природоохоронного 
законодавства [21].
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Система суб’єктів адміністративно-правового регулювання містить низку недоліків, 
основний з яких полягає в існуванні колізій та нечіткому розмежуванні компетенції органів, 
оскільки досить часто повноваження різних суб’єктів збігаються. Крім того, деякі з легально 
визначених повноважень на практиці не реалізуються. 

В.В. Овдієнко зазначає, що у Законі України «Про мисливське господарство та полю-
вання» не визначено компетенцію центрального органу виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, зокрема, щодо 
контролю за веденням державного кадастру мисливських тварин, а підзаконні нормативні акти 
суперечать вказаному Закону як у визначенні суб’єктів державного кадастру мисливських тва-
рин, так і в обсязі наданих їм повноважень у цій сфері. Вбачається необхідним внести зміни 
до Положення про державну систему моніторингу довкілля, де перелік суб’єктів моніторингу 
тваринного світу викласти у відповідності до діючої системи органів виконавчої влади [9].

Однією з найбільш важливих, але одночасно і проблематичних, функцій адміністратив-
но-правового регулювання є функція контролю. О.О. Томин розуміє під контролем у галузі 
мисливства і полювання систематичну, конструктивну діяльність державних органів та поса-
дових осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій, яка спрямована на 
забезпечення відповідності мисливської діяльності та полювання вимогам чинного законодав-
ства України. 

Науковець зазначає, що до альтернативних шляхів реформування функції контролю 
у досліджуваній сфері належать: створення служби охорони державного мисливського 
фонду для підвищення ефективності боротьби з браконьєрством та забезпечення її необхід-
ними матеріально-технічними засобами (приміщеннями, автотранспортом, засобами зв’язку 
та комп’ютерною технікою); розширення повноважень працівників лісової охорони, єгерської 
служби, єгерів мисливських господарств, громадських організацій мисливців, громадських 
мисливських інспекторів щодо здійснення контролю за охороною, використанням державного 
мисливського фонду; збільшення державного фінансування для проведення комплексу еко-
логоконтрольних заходів; поширення положення статті 40 Закону України «Про мисливське 
господарство та полювання» і на громадських мисливських інспекторів, надавши їм аналогіч-
ний правовий та соціальний захист, яким наділені і працівники, що здійснюють державний 
контроль у галузі мисливського господарства та полювання.

Для забезпечення належного і дієвого державного контролю у галузі мисливського 
господарства і полювання доцільно: 1) розробити і затвердити Інструкцію про стимулювання 
та матеріально-технічне забезпечення осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі 
мисливського господарства та полювання; 2) ст. 40 Закону «Про мисливське господарство 
та полювання» викласти у наступній редакції: «Правовий та соціальний захист працівни-
ків, уповноважених здійснювати державний та громадський контроль у галузі мисливського 
господарства та полювання» і поширити її дію на громадських інспекторів [22].

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Під-
сумовуючи все вищевикладене, можна сформувати певні пропозиції щодо вдосконалення 
діяльності системи суб’єктів адміністративно-правового регулювання в галузі мисливського 
господарства та полювання. Зокрема, необхідно:

1. Узгодити компетенцію органів, які здійснюють управління в цій сфері, та виключити 
тотожні повноваження;

2. Конкретизувати повноваження органів місцевого самоврядування, громадських 
інспекторів з охорони довкілля та громадських мисливських інспекторів у Законі України 
«Про мисливське господарство та полювання». Привести у відповідність до сучасного законо-
давства Положення, які регулюють діяльність останніх;
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3. Деталізувати в Законі України «Про мисливське господарство та полювання» форми 
залучення громадськості до здійснення регулювання в зазначеній сфері;

4. Наділити контролюючими повноваженнями у сфері мисливського господарства 
одного із суб’єктів державного регулювання в цій галузі та усунути дублюючі повноваження 
інших органів. 
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МАйнО ЯК ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАннЯ

Стаття присвячена дослідженню сучасних підходів до розуміння майна як об’єкта оподатку-
вання, а також особливостям цивільно-правового та податково-правового підходів до визначення кате-
горії «майно». Автором визначено нормативне закріплення майна у цивільному українському законодав-
стві та законодавстві зарубіжних країн. Проаналізовано думки науковців щодо проблеми розмежування 
поняття «майно» в цивільному та податковому значенні. Наголошено, що у разі, якщо терміни, які 
застосовуються у Податковому Кодексі, не визначаються ним, то слід використовувати їх у значенні, 
встановленому іншими законами. Підкреслено, що майно у податковому праві слід розглядати виключно 
тоді, коли з ним пов’язується податковий обов’язок у платника податків.

Наголошено на різних аспектах, яким приділяється увага під час характеристики майна 
з точки зору цивільного та податкового права. Якщо з позиції цивілістики майно розуміється як 
об’єкт, щодо якого можливо здійснювати право власності, то в руслі податково-правового регу-
лювання майно має виняткову прив’язку до випливаючого з факту його наявності податкового 
обов’язку власника. При цьому першочергове значення має саме реалізація цього обов’язку перед дер-
жавою. Автор в ході співвіднесення податково-правових та цивільно-правових підходів до характе-
ристики майна приділив особливу увагу виокремленню спільних та відмінних рис. Окрім цього, автор 
співставив обсяг, який вміщує у собі поняття «майно» залежно від характеру пов’язаних із ним 
правовідносин та нормативного регулювання. 

Додатково в межах наукової роботи автор зупинив увагу на питанні податкового обов’язку, роз-
кривши його сутність та підстави виникнення у платника податків. На підставі проведеної система-
тизації існуючих у теорії та на практиці підходів до питання використання поняття «майно» у подат-
кових та цивільних відносинах автор сформував власні висновки. Так, з позиції автора використання 
цивільно-правової дефініції «майно» у податкових правовідносинах є можливим. Але при цьому сама 
категорія «майно» у податковому праві є значно вужчою. Її можливо виявити винятково тоді, коли із 
нею пов’язаний певний податковий обов’язок у платника податків.

Ключові слова: об’єкт оподаткування, майно, податковий обов’язок, Цивільний кодекс, Подат-
ковий кодекс.

V. V. Sahaidak. Property as an object of taxation
The article is devoted to the study of modern approaches to understanding property as an object of taxa-

tion, as well as to the peculiarities of civil and tax legal approaches to the definition of the category “property”. 
The author analyzes the normative definitions of property in the Ukrainian civil legislation and the legislation 
of foreign countries. The opinions of scientists on the problem of differentiation of the concept of “property” in 
the civil and tax sense are analyzed. It is noted that if the terms that are used in the Tax Code are not defined by 
it, then they should be used in the meaning established by other laws. It is emphasized that property in tax law 
should be considered only when the tax liability of the taxpayer is associated with it.

It is marked different aspects paid attention that at description of property from the point of view of civil 
and tax law. If from position of civility property understands as an object in relation to that it maybe to carry 
out the right of ownership, then in the river-bed of the tax-legal adjusting property has exceptional attachment 
to swimming out from the fact of his presence of tax duty of proprietor. Thus realization of this duty has a near-
term value exactly before the state. An author during correlation of the tax-legal and civil legal going near 
description of property spared the special attention to the selection of general and excellent lines. Except it, an 
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author confronted a volume that contains in itself a concept “property” depending on character of the legal 
relationships related to him and normative adjusting.

Additionally within the limits of the advanced study an author stopped attention for the question of tax 
duty, exposing his essence and grounds of origin for a taxpayer. On the basis of the conducted systematization of 
existing at a theory and in practice going near the question of the use of concept “property” in tax and civil rela-
tions an author formed own conclusions. So from position of author of the use of civil legal definition “property” 
in tax legal relationships is possible. But here category “property” in a tax right is considerably more narrower. 
Her it maybe to educe exceptionally then, when with her the constrained is certain tax duty for a taxpayer.

Key words: object of taxation, property, tax liability, civil code, tax code.

Постановка проблеми. Об’єктом оподаткування в будь-якій країні може виступати 
доход, прибуток, здійснення певних операцій або майно. При цьому оподаткування перших 
трьох об’єктів характеризується активною поведінкою платника, їх поява зумовлена єдиною 
метою – отриманням платником коштів. У разі припинення відповідної діяльності об’єкт не 
утворюється, отже, і податковий обов’язок не виникає. Інша ситуація складається із майном, 
наявність якого у платника далеко не завжди є передумовою отримання грошових коштів, 
а відповідний майновий податок сплачувати потрібно незалежно від цього. Саме тому майно 
є специфічним об’єктом оподаткування, який докорінним чином відрізняється від усіх інших 
його різновидів, що зумовлює потребу детального й всебічного вивчення особливостей опо-
даткування майна.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням оподаткування майна займалися 
багато вітчизняних вчених. Зокрема, слід відмітити роботи таких дослідників, як В.В. Токар, 
С.А. Митяй, С.Г. Пепеляєв, Г.Ф. Шершеневич І.В. Мазур, Н.В. Габельчук, А.С. Дубоносова, 
І.В. Педь, А.В. Чуркін, О.О. Коваль, А.М. Соколовська та інші. Водночас, незважаючи на 
значну кількість досліджень, питання оподаткування нерухомості все ж недостатньо висвіт-
лено. Сталою залишається проблема співвідношення цивільно-правового та податково-право-
вого розуміння категорії «майно».

Метою статті є – визначити актуальні підходи до розуміння майна як об’єкта оподат-
кування, а також охарактеризувати особливості цивільно-правового та податково-правового 
підходів до визначення категорії «майно».

Виклад основного матеріалу. Аналіз стану оподаткування нерухомості в Україні наразі 
є доцільним. Зумовлено це необхідністю урахування проведеної податкової реформи, визна-
чення основних проблем нормативного закріплення відповідних правових механізмів майно-
вих податків, актуальністю питання щодо впровадження досвіду інших країн світу з питань 
майнового оподаткування, а також окреслення напрямів вдосконалення податкового законо-
давства у цілому.

Вступаючи у податкові правовідносини, платники насамперед мають реалізувати свій 
податковий обов’язок. Цей обов’язок закріплено на конституційному рівні, адже відповідно 
до ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і роз-
мірах, встановлених законом [1]. При цьому суть податкового обов’язку деталізується у нор-
мах Податкового кодексу України. Так, відповідно до положень ст. 36 даного нормативного 
акту податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати 
та сплатити суму податку та збору в установленому порядку і визначені податковим законо-
давством строки. При цьому ст. 67 встановлено, що податковий обов’язок виникає у платника 
податку з моменту настання обставин, з якими цей Кодекс та закони з питань митної справи 
пов’язує сплату ним податку [2].

Основною підставою для виникнення податкового обов’язку можна вважати появу 
об’єкта оподаткування. Такий висновок витікає із положень ст. 22 Податкового кодексу Укра-
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їни, яка встановлює орієнтовний, але не винятковий, перелік об’єктів оподаткування (майно; 
товари; дохід; прибуток або його частина; обороти з реалізації товарів, робіт, послуг; операції 
з постачання товарів, робіт, послуг) та встановлює, що до їх кола можуть належати й інші 
об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство 
пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку [2]. Отже, підставою виникнення 
податкового обов’язку можна вважати складний юридичний факт, який полягає у: 1) наявності 
(появі) певного об’єкта матеріального світу; 2) віднесенні цього об’єкта податковим законо-
давством до кола об’єктів оподаткування. При цьому майно в орієнтовному переліку об’єктів 
оподаткування займає перше місце.

До характеристики майна, яке є підставою для оподаткування, можна підходити по-різ-
ному. При цьому потрібно враховувати підходи, що застосовуються до майна не тільки у подат-
ковому, а й в інших підгалузях та галузях права. Наприклад, Г.Ф. Шершеневич виокремлював 
майно в юридичному та економічному значенні. На його переконання, в економічному сенсі 
майно є благом (речі та права на чужі дії), що перебуває у володінні особи. У юридичному 
розумінні під майном він розумів сукупність майнових, тобто тих, що підлягають грошовій 
оцінці, юридичних відносин, в яких перебуває особа. При цьому зміст майна з юридичної 
точки зору зводився, з одного боку, до сукупності речей, що належать особі на праві власності, 
прав на чужі дії, а з іншого – до сукупність зобов’язань, що покладені на особу. У першому 
випадку йдеться про актив майна, у другому – про його пасив [3, с. 95]. 

Досліджуючи види об’єктів оподаткування, А.С. Дубоносова робить акцент на немож-
ливості тотожного підходу до майна в цивільному і податково-правовому (публічному) зна-
ченні. Вона пише: «майно як об’єкт оподаткування охоплює тільки ті цивільно-правові форми 
(об’єкти цивільних прав), за наявності яких у платника податків виникає податковий обов’я-
зок. За таких обставин майно як об’єкт оподаткування слід розглядати винятково тоді, коли 
з ним пов’язується податковий обов’язок у платника податків, тобто в контексті закону про 
конкретний майновий податок, що представлений та діє в системі оподаткування України». 
[4, с. 144–145]. У цілому з таким підходом можна погодитись – саме таким чином платник 
підходить до відносин оподаткування майна на практиці, але доцільним вбачається деталізу-
вати, про які саме форми йдеться, а для цього варто визначитись із нормативним закріпленням 
майна, у тому числі в нормативних актах, що закріплюють цивільно-правові норми.

У цивільному українському законодавстві майном як особливим об’єктом вважаються 
окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки (ст. 190 Цивільного кодексу 
України) [5]. Також цивільне законодавство конкретизує різні види майна, застосовуючи такі 
категорії, як нерухомі та рухомі речі, речі подільні та неподільні, споживні та неспоживні 
тощо [5, ст. 177–198]. При цьому до кола речей цивілісти відносять будь-які матеріальні пред-
мети зовнішнього світу, що мають зовнішній по відношенню до людини характер та мають 
таку властивість, як здатність задовольняти потреби людини [6, с. 205–206].

Схожий підхід можна знайти у цивільному законодавстві інших країн, де до об’єктів 
цивільних прав належать речі, включаючи гроші й цінні папери, інше майно, зокрема, майнові 
права (ст. 128 Цивільного кодексу Російської Федерації). При цьому відповідно до положень 
ч. 2. ст. 38 Податкового кодексу Російської Федерації під майном розуміють види об’єктів 
цивільних прав (за винятком майнових прав), що належать до майна відповідно до Цивільного 
кодексу Російської Федерації [7, с. 193]. Отже, в цій країні законодавець розмежовує цивіль-
но-правовий та податково-правовий підхід до визначення категорії «майно». 

В Україні застосовується інший підхід. Відповідно до положень п. п. 14.1.105 п. 14.1  
ст. 14 Податкового кодексу України термін «майно» під час оподаткування застосовується 
у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України [2]. 
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У науковій літературі немає єдності думок щодо того, потрібно розмежовувати поняття 
«майно» в цивільно-правому значенні та у податково-правовому чи ні. А.В. Чуркін та С.Г. Пепе-
ляєв наголошують, що в цьому немає потреби, та пропонують для цілей оподаткування вико-
ристовувати дефініцію «майно» з цивільного законодавства [8, с. 224; 9]. З таким тверджен-
ням не погоджується А.С. Дубоносова, яка вказує: «Термінологія податкового законодавства 
має свої особливості, що зумовлені специфікою відносин. Якщо в умовах цивільно-правових 
відносин характеристика майна передусім пов’язується з відносинами власності або користу-
вання, то податково-правове регулювання орієнтоване на зумовленість виникнення та реаліза-
ції податкового обов’язку платника податків тим або іншим майном. Проте це не є підставою 
для того, щоб використовувати сталі поняття та терміни в іншому значенні чи наповнювати їх 
іншим змістом, коли для цього немає об’єктивних підстав юридичного характеру. Відповідно 
до Цивільного кодексу України до майнових відносин, заснованих на адміністративному або 
іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, а також до податкових, бюджетних 
відносин цивільне законодавство не застосовується» [5, ч. 2 ст. 1]. З такою позицією не можна 
погодитись з наступних причин.

По-перше, терміни, що застосовуються під час оподаткування, визначені у ст. 14 Подат-
кового кодексу України. При цьому, як ми вже відмічали, визначення поняття «майно» містить 
відсильну норму до цивільного законодавства. По-друге, навряд чи можна стверджувати про 
неможливість використання положень, закріплених цивільним законодавством, у регулюванні 
податкових відносин. Дійсно, ст. 1 Цивільного кодексу України встановлено, що до майнових 
відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сто-
рони іншій, а також до податкових, бюджетних відносин, цивільне законодавство не застосо-
вується, якщо інше не встановлено законом [5]. При цьому саме такий випадок, закріплений 
законом, ми маємо у ст. 5 Податкового кодексу України, відповідно до якої терміни, що засто-
совуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встанов-
леному іншими законами [2]. З цього можна зробити висновок, що навіть у разі відсутності 
відсилки для Цивільного кодексу України у ст. 14 Податкового кодексу України під час визна-
чення поняття «майно», ми все одно мали б звертатися до цивільного законодавства.

Інша справа – співвідношення обсягу кола цивільних та податкових відносин, що сто-
суються майна. Аналізуючи подібний аспект, О.О. Коваль справедливо зауважує, що «розу-
міння майна в цілях оподаткування є значно вужчим, ніж цивільно-правове. Визначення майна, 
надане у ст. 190 ЦК України (майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність 
речей, а також майнові права та обов’язки), не може у такій редакції застосовуватися для цілей 
оподаткування під час визначення майна як об’єкта оподаткування. Для цілей оподаткування 
головним є правове становище такого майна в межах виконання податкового обов’язку, адже 
не кожне майно може бути об’єктом оподаткування відповідно до положень ПК України – сьо-
годні до такого майна належать лише об’єкти житлової нерухомості та земельні ділянки» [10].

Як приклад вчений наводить особливості розповсюдження режиму нерухомого майна 
на об’єкти, які можуть рухатись. Так, відповідно до положень п. 1, ст. 181 ЦК України, режим 
нерухомої речі може бути поширений на повітряні та морські судна, судна внутрішнього пла-
вання, космічні об’єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації [5]. 
При цьому О.О. Коваль зазначає, що відповідно до положень Податкового кодексу України 
оподаткуванню підлягає: 1) нерухомість, за володіння якої передбачено справляння податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 2) земельна ділянка, за володіння чи корис-
тування якою у юридичної чи фізичної особи виникає обов’язок зі сплати плати за землю [10]. 
Отже, існує цілком визначена різниця між цивільно-правовим та податково-правовим аспек-
том у розумінні категорії «майно».



83ISSN 2521-6473                      Правова позиція, № 3 (24), 2019

Адміністративне та митне право

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.  
За результатами дослідження систематизовано основні підходи до розуміння майна у податко-
вому праві. Наголошено на особливостях диференціації цивільно-правового та податково-пра-
вового підходів до визначення категорії «майно». Доведено можливість використання подат-
ковим законодавством цивільно-правової дефініції майна. Обґрунтовано, що майно як об’єкт 
оподаткування є значно вужчою категорією, яку слід розглядати винятково тоді, коли з ним 
пов’язується податковий обов’язок у платника податків. 
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У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України та наукових поглядів вчених 
визначено можливі шляхи подолання корупції в Україні в контексті розробки концептуальних засад удо-
сконалення фіскальної політики. Наголошено, що корупція – це складне і багатоаспектне (економічне, 
політичне, правове, морально-психологічне) соціальне явище, змістом якого є зумовлена політичними, 
економічними, соціальними і психологічними факторами система негативних поглядів, переконань, 
установок і діянь посадових осіб інститутів влади, державних і недержавних організацій, політичних 
партій, громадських організацій, спрямованих на задоволення особистих, корисливих, групових або кор-
поративних інтересів шляхом підкупу, хабарництва, зловживання владою, надання пільг і переваг всупе-
реч суспільним інтересам. З’ясовано, що протидія корупції – це комплексний механізм, що будується на 
певних принципах та відповідно до вимог чинного законодавства, має свій суб’єктно-об’єктний склад 
та відповідні інструменти, тобто форми, методи, способи та засоби протидії корупції. Визначено, 
що протидія корупції в рамках удосконалення фіскальної політики України в умовах Євроінтеграції має 
здійснюватись у двох напрямах: перший – протидія корупції в органах Державної податкової служби 
(під час формування державного бюджету за рахунок сплати податків); другий – протидія корупції 
під час витрати державних коштів. Встановлено, що важливими завданнями держави та її органів є: 
по-перше, створення прозорої системи ведення тендерів та державних закупівель; по-друге, здійснення 
суворого контролю за тим, як використовуються ці кошти, за якими напрямами тощо. Зроблено висно-
вок, що протидія корупції повинна включати: 1) правові заходи, тобто створення відповідного правового 
поля для попередження вчинення корупційних діянь посадовими особами; 2) організаційно-управлінські 
заходи; 3) покращення кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення уповноважених 
органів державної влади; 4) активне залучення громадськості до антикорупційних заходів.

Ключові слова: корупція, протидія корупції, концептуальні засади, фіскальна політика, кадрове 
забезпечення, державні доходи, державні видатки.

M. I. Sofin. To the problem of overcoming corruption in Ukraine in the context of developing the 
conceptual framework for fiscal policy improvement

The article, based on the analysis of the norms of the current legislation of Ukraine and the scientific 
views of scientists, identifies possible ways to overcome corruption in Ukraine in the context of developing the 
conceptual framework for improving fiscal policy. It is emphasized that corruption is a complex and multidi-
mensional (economic, political, legal, moral and psychological) social phenomenon whose content is caused 
by political, economic, social and psychological factors of the system of negative views, beliefs, attitudes and 
actions of officials of the institutions of power, state and non-governmental organizations, political parties, 
NGOs aimed at satisfying personal, self-serving, group or corporate interests through bribery, bribery, abuse 
of power, giving h and benefits contrary to the public interest. It is found out that counteraction to corruption 
is a complex mechanism, built on certain principles and in accordance with the requirements of the current 
legislation, has its subject-object composition and appropriate instruments, which serve as appropriate forms, 
methods, methods and means. counteracting corruption. It is determined that the fight against corruption within 
the framework of improving the fiscal policy of Ukraine under the conditions of Eurointegration should be 
carried out in two directions: the first – the counteraction of corruption in the bodies of the State Tax Service 

М. І. Соф’їн
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(during the formation of the state budget at the expense of paying taxes); the second is to counteract corruption 
when spending public money. It was found that an important task of the state and its bodies is: first, to create a 
transparent system of tendering and public procurement; second, strict control over how these funds are used, 
in what directions, and so on. It was concluded that counteracting corruption should include: 1) legal measures, 
the creation of an appropriate legal field to prevent corruption by officials; 2) organizational and administrative 
measures; 3) improvement of personnel, logistical and financial support of the authorized bodies of state power; 
4) active involvement of the public in anti-corruption activities.

Key words: corruption, counteraction to corruption, conceptual foundations, fiscal policy, staffing, gov-
ernment revenues, state expenditures.

Постановка проблеми. Сьогодні Україна знаходиться на важливому етапі свого роз-
витку, що вимагає від законодавця рішучих реформаторських дій у всіх сферах суспільного 
життя. Одним із таких напрямів є якісне та ефективне покращення фіскальної політики. Варто 
зазначити, що протягом останніх років вчені по-різному підходили до проблеми удоскона-
лення фіскальної політики в Україні. Кожен із них вказував на окремі напрями її подальшого 
розвитку, однак при цьому єдиної, цілісної концепції подальшого розвитку цього інституту 
так сформовано і не було. Отже, ми, розмірковуючи про вектори розвитку фіскальної полі-
тики в Україні в умовах Євроінтеграції, дійшли висновку, що їх найбільш доцільно поділити 
залежно від того, з яких складників утворюється фіскальна політика, а саме: 1) удосконалення 
системи державних доходів, зокрема за рахунок покращення податкової сфери; 2) удоскона-
лення системи державних витрат; 3) забезпечення ефективної протидії корупції на всіх ста-
діях формування бюджету та використання бюджетних коштів. На жаль, рамки представленої 
статті не дають змогу змістовно розкрити всі окреслені напрями, а тому ми приділимо увагу 
останньому, а саме проблемі протидії корупції у вказаній сфері суспільних відносин. Адже 
протягом останніх років це негативне явище охопило фактично всі сфері суспільного життя, 
що призводить до «отруєння суспільства» та його зубожіння.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі проблемні питання щодо удоскона-
лення формування та реалізації фіскальної політики в Україні в своїх наукових дослідженнях роз-
глядали такі вчені, як І. Череда, О. Ракул, Г. Ляхович, Л. Михайлишин, І. Пилипів, О. Майстренко 
М. Кучерявенко, Г. Бех, В. Андрущенко, Т. Меркулова, М. Гридчина, Д. Кобильнік, В. Тропина, 
Н. Вдовиченко В. Білоцерківець, Я. Жаліло, О. Дмитрик, А. Крисоватий, С. Маслюченко, Я. Лит-
виненко та багато інших. Однак, незважаючи на чималу кількість наукових розробок, вчені неви-
правдано мало уваги приділяли питанню подолання та протидії корупції як важливій концепту-
альній засаді удосконалення фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції.

Мета статті – розглянути проблему подолання корупції в Україні в контексті розробки 
концептуальних засад удосконалення фіскальної політики в нашій державі.

Виклад основного матеріалу. Корупція – це одне із явищ, які здатні породжувати кри-
зові стани у різних галузях суспільного та соціального розвитку кожної держави, насамперед це 
стосується політики, економіки, державного управління, а також є однією із ключових переду-
мов існування організованої злочинності. Отже, знання природи, причин виникнення та умов, 
що сприяють існуванню корупції в реаліях сьогодення, дасть змогу запровадити заходи, які 
повинні обмежити можливості її подальшого розповсюдження та негативного впливу на роз-
виток України [1, с. 14]. Корупція відома з давніх часів. Як свідчать історичні джерела, вона 
виникла разом з появою держави та створенням органу, наділеного владно-управлінськими 
повноваженнями [2; 1, с. 14]. За всіх часів свого існування, підкреслює О.В. Ткаченко, це 
явище має характерні особливості – воно є шкідливим в правовому, соціальному, економіч-
ному, управлінському, моральному та інших аспектах [1, с. 14]. Протягом багатьох років 
в юридичній літературі склалось досить багато підходів щодо визначення поняття «корупція».
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Так, Великий тлумачний словник сучасної української мови подає кілька визначень 
«корупція», а саме: 1) корупція – це діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання 
матеріальних благ, послуг та інших переваг; 2) корупція – це пряме використання посадовою 
особою свого службового становища з метою особистого збагачення; 3) корупція – підкуп-
ність, продажність урядовців і громадських діячів [3, с. 489]. Автори посібника «Запобігання 
і протидія проявам корупції як елемент модернізації системи державної служби» зазначають, 
що корупція – це складне і багатоаспектне (економічне, політичне, правове, морально-пси-
хологічне) соціальне явище, змістом якого є зумовлена політичними, економічними, соці-
альними і психологічними факторами система негативних поглядів, переконань, установок 
і діянь посадових осіб інститутів влади, державних і недержавних організацій, політичних 
партій, громадських організацій, спрямованих на задоволення особистих, корисливих, групо-
вих або корпоративних інтересів шляхом підкупу, хабарництва, зловживання владою, надання 
пільг і переваг всупереч суспільним інтересам. Її соціальна сутність проявляється в тому, що 
вона: має соціальну зумовленість (є продуктом соціального життя); має свою соціальну ціну, 
яку платить суспільство за існування корупції; істотно впливає на найважливіші соціальні 
процеси; має історичні витоки і глобальний характер; є економічним, політичним, правовим, 
психологічним і моральним явищем; має властивість пристосовуватись до соціальних реалій, 
постійно міркувати та видозмінюватися [4, c. 13; 5]. 

М.І. Мельник визначає корупцію як правову категорію, зазначаючи, що корупція – це 
соціальне явище, яке охоплює всю сукупність корупційних діянь, пов’язаних з неправомірним 
використанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави, наданої їм влади, 
посадових повноважень, відповідних можливостей з метою задоволення особистих інтересів 
чи інтересів третіх осіб, а також інших корупційних правопорушень, які створюють умови для 
вчинення корупційних діянь чи є приховуванням їх або потуранням їм [6, с. 135; 7]. Г. Аврек 
та В. Овчинський пропонують розуміти корупцію як форму службового зловживання, в якому 
завжди наявна пряма чи завуальована корислива мета. Вони стверджують, що корупція пов’я-
зана з підкупом осіб, які перебувають на державній або громадській службі, одержанням ними 
додаткових доходів, благ і переваг за вчинення умисних дій або бездіяльності (у тому числі 
в інтересах третіх осіб) всупереч інтересам держави і суспільства [8, с. 105].

Таким чином, незважаючи на все різноманіття підходів науковців щодо визначення 
поняття «корупція», беззаперечним та неоспорюваним є той факт, що це явище є винятково 
негативним, незалежно від того, у якій сфері суспільного життя воно виникає. Варто вка-
зати, що протягом останніх років рівень корупції в нашій державі неухильно зростає. Так, за 
2018 рік Україна піднялася на 10 позицій у рейтингу «Індекс сприйняття корупції» (показник, 
який з 1995 року розраховується Transparency International на основі 13 досліджень автори-
тетних міжнародних установ і дослідницьких центрів), посівши 120-е місце серед 180 країн. 
Серед сусідів гірші показники тільки у Росії [9]. А отже, на цей час важливим завданням 
держави є протидія корупції, яку у наукових колах розглядають у широкому та вузькому зна-
ченнях. Так, у широкому розумінні протидія корупції – це будь-яка діяльність у сфері соці-
ального управління, яка, не переслідуючи спеціальної мети, сприяє зменшенню можливостей 
для корумпування суспільних відносин, зокрема, шляхом забезпечення верховенства права, 
реалізації інших принципів права, розвитку демократичного суспільства та утвердження пра-
вової держави [10]. У вузькому розумінні протидія корупції – це система заходів політичного, 
правового, організаційно-управлінського, ідеологічного, соціально-психологічного та іншого 
характеру, що мають цільове спрямування на зменшення обсягів корупції, зміну характеру 
корупційних проявів, обмеження взаємовпливу корупції та інших соціальних явищ і проце-
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сів, збільшення ризику для осіб, які вчиняють корупційні правопорушення, нейтралізацію 
дії та усунення факторів корупції, виявлення, припинення та розслідування проявів корупції, 
притягнення винних у вчиненні корупційних правопорушень осіб до юридичної відповідаль-
ності, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків 
корупційних діянь. Протидія корупції є безпосереднім виразом антикорупційної політики, яка 
визначає ідеологію і стратегію антикорупційних заходів [10].

Варто зазначити, що протидія корупції в рамках удосконалення фіскальної політики 
України в умовах Євроінтеграції має здійснюватись у двох напрямах: перший – протидія 
корупції в органах Державної податкової служби (під час формування державного бюджету за 
рахунок сплати податків); другий – протидія корупції під час витрати державних коштів. В кон-
тексті першого напряму слід вказати думку І.П. Петрової, яка, досліджуючи проблему коруп-
ції в органах ДПС, дійшла слушного висновку, що «протидія корупції в діяльності Державної 
податкової служби України являє собою специфічний різновид суспільної діяльності, змістом 
якої є розробка та реалізація комплексу заходів політико-правового, соціально-економічного, 
організаційно-управлінського, культурно-виховного та іншого характеру, спрямованих на 
виявлення і ліквідацію проявів корупції в діяльності структурних підрозділів ДПС всіх рівнів, 
усунення їх негативних наслідків та притягнення до відповідної юридичної відповідальності 
винних у вчиненні корупційних дій осіб, а також на встановлення та ліквідацію умов, обста-
вин і факторів, що прямо чи опосередковано сприяють розвитку корупції в системі ДПС Укра-
їни [11, с. 221]. Тобто протидія корупції – це комплексний механізм, що будується на певних 
принципах та відповідно до вимог чинного законодавства має свій суб’єктно-об’єктний склад 
та відповідні інструменти, тобто форми, методи, способи та засоби протидії корупції. Голов-
ною метою протидії корупції, зазначає І.П. Петрова, має стати створення такого політико-пра-
вового, соціально-економічного та морально-психологічного клімату в середині системи ДПС 
України, який би був максимально несприятливим для процвітання корупції та мінімізував 
вірогідність вчинення посадовими особами Державної податкової служби України [11, с. 221]. 
Тобто у такому разі протидія корупції у діяльності ДПС сприятиме тому, що, по-перше, пра-
цівники фіскальної служби будуть чесно виконувати свої посадові обов’язки, що надалі спри-
ятиме покращенню якості та ефективності роботи ДПС взагалі, а по-друге, зниження рівня 
корупції або ж її повне подолання призведе до того, що всі кошти будуть потрапляти до дер-
жавного бюджету України, що своєю чергою дозволить подолати бюджетний дефіцит, а також 
повною мірою виконати обов’язки за чисельними міжнародними кредитами.

Що ж стосується протидії корупції під час витрат грошових коштів уповноваженими на 
те суб’єктами, то вона найчастіше проявляється у тому, що розпорядники досить часто нехту-
ють правилами проведення тендерів, державних закупівель тощо. Адже нерідкими є випадки, 
коли товари за державний кошт закуповуються за вищою ціною, аніж вона є на ринку. Так, 
на початку 2019 року виникла ситуація, коли керівники Харківського зоопарку здійснювали 
закупівлю бананів, ананасів та інших фруктів для тварин за ціною, яка в декілька разів переви-
щувала вартість їх у звичайному супермаркеті. У такому випадку ми маємо такий прояв коруп-
ції, як «відкат». Саме тому важливим завданням держави та її органів є: по-перше, створення 
прозорої системи ведення тендерів та державних закупівель; по-друге, здійснення суворого 
контролю за тим, як використовуються ці кошти, за якими напрямами тощо.

Як окремий напрям протидії корупції слід вказати необхідність покращення взаємодії 
між органами ДПС, НАБУ та іншими уповноваженими суб’єктами. В цьому контексті слід 
вказати точку зору, яку у своєму інтерв’ю висловив Виконавчий директор «Трансперенсі Інтер-
нешнл Україна» Андрій Боровик, який щодо виходу України із «клубу корумпованих країн» 
зазначив: «Необхідно надати НАБУ права самостійно здійснювати прослуховування, без СБУ. 
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Натомість позбавити Службу безпеки будь-яких повноважень у сфері боротьби з корупцією 
та економічними злочинами. Нехай займаються контррозвідкою і захистом державності. Ми 
радимо повністю перезапустити НАЗК – змінити модель управління, провести відкритий 
конкурс (з мінімальним політичним впливом) на керівні посади, набрати новий персонал. 
Повинні запрацювати автоматична перевірка декларацій та моніторинг рівня життя держ-
службовців. Ми бачимо простір для вдосконалення системи публічних закупівель ProZorro». 
А. Боровик також підтримує законопроект, який для цього підготувало профільне міністер-
ство: «Варто посилити контроль за фінансами політичних партій, їхня фінансова звітність має 
бути переведена в електронний формат. Безперечно, правоохоронні органи повинні захистити 
антикорупційних активістів та журналістів-розслідувачів від тиску та нападів і нарешті скасу-
вати дискримінаційне обов’язкове декларування антикорупціонерів» [12]. Із вказаною пропо-
зицією складно не погодитись.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 
Завершуючи розгляд питання протидії корупції в рамках удосконалення фіскальної полі-
тики в Україні в умовах євроінтеграції, можна із впевненістю констатувати, що в сучасних 
реаліях, яких опинилась наша країна, саме протидія вказаному негативному соціальному 
явищу має займати одне із найбільш пріоритетних місць в концепції покращення сучас-
ної фіскальної політики України. На наш погляд, протидія корупції повинна включати: 
1) правові заходи, тобто створення відповідного правового поля для попередження вчи-
нення корупційних діянь посадовими особами; 2) організаційно-управлінські заходи, які 
передбачають: а) проведення моніторингу рівня життя посадових осіб; б) оперативне реа-
гування на скарги щодо виявлення фактів вчинення корупційних правопорушень; в) перег-
ляд системи декларування доходів посадових осіб та їх родичів; 3) покращення кадрового, 
матеріально-технічного та фінансового забезпечення уповноважених органів державної 
влади, як тих, що відповідають за поповнення та витрати державного бюджету, так і тих, 
що уповноважені здійснювати антикорупційні заходи; 4) активне залучення громадськості 
до антикорупційних заходів; 
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МеТА ПРОфеСІйнОГО нАВЧАннЯ ПОЛІЦейСьКих УКРАїни

У статті проводиться вивчення поняття «мета професійного навчання поліцейських Україні». 
Висвітлені основні погляди науковців та нормативні джерела, що визначають особливості організації 
різновидів професійного навчання та підготовки поліцейських. Зокрема, виявлено, що серед діючих доку-
ментів лише Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських має визначення 
поняття «мета» зазначеного процесу. Решта нормативно-правових актів поняття «мета професій-
ного навчання поліцейських» не розкривають, що призводить до наявності низки різноманітних поглядів 
і тому потребує уточнення. На підставі проведеного аналізу пропонуємо поняття «мета професійного 
навчання поліцейських» викласти таким чином – безперервний процес набуття та вдосконалення про-
фесійних знань, умінь та навичок суб’єктами професійного навчання, здатних забезпечити відповідний 
рівень їх професійної кваліфікації для подальшої оперативно-службової діяльності, у тому числі відпо-
відну спеціальну підготовку щодо зберігання, носіння, застосування і використання вогнепальної зброї. 
Сформована мета повністю надає розуміння очікуємого результату всіх видів реалізації професійного 
навчання поліцейських України, а саме: первинній професійній підготовці; підготовці у вищих навчаль-
них закладах із специфічними умовами навчання; післядипломній освіті; службовій підготовці тощо. 
Запропоноване авторське визначення поняття «мета професійного навчання поліцейських» надане для 
узагальнення в нормативно-правових актах Національної поліції України і подальшого застосування 
в наукових дослідженнях.

Ключові слова: Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України, поліцей-
ський, професійне навчання, нормативно-правовий акт, положення.

O. Р. Tsurkan. The purpose of professional training the police officers of Ukraine
The opportunity of obtaining education is considered as an inalienable right of the subjects of a developed 

society. There is a component of the effectiveness of public life, the performance of socially useful functions by its 
representatives. However, in this context, the acquisition of educational levels should not be limited to a quanti-
tative indicator of acquired knowledge of people or the level of literacy of the population. When it has the condi-
tions of Ukraine’s integration into the European Community and the implementation of reforms, especially in the 
police, the training of highly skilled specialists for all units is a topical issue. That is why the quality and effec-
tiveness of the training process, the ability of the police to master and use the acquired knowledge in duty for the 
protection of public order and safety are the main goal of professional training of the police officers in Ukraine.

We believe that the primary goal of professional training of Ukrainian police officers is to formulate 
a comprehensive police development, when the latter will be interested and focused on further improving its 
educational and professional level, and the acquired knowledge, skills and these skills will contribute to self-im-
provement and career growth. On the other hand the professional training of police officers, including the 
Ministry of Internal Affairs departmental education system, should aim at ensuring that the knowledge gained 
a foundation for the formation of their own views, legal education and proper ethical behavior. It also helped to 
understand the policeman’s place in society and the amount of responsibility according to the position occupied. 
It should be noted that the presence of such a multifaceted process as professional training, including police-
men, is an obvious indication of the true direction of the reforms that are taking place on the territory of Ukraine 
and are essential for the formation of civil society.

О. П. Цуркан
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So, we made a statement, that the purpose of professional training of police officers is the standing pro-
cess of getting and improving professional knowledge, skills and abilities of staff of professional training. There 
are faculties of providing the appropriate level of their professional qualification for further operational-service 
duties and activities, including appropriate special training on carrying and using of firearms.

And in our opinion, the purpose of professional training of the police officers of Ukraine is fully reveals 
all the main tasks the types of training as: primary vocational training; training in higher education institutions 
with specific learning conditions; postgraduate education; service training, etc.

Key words: Ministry of Internal Affairs of Ukraine, National Police of Ukraine, police officer, profes-
sional training, regulatory act, regulations.

Постановка проблеми. Можливість здобуття освіти розглядається як невіддільне право 
суб’єктів розвинутого громадянського суспільства, а також як складник ефективності суспіль-
ного життя, виконання суспільно-корисних функцій його представниками. Однак у цьому кон-
тексті отримання освітніх рівнів не має обмежуватись лише кількісним показником набутих осо-
бами знань чи рівнем грамотності населення. Адже в умовах інтеграції України в Європейське 
співтовариство і проведення реформ, зокрема в поліції, підготовка висококваліфікованих фахів-
ців для усіх підрозділів є нагальним питанням. Саме тому якість і результативність навчального 
процесу, здатність поліцейських до засвоєння та використання набутих знань під час вирішення 
службово-бойових завдань з охорони публічного порядку і безпеки є головною метою професій-
ного навчання поліцейських України, до розгляду якої ми безпосередньо перейдемо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню мети професійної підго-
товки фахівців різних галузей, в тому числі мети професійного навчання поліцейських, свого 
часу були присвячені наукові праці таких вчених, як М.І. Ануфрієва, О.М. Бандурки, В.А. Глу-
ховері, І.В. Зозулі, О.Є. Користіна, З.Н. Курлянд, О.В. Негодченко, А.М. Подоляки, І.М. Шопі-
ної, О.Н. Ярмиша та інших. Але переважно їх здобутки були зроблені до прийняття Закону 
України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 року, і саме тому зазначене питання 
потребує деталізації.

Результати викладу основного матеріалу. Вивчаючи тлумачення терміну «мета» ми звер-
нулись до офіційного інтернет-видання, що розкриває термінологію української мови. Так, слов-
ник української мови визначає мету як «те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти; ціль» [1]. 

Під час здійснення аналізу наукових праць знаходимо власні розуміння вченими зазначеного 
питання. Зокрема, О.П. Єгоршин розкриває мету професійної підготовки, що є тотожним поняттям 
«професійного навчання», як процес, що здійснюється з метою одержання певної професії або 
спеціальності тим чи іншим працівником і обов’язково передбачає різні рівні підготовки [2]. 

Доповнюючи це визначення, ряд російських науковців (зокрема у сфері гірничої справи, 
такі як Квагінідзе В.С. і Козлов В.А.) з посиланням на закон Російської Федерації «Про освіту» 
вказують, що професійна підготовка має на меті прискорене отримання особами, що навча-
ються, навичок, необхідних для виконання визначеної роботи, групи робіт. Саме тому про-
фесійна підготовка може бути отримана в освітніх закладах навчальної професійної освіти, 
а також в освітніх підрозділах організацій, що мають відповідні ліцензії [3, с. 10].

Українські ж вчені, зокрема І.М. Шопіна, зазначають, що «мета професійної підготовки 
формується зовні системи освіти, зумовлена потребами суспільства та особистості та являє 
собою «замовлення» на підготовку спеціалістів. До того ж професійна підготовка повинна 
віддзеркалювати не лише сучасний стан науки, техніки, виробництва, суспільних відношень, 
а й перспективу їх розвитку. Формування мети професійної підготовки має починатися з визна-
чення вимог практичної діяльності та трансформації їх в педагогічні цілі» [4].

О.Є. Користін наголошує на співіснуванні поліцейської підготовки та поліцейської 
освіти. Спираючись на праці німецького дослідника Пітера Доома, науковець вважає, що для 
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поліції необхідно готувати і фахівців широкого профілю, і фахівців вузької спеціалізації. Кон-
статуючи при цьому, що нині в поліцейській діяльності котирується не горезвісна робоча сила, 
а працівник з високим рівнем освіченості, вихованості, професійної навченості, сукупність 
чого і формує професіоналізм. Саме тому, за визначенням О.Є Користіна, мета професійної 
поліцейської освіти – готувати поліцейських-професіоналів будь-якого рангу і для будь-якого 
виду поліцейської діяльності [5].

З.Н. Курлянд своєю чергою вказує, що мета професійної освіти – загальний і профе-
сійний розвиток особистості, становлення її професійної культури. Адже незалежно від того, 
кого готують професійні навчальні заклади, яку освіту (середню, вищу) вони надають, голов-
ним є рівень загальної та професійної освіти і професійного розвитку, який ці заклади забезпе-
чують. Додатково науковець наголошує на необхідності тісного зв’язку середньої, професій-
но-технічної вищої та післядипломної освіти, що є запорукою реалізації безперервної освіти, 
освіти впродовж життя, яка має задовольняти потреби особистості в підвищенні кваліфікації 
чи здобуття нової професії [6].

Державні ж нормативно-правові акти, що регулюють галузь професійного навчання 
в Україні, містять різні тлумачення мети професійного навчання. Так, наприклад, Розпорядження 
Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 року №436 «Про затвердження Концепції опти-
мізації підготовки кадрів та організації надання освітніх послуг у навчальних закладах Мініс-
терства оборони, інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво 
військовими формуваннями і правоохоронними органами» розкриває мету оптимізації існуючої 
системи підготовки фахівців як підвищення їх професійного рівня, раціональне використання 
коштів державного бюджету, що виділяються для такої підготовки, та приведення її кількісних 
і якісних показників у відповідність до завдань, структури і чисельності Збройних Сил, інших 
військових формувань і правоохоронних органів [7]. Іншим документом, а саме Постановою 
Кабінету міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Положення про 
систему професійного навчання держаних службовців, голів місцевих держаних адміністрацій, 
їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
місцевих рад» окреслено перелік термінів, що розкривають особливості системи професійного 
навчання, зокрема, й мету професійного навчання як процес набуття та вдосконалення профе-
сійних знань, умінь та навичок учасників професійного навчання, що забезпечує відповідний 
рівень їх професійної кваліфікації для їх професійної діяльності [8]. А в ст. 8 Закону України 
«Про зайнятість населення» від 05 липня 2012 року зазначено, що кожен має право на профе-
сійне навчання, метою якого є здобуття особою відповідної кваліфікації або приведення її рівня 
у відповідність до вимог сучасного виробництва та сфери послуг [9]. 

Враховуючи особливий статус державних службовців, в «Положенні про організацію 
первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції» 
викладено, що поліцейські, яких вперше прийнято на службу в поліції, проходять професійну 
підготовку з метою набуття ними спеціальних навичок, необхідних для виконання повнова-
жень поліції, у тому числі відповідну спеціальну підготовку щодо зберігання, носіння, засто-
сування і використання вогнепальної зброї [10]. Метою ж післядипломної освіти як виду 
професійного навчання поліцейських є задоволення індивідуальних потреб працівників полі-
ції в особистому професійному зростанні, забезпечення потреб держави у кваліфікованих 
кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально 
виконувати свої функції [11].

На відміну від зазначених Положень, Наказом Міністерства внутрішніх справ України 
від 14 лютого 2008 року № 62 визначена лише мета діяльності закладів вищої освіти шляхом 
забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовки фахівців для 
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органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, 
підприємств, установ та організацій України [12]. Проте саме мета професійної підготовки 
поліцейських в закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України не розкрита, 
що призводить до наявності низки різноманітних наукових поглядів на зазначене питання 
і потребує уточнення. Аналогічна ситуація спостерігається і в таких нормативно-правових 
документах, як Положення про організацію службової підготовки працівників Національної 
поліції України та Законі України «Про Національну поліцію», в яких розкривається лише 
поняття службової підготовки як системи заходів, спрямованих на закріплення та оновлення 
необхідних знань, умінь та навичок працівника поліції з урахуванням оперативної обстановки, 
специфіки та профілю його оперативно-службової діяльності [13; 14]. Однак мета безпосеред-
ньо службової підготовки законодавчо не визначена, а випливає лише з її суті. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Таким 
чином, спираючись на погляди науковців та чинні нормативно-правові акти, ми вважаємо, що 
першочерговою метою професійного навчання поліцейських України є формування всебіч-
ного розвитку поліцейського, коли останній буде зацікавлений та орієнтований на подальше 
підвищення свого освітнього і професійного рівня, а отримані знання, уміння та навички спри-
ятимуть самовдосконаленню і кар’єрному зростанню. Одночасно з цим професійне навчання 
поліцейських і система відомчої освіти Міністерства внутрішніх справ України мають бути 
спрямовані на те, щоб отримані знання заклали підґрунтя формування власних поглядів, пра-
вової освіченості та належної етичної поведінки, а також сприяли розумінню поліцейським 
свого місця в суспільстві та обсягу відповідальності відповідно до займаної посади. Адже слід 
зазначити, що наявність такого багатогранного процесу, як професійне навчання, в тому числі 
поліцейських, є очевидним свідченням вірного напряму реформ, що проводяться на території 
України і є нагальними для формування громадянського суспільства. 

Саме тому аналіз наведених джерел надав можливість сформулювати зазначене поняття. 
Отже, мета професійного навчання поліцейських – безперервний процес набуття та вдоскона-
лення професійних знань, умінь та навичок суб’єктами професійного навчання, здатних забез-
печити відповідний рівень їх професійної кваліфікації для подальшої оперативно-службової 
діяльності, у тому числі відповідну спеціальну підготовку щодо зберігання, носіння, застосу-
вання і використання вогнепальної зброї.

На нашу думку, сформульована нами мета професійного навчання поліцейських України 
повністю розкриває всі основні завдання, що закладені в основних видах її реалізації, а саме: 
первинній професійній підготовці; підготовці у вищих навчальних закладах із специфічними 
умовами навчання; післядипломній освіті; службовій підготовці тощо.
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УКРАїнСьКе ТА МІЖнАРОДне ПРАВОВе ОПОСеРеДКУВАннЯ  
ДОСТУПУ ОСОБи ДО ІнфОРМАЦІї

У цій роботі проведений науковий аналіз актуальних питань, пов’язаних із юридичним забезпе-
ченням конституційного права особи на доступ до інформації, яка має суспільний інтерес. При цьому 
доступ має бути гарантований саме публічними суб’єктами, які здійснюють створення та зберігання 
такої інформації. На них покладається позитивний обов’язок оприлюднювати інформацію, що має 
ознаки публічної, та безперешкодно надавати доступ до таких відомостей, якщо у запитувача є законні 
підстави для отримання такого доступу. Вивчено низку міжнародних та національних нормативних 
актів, які визначають характер поведінки учасників відносин щодо доступу до публічної інформації. 
Визначено, що міжнародний акт – Рекомендації Ради Європи R (2002)2 «Про доступ до офіційних доку-
ментів» – розглядає право на доступ до інформації насамперед як складову частину загального інфор-
маційного статусу людини в демократичному суспільстві. Такий підхід покликаний забезпечити повну 
реалізацію потреб у необхідних відомостях про обставини зовнішнього та внутрішнього світогляду 
конкретної особистості.

Проаналізовано основні українські правові документи, які регулюють питання доступу до публіч-
ної інформації, визначають права та обов’язки, як осіб, що запитують певні публічні відомості, так 
і посадовців, котрі мусять надавати такі відомості. Встановлено відсутність у чинному національ-
ному законодавстві чітких механізмів, які б конкретизували та деталізували порядок застосування 
загальних правил щодо доступу до інформації в окремих сферах матеріальних відносин. Визначено, що 
у діяльності органів публічної влади та місцевого самоврядування у процесі реалізації права доступу до 
публічної інформації немає чіткого механізму його забезпечення, їх діяльність має декларативні поло-
ження щодо обміну інформацією, які потребують використання сучасної інформаційної та управлін-
ської технологій, єдиних стандартів якості для надання інформаційних та інших послуг громадськості.

Досліджена проблематика стосовно втілення у вітчизняному правовому середовищі міжнарод-
ного принципу стимулювання відкритого уряду. Публічність діяльності повинна проявлятися в інфор-
муванні громадян про їхні права і у такий спосіб сприяти культурі відкритості органів влади. Наведені 
типові зловживання з боку влади правом особи на вільний доступ до інформації.

Ключові слова: публічна інформація, вільний доступ, відкритість влади.

P. D. Guyvan. Ukrainian and international legal mediation of a person’s access to information
In this work, a scientific analysis of current issues related to the legal support of the constitutional right 

of a person to access information of public interest is carried out. Moreover, access should be guaranteed 
precisely by public entities involved in the creation and storage of such information. They have a positive 
obligation to disclose information that has signs of publicity and to freely provide access to such information 
if the requesting entity has legal grounds for obtaining such access. A number of international and national 
normative acts have been studied that determine the behavior of participants in relations regarding access to 
public information. It is determined that the international act - Council of Europe Recommendations R (2002) 
2 “On access to official documents” considers the right to access information, first of all, as an integral part of 
the general informational status of a person in a democratic society. This approach is designed to ensure the full 
implementation of the needs for the necessary information about the circumstances of the external and internal 
worldview of a particular person.

The author analyzes the main Ukrainian legal documents regulating access to public information, defin-
ing the rights and obligations of both the person who requests certain public information and the officials who 
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must provide such information. The absence of clear mechanisms in existing national legislation that would 
specify and detail the application of general rules for access to information in certain areas of material relations 
was established. It was determined that in the activities of public authorities and local self-government in the 
process of exercising the right of access to public information there is no clear mechanism for its provision, their 
activities have declarative provisions for the exchange of information, which require the use of modern infor-
mation and management technologies, common quality standards to provide information other public services.

The problems of the implementation in the domestic legal environment of the international principle of 
stimulating an open government are investigated. The publicity of the activity should be manifested in inform-
ing citizens about their rights and thus contribute to a culture of openness of government. It is concluded that 
national legislation should carry out public education and disseminate information regarding the right to access 
information, determine the scope of information open for review and the ways in which this right can be real-
ized. Typical abuses by the authorities of the human right to free access to information are given.

Key words: public information, free access, openness of power.

Постановка проблеми. В умовах стрімкого розвитку суспільної комунікації та сучас-
ного соціального прогресу відбувається неухильне зростання значущості інформації, коли 
інформаційні відносини пронизують буквально всі сфери економіки, політики, соціального 
життя. В цьому сенсі правове опосередкування відносин, що відбуваються в сфері інфор-
маційного обороту, набуває наразі неабиякої актуальності. Подальше просування будь-яких 
процесів у соціумі значною мірою залежить від належного стану інформаційної взаємодії 
окремих державних, громадських інституцій та фізичних осіб. Право особи на інформацію 
є найважливішим органічним елементом загальної цілісної системи прав і свобод. Ступінь 
розвитку цього права характеризує значення прогресу самого суспільства, рівень особистої 
свободи особи, який реально забезпечується державою [1, c. 50]. Враховуючи значний попит 
на інформацію, важливість обороту у вказаній сфері, значних зусиль з боку правотворчої і пра-
возастосовної гілок влади потребує організація належного правового забезпечення вказаних 
відносин. Це включає необхідність оформлення юридичних гарантій обігу інформації, обміну 
нею, шляхів удосконалення цього процесу, захисту носіїв інформації та осіб, котрі її розпов-
сюджують та використовують.

Одним з основних прав людини є можливість вільного доступу до інформації. Насампе-
ред реалізація цього права досягається шляхом інформованості зацікавлених осіб про діяль-
ність органів влади. Така інформація, яка має суспільний інтерес і є публічною за своєю приро-
дою, крім суто пізнавального значення про соціально-політичну ситуацію в суспільстві, також 
може використовуватися для здійснення конституційного права громадян на участь у дер-
жавному управлінні, підвищенні його якості, гарантування прозорості процедур прийняття 
управлінських рішень. Відкритість, публічність та прозорість діяльності суб’єктів владних 
повноважень, безумовно, сприяє створенню системи громадського контролю над діяльністю 
центральної і місцевої влади, спрямована на створення системи соціальної відповідальності 
управлінських суб’єктів. Нарешті відкритість процедур здійснення владних повноважень 
створює належні умови для протидії протиправним вчинкам, для боротьби з корупцією та пра-
вовим нігілізмом. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання правового забезпечення від-
критості та вільного доступу до інформації досліджувалося у працях таких науковців, як 
Р. Головенко, А. Марущак, С. Янішевський, Е. Афонін, Н. Гудима, М. Демкова, С. Телешун, 
О. Кузьменко та інші. У вказаних роботах увага вчених була сконцентрована на різних аспек-
тах забезпечення відкритості органів влади, з’ясовувалися питання юридичного оформлення 
можливості конкретної особи щодо доступу до публічної інформації. Водночас не напра-
цьовано єдиного правового підходу до визначення обов’язків окремих органів влади щодо 
надання запитуваної інформації, загальних правил стосовно обмеження невиправданої конфі-
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денційності, встановлення переліку публічних соціально важливих відомостей, які є необхід-
ними для особи і дають можливість належно задовольнити її публічний інтерес. Отже, метою 
цієї праці є вивчення міжнародних та національних правових актів, що гарантують вільний 
доступ до інформації, відкритість у цьому сенсі державних та інших владних розпорядників, 
адаптуючи вказані підходи до національної системи права. 

Виклад основного матеріалу. Світова доктрина та правотворча система напрацю-
вали доволі усталені правила щодо гарантування кожній особі можливості отримати вільний 
доступ до інформації, яка перебуває у суб’єктів влади і становить певний суспільний інте-
рес. У найбільш розгорнутому вигляді ці правила викладені у Рекомендаціях Ради Європи 
N R (2002)2 «Про доступ до офіційних документів» від 21 лютого 2002 року. Цей акт надає 
детальну характеристику та визначає порядок застосування таких норм основних міжнарод-
них документів, як стаття 19 Загальної декларації прав людини, статті 6, 8 та 10 Конвенції Ради 
Європи «Про захист прав людини та основоположних свобод» 1950 року, Конвенція ООН «Про 
доступ до інформації, участь громадськості в процесі вироблення рішень та доступ до право-
суддя в питаннях, коли йдеться про захист довкілля» від 25.06.1998 р., Конвенція РЄ N  108 від 
28.01.1981 р. «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», 
Декларація «Про свободу вираження поглядів та інформації» від 28.01.1982 р., а також Реко-
мендація N R (81)19 «Про доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні держав-
них органів», Рекомендація N R (91)10 «Про передачу третім особам персональних даних, 
які знаходяться в розпорядженні державних органів», Рекомендація N R (97)18 «Про захист 
персональних даних, які збираються та записуються для статистичних цілей», Рекоменда- 
ція N R (2000)13 «Про європейську політику доступу до архівів». Наголошується, що у демо-
кратичному суспільстві визначальним є відкритість органів державної влади щодо інформації, 
яка становить суспільний інтерес.

Вказане завдання реалізується на основі рівноправності та відповідно до чітких правил, 
що дозволяє громадянам виробити адекватне бачення та сформувати критичні погляди щодо 
стану суспільства, у якому вони живуть, та щодо органів влади, які ними керують, сприяє 
більшій дієвості та ефективності адміністративних органів і допомагає підтримувати їх ціліс-
ність, усуваючи ризик корупції, є чинником, що підтверджує легітимність органів управління 
державних служб і посилює довіру громадськості до органів державної влади. Отже, державні 
органи повинні взяти на себе зобов’язання проводити активну політику в питаннях спілку-
вання з громадянами з тим, щоб надати в розпорядження громадян всю інформацію, яка може 
вважатися необхідною у відкритому демократичному суспільстві [2].

В Україні головним документом, який визначає правові та організаційні умови здійс-
нення конституційного права людини на доступ до соціально значимої інформації, є Закон 
України «Про доступ до публічної інформації». Цей нормативний документ передбачає право 
кожної особи на інформацію, при цьому одним з основних елементів інформаційної свободи 
визначається забезпечення доступу кожного до інформації. В цьому контексті цей Закон закрі-
пив важливий принцип максимальної відкритості, згідно з яким будь-яка інформація є від-
критою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом. Наразі україн-
ське законодавство закріпило принцип, що ґрунтується на Конституції України, Цивільному 
кодексі України та міжнародних стандартах і передбачає, що інформація є об’єктом особистих 
немайнових прав, об’єктом особистих прав фізичної чи юридичної особи.

Попри те, що сьогодні в умовах технічного прогресу ведеться жвавий комерційний 
інформаційний обмін, і інформація, відтворена на певних паперових чи електронних носіях, 
все більше набуває ознак товару, суб’єкти владних повноважень, отримуючи чи створюючи 
інформацію, не набувають виняткових прав самостійного і безперешкодного розпорядження 
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нею на власний розсуд. Навіть більше, владна інституція лише виконує стосовно інформації 
певні, надані їй законодавчими актами, позитивні обов’язки, які полягають у оприлюдненні 
та наданні інформації на запит з метою реалізації права особи на доступ до інформації. Саме 
у такий спосіб владні структури здійснюють свої повноваження, зокрема, стосовно основопо-
ложного права на свободу інформації.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» за ідеєю покликаний встановити 
порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка знаходиться 
у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визна-
чених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. Під публічною інформа-
цією мається на увазі відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 
носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться 
у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визна-
чених цим Законом.

Однак в національній публіцистичній літературі часто лунають обґрунтовані критичні 
висловлювання з приводу того, що даний закон є лише декларацією, яка у практичній пло-
щині не здатна гарантувати реалізацію права на свободу інформації [3]. У діяльності органів 
публічної влади та місцевого самоврядування у процесі реалізації права доступу до публіч-
ної інформації немає чіткого механізму його забезпечення, їх діяльність має декларативні 
положення щодо обміну інформацією, які потребують використання сучасної інформаційної 
та управлінської технологій, єдиних стандартів якості для надання інформаційних та інших 
послуг громадськості [4, c. 218]. Значною мірою це так і є, бо спеціальний закон в принципі не 
здатен здійснити правового забезпечення усього комплексу питань, пов’язаних з доступом до 
інформації. Для цього, як в Європі, мають бути розроблені численні підзаконні акти, які кон-
кретизують і формалізують поведінку учасників відносин у кожній сфері суспільного життя, 
де потрібно забезпечити вільний доступ громадськості та конкретної особи до інформації. 
Поки що в даному напряму вітчизняне законодавство не рухається, що і призводить до поши-
рення практики безпідставних відмов органів державної влади на звернення громадян щодо 
їх публічного доступу [5].

З метою організації належної юридичної процедури отримання громадянами соціально 
значимої інформації, потрібної їм для здійснення своїх публічних та приватних прав, необ-
хідно в вітчизняному законодавстві та правозастосовній практиці інкорпорувати міжнародні 
принципи відповідної діяльності. Першим з таких засад є стимулювання відкритого уряду, 
яке має здійснюватися публічними органами держави. Відкритість діяльності мусить прояв-
лятися в інформуванні громадян про їхні права і сприяння культурі відкритості уряду. Світо-
вий досвід показує, що державна служба, яка ігнорує законодавчі приписи, може підривати 
навіть найбільш прогресивне законодавство. На ефективність даних вчинків безпосередньо 
впливають різні чинники, які зумовлюють дієвість організації державної служби. То можуть 
бути нормативно напрацьовані чіткі та зрозумілі, а головне, пропорційні обмеження свободи 
оприлюднення інформації, рівень освіченості і ступінь обізнаності суспільства в цілому. 

Певні кроки у вказаному напряму в Україні здійснюються. Зокрема, прийнято документ 
Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. Цей акт зобов’язує органи влади 
забезпечити високий рівень доступності для населення інформації та технологій, вдоскона-
лення системи державних гарантій конституційних прав у інформаційній сфері [6]. Механізм 
оприлюднення інформації про діяльність органів виконавчої влади визначено Законом Укра-
їни «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого само-
врядування в Україні засобами масової інформації» [7]. Що стосується переліку відомостей, 
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обов’язкових для розміщення в інформаційних системах загального користування, зокрема 
в мережі Інтернет, то він визначений Постановою Кабінету Міністрів України «Про Порядок 
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» [8]. 
Ця постанова встановлює обов’язок органів виконавчої влади стосовно забезпечення доступу 
громадян і організацій до інформації про діяльність на підставі своєчасного та регулярного 
розміщення інформаційних ресурсів у загальнодоступних інформаційних системах. Для прак-
тичної реалізації вказаних зобов’язань розробляється офіційний вебсайт органу державної 
влади та місцевого самоврядування, який містить інформацію про діяльність державного 
органу або органу місцевого самоврядування. Інформація про державні органи, що розмі-
щується в мережі Інтернет, повинна містити дані про найменування органу, його структуру, 
адресу, відомості про повноваження, функції структурних підрозділів із зазначенням право-
вих актів, які їх визначають, відомості про керівників державних органів та органів місцевого 
самоврядування, його структурних підрозділів; переліки інформаційних систем, банків даних, 
реєстрів, регістрів, що є у віданні державного органу, органу місцевого самоврядування, підві-
домчих організацій; відомості про засновані засоби масової інформації.

Вказані акти покликані гарантувати основи відкритої інформаційної політики держави. 
Але, на жаль, мусимо констатувати, що вони мало сприяли демократичному поступові України 
у напряму досягнення прозорості влади та забезпечення вільного доступу особи до інформа-
ції. Причини тут криються, як уже вказувалося, у нормативних прогалинах щодо регулювання 
конкретних, а не загальних, правил поведінки та у відсутності належного правового інстру-
ментарію, який би гарантував відповідальність посадових осіб за порушення права на доступ 
до публічної інформації. Отже, і маємо численні приклади нехтування приписами законодав-
ства представниками публічної влади, які залишаються практично безкарними.

Наведемо декілька типових прикладів відвертого порушення в царині реалізації права 
на доступ до інформації. Досить популярною є умисна підміна розпорядником інформації 
фактично існуючих взаємин із запитом на інформацію на інші – пов’язані із зверненням гро-
мадян. Кваліфікація надісланого особою до органу публічної влади інформаційного запиту як 
звернення громадянина є неправомірною. У такий спосіб робиться підміна понять з метою 
застосування неналежних засобів реагування. Відмінності у даних способах спілкування 
громадянина з владою наведені у роз’ясненні Міністерства юстиції України від 03 травня 
2012 року. В ньому, зокрема, вказується, що право на звернення та право на доступ до публіч-
ної інформації тісно пов’язані між собою. Проте необхідно проводити розмежування термінів 
«звернення громадянина» та «запит на інформацію».

Право на звернення – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), 
заява (клопотання) і скарги (ст. 3 Закону України «Про звернення громадян») до суб’єктів влад-
них повноважень, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, засобів масової інформації. Під запитом на інформацію розуміється прохання особи 
до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні 
(ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). Звернення стосується відсто-
ювання прав і законних інтересів громадянина та пропозицій до діяльності суб’єктів владних 
повноважень, викриття їх недоліків (зауваження) в роботі, а в запитах на інформацію йдеться про 
надання публічної інформації, якою володіє або повинен володіти її розпорядник. Якщо особа 
надіслала органу саме запит на інформацію, то він мусить виконати свої обов’язки у порядку, 
строк та обсяги, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації». 

Національне законодавство повинно здійснювати проведення громадської освіти 
й поширення відомостей стосовно права на доступ до інформації, визначати сферу відкритої 
для ознайомлення інформації і способи, якими це право може бути реалізоване. Вказані види 
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діяльності повинні здійснюватися не лише окремими публічними органами, а і спеціально 
створеними державними службами. В іншому разі не лише пересічні громадяни, а й профе-
сійні судді та правники часто допускають плутанину у визначеннях, яка за такого правозасто-
сування набуває ознак свавільства. Скажімо, в ухвалі Октябрського районного суду м. Пол-
тави від 7 березня 2017 року у справі № 554/1864/16-ц [9] правозастосовний орган відмовився 
порушити провадження за скаргою на бездіяльність державного виконавця, тому що вона, на 
думку судді, не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Таке рішення абсолютно 
не узгоджується із чинним законодавством України. Суть питання полягає у тому, що суддя 
місцевого суду всупереч закону та здоровому глузду дійшов висновку, що стягувач звернулася 
до виконавчої служби із інформаційним запитом. Отже, ненадання інформації у такому разі 
оскаржується в позовному порядку до адміністративного суду. Насправді, суддя припустився 
елементарної підміни понять. Порядок та підстави звернення до розпорядників інформації 
регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації». 

Але за будь-якої, навіть самої бурхливої уяви не можна кваліфікувати державну вико-
навчу службу, котра виконує функції з примусового виконання судових рішень, як таку, що 
є розпорядником інформації, яку вона збирає та зберігає. Як видно з матеріалів справи, пози-
вач (стягувач) не звертався до виконавчої служби із інформаційним запитом про надання 
інформації, він не посилався на норми закону «Про доступ до публічної інформації». У тексті 
цього документу також немає запиту про надання інформації, що була отримана або створена 
в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків. Натомість у своєму 
запиті стягувач вимагає надати інформацію про хід реалізації обов’язків виконавчої служби 
щодо виконання судового рішення. Відмінність у даному зверненні від інформаційного запиту 
полягає у тому, що розпорядник публічної інформації не має обов’язку повідомляти усіх осіб 
без відповідного запиту. Обов’язок надати публічну інформацію упродовж п’яти днів з’явля-
ється у нього лише після отримання запиту на інформацію. Натомість державний виконавець 
за законом зобов’язаний повідомляти стягувача та інших учасників провадження про хід вико-
навчого процесу без будь-яких запитів, а невиконання такого обов’язку закон кваліфікує як 
правопорушення, котре зветься неправомірною бездіяльністю. 

Таке правопорушення державного виконання як бездіяльність оскаржується в порядку, 
встановленому у Цивільному процесуальному кодексі України. Згідно із ст. 447 ЦПКУ сто-
рони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, 
що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу 
державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, 
ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права чи свободи. Як бачимо, у цій 
нормі закону йдеться про оскарження протиправної бездіяльності виконавця шляхом подання 
скарги. Між тим, суд першої інстанції в своїй ухвалі помилково застосував норми КАСУ, які, 
по-перше, регулюють порядок пред’явлення позовів, а по-друге, стосуються оскарження діянь 
органу владних повноважень, а не конкретного виконавця. Застосування законодавства, яке 
регулює позовний порядок захисту права у разі, коли цивільний закон передбачає подання 
скарги, є неправомірним. Таке правило про подання саме скарги, а не позову, на бездіяльність 
державного виконавця закріплене і у ч. 4 ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження». 
Отже, місцевий суд припустився порушення права особи на доступ до суду.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 
З викладеного у статті можемо дійти певних висновків. Чинне законодавство України в царині 
регулювання порядку доступу громадян до публічно значимої інформації потребує суттєвого 
розвитку та вдосконалення. Має бути розроблено механізми забезпечення коментованого 
конституційного права особи на рівні спеціальних підзаконних актів у всіх сферах суспіль-
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ної діяльності, де інформація, що перебуває в розпорядженні публічних суб’єктів, становить 
суспільну важливість. Вказана діяльність повинна відбуватися за обов’язкового врахування 
міжнародних принципів, які знайшли усталене та виважене відтворення у відповідних актах. 
Разом з тим є можливості вдосконалення діяльності щодо надання вільного доступу до інфор-
мації і в межах наявного правового поля. Для цього має бути змінений пріоритет прав воло-
дільців інформації на пріоритет прав та інтересів запитувачів. При цьому слід враховувати, 
що правила Закону України «Про доступ до публічної інформації» є мінімальними стандар-
тами, і їх слід виконувати органами влади навіть без затвердження конкретних правил пове-
дінки національними законами та підзаконними актами, у яких має визнаватися більш широке 
та змістовне право доступу до офіційних документів. Скажімо, доступ особи до публічної 
інформації повинен залежати винятково від наявності у неї законних підстав для цього, а не 
від бажання розпорядника. Саме за наявності таких підстав запитувана інформація повинна 
безперешкодно надаватися, а кожне порушення цього правила має тягти цивільну матеріальну 
відповідальність.
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ПРАВООхОРОннА фУнКЦІЯ ЯК ОДнА  
З фОРМ РеАЛІЗАЦІї ДеРЖАВнОї ВЛАДи

Стаття присвячена дослідженню та класифікації наукових підходів до визначення правоохорон-
ної функції, встановлення її місця серед інших функцій держави. Також у статті розглядаються нау-
кові підходи до розуміння основних функцій, які повинна виконувати держава в рамках здійснення пра-
воохоронної діяльності, проводиться аналогія між функціями права загалом, здійснено характеристику 
окремих правоохоронних функцій.

У статті розглянуті функції держави, встановлено, що до основних державних функцій із управ-
ління суспільством належать наступні: регулювання національних і міжнародних відносин; управління 
сферами економічного, соціального, духовного життя, змінами, процесами, розвитком, що у них відбува-
ються; гарантування дотримання загальнообов’язкових норм у суспільстві; забезпечення громадського 
порядку та національної безпеки; участь у світовому миробудівництві і миротворчість всередині країни.

Проаналізовані різні погляди на сутність правових форм здійснення функцій держави та їх 
чисельні класифікації. Встановлено, що функції держави віднаходять своє конкретне втілення в певних 
формах їх здійснення. Найпоширенішою є дві форми здійснення функцій держави – правотворча та пра-
возастосовна.

Також у статті досліджено наукові підходи до переліку функцій, що покладені на правоохоронну 
систему. Зазначається, що однією з головних рис, що притаманні функціям правоохоронної системи, 
є чітке розподілення компетенції правоохоронних органів.

Досліджено наукові підходи до систематизації правоохоронних функцій, встановлено, що всі пра-
воохоронні функції можна поділити на: а) головні; б) другорядні; в) допоміжні.

Встановлено, що різні погляди вчених щодо правоохоронної функції базуються на дослідженнях, 
що різняться у розумінні поняття функціонування держави в правоохоронній сфері, а також зумов-
лені прогалинами у законодавстві відносно формулювання поняття правоохоронної функції держави.  
З’ясовано, що правоохоронна функція має системний характер та, реалізуючись в органічно пов’язаних 
між собою формах, здійснює реалізацію державних функцій, що втілюються у конкретні дії, формує 
правоохоронну діяльність.

Ключові слова: правоохоронні органи, правоохоронна система, функції права, функції правоохо-
ронної системи.

A. Yu. Dudchenko. Law enforcement function as one of the forms of state power realization
The research and classification of scientific approaches to defining the law enforcement function, estab-

lishing its place among other functions of the state are considered in the scientific article. Scientific approaches 
to understanding the basic functions that the state must perform in the framework of law enforcement activities 
are also discussed, an analogy between the functions of law in general is conducted and characteristics of cer-
tain law enforcement functions are given in the article.

The functions of the state are considered in the article, it is established that the main state functions of 
public administration include the following: regulation of national and international relations; management of 
the spheres of economic, social, spiritual life, changes, processes, development that take place there; guaran-
teeing the observance of mandatory standards in society; ensuring public order and national security; partici-
pation in world peacebuilding and peacekeeping domestically.

О. Ю. Дудченко
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Different views on the essence of legal forms of state functions and their numerical classifications are 
analyzed. It is established that the functions of the state find their concrete embodiment in certain forms of their 
implementation. Two forms of state functions – law-making and law-enforcement are the most common.

The author focuses attention that the state-legal mechanism of law enforcement function consist of an 
orderly set of elements that function in the law enforcement sphere of public life, in other words, the state-law 
mechanism forms a relatively independent social system – the law enforcement system, whose purpose is to 
ensure the rights and the freedoms of citizens, their implementation, law and order. Scientific approaches to the 
list of functions that are embedded to the law enforcement system are investigated in the article. It is noted that 
one of the main features that belongs to the functions of the law enforcement system is a clear distribution of 
competence of law enforcement bodies.

Scientific approaches to the systematization of law enforcement functions are investigated, it is estab-
lished that all law enforcement functions can be divided into: a) main ones; b) minor; c) auxiliary.

It is determined that different opinions of scientists about law enforcement function are based on studies 
that differ in understanding the notion of state functioning in the law enforcement sphere, as well as caused by 
gaps in the legislation regarding the formulation of the concept of law enforcement function of the state. It is 
founded that the law enforcement function is systemic in nature and is implemented in organically interrelated 
forms and performs state functions, forms law enforcement activities, engaging in specific actions.

Key words: law enforcement bodies, law enforcement system, law functions, functions of law enforce-
ment system.

Постановка проблеми. Завданням сучасної держави, незалежно від соціально-еконо-
мічного ладу, є необхідність побудови реальних механізмів захисту прав людини. При цьому 
йдеться як про формально-юридичне закріплення зазначених гарантій на законодавчому рівні, 
так і про створення достатньої кількості державних правоохоронних відомств та недержавних 
організацій, котрі функціонують у сфері забезпечення, охорони й захисту прав і свобод грома-
дянина та людини від зазіхань як з боку юридичних і фізичних осіб, так і з боку самої держави.

Для вирішення вказаного завдання на державу покладається здійснення правоохорон-
ної  функції, яка виступає однією з самостійних функцій нашої держави, що здійснюється 
в межах судової, законодавчої та виконавчої влади. Кожна державна функція має свій об’єкт 
впливу, а також свій зміст. Слід зазначити, що об’єктом є сфера суспільних відносин, на яку 
спрямовується державний вплив. Об’єкти слугують критеріями розмежування державних 
функцій. Зміст функцій держави свідчить, що держава робить, які управлінські дії в конкрет-
ній галузі вона здійснює, що саме складає зміст діяльності відповідних органів. Державно-пра-
вовий механізм здійснення правоохоронної функції складається з впорядкованої сукупності 
елементів, які функціонують в правоохоронній сфері суспільного життя, іншими словами дер-
жавно-правовий механізм формує відносно самостійну соціальну систему – правоохоронну 
систему, метою діяльності якої є необхідність забезпечення додержання прав та свобод грома-
дян, їх реалізації, правопорядку та законності.

Слід зазначити, що однією з головних умов становлення та розвитку правоохоронної 
системи є чітке визначення її функцій. Це зумовлено передусім тим, що саме через функ-
ції можливо розкрити сутність та соціальне призначення системи правоохорони в цілому. 
При цьому, незважаючи на те, що дослідженням зазначеного питання тривалий час займа-
ються науковці різних галузей права та практики, єдина позиція щодо вказаної проблема-
тики сьогодні відсутня.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так, під час дослідження було опрацьовано 
низку наукових праць. Зокрема, підґрунтя для з’ясування основних понять цієї роботи склали 
наукові дослідження Н.І. Байтина, О.В. Бермічевої, О.Г. Варич, А.В. Гриненко, В.Г. Гриценко, 
О.О. Джураєвої, І.С. Дзюбка, В.І. Дяченко, Н.С. Кельмана, В.М. Кириченко, В.Н. Корельського, 
Ю.І. Крегул, В.В. Лазарева, К.Н. Левківського, Р.З. Лившиц, А.В. Малько, І.Є. Марочкіна, 
М.І. Матузової, Л.А. Морозової, В.Д. Перевалова, Г.І. Петрова, І.С. Самощенко, Н.В. Сібільо-
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вої, О.Ф. Скакуна, В.Н. Хропанюка, О.І. Ющика, а також інших поважних вчених. У статті були 
враховані висновки наведених вчених. Однак відсутність єдиної точки зору стосовно переліку 
та класифікацій правоохоронних функцій залишає простір для подальших досліджень.

Мета статті – дослідити та класифікувати наукові підходи до визначення правоохорон-
ної функції, встановити її місце серед інших функцій держави.

Виклад основного матеріалу. Однією з головних рис, що належить функціям право-
охоронної системи, є чітке розподілення компетенції правоохоронних органів. Наявність або 
відсутність функції правоохоронної діяльності допускає визначення відповідного правоохо-
ронного органу. Таким чином, наявність функції зумовлює також наявність правоохоронного 
органу. Інакше кажучи, немає функції – немає і правоохоронного органу. Функції правоохо-
ронної системи є взаємопов’язаними та такими, що доповнюють одна одну. 

Так, науковці надають таке визначення функціям правоохоронної системи: основні 
напрями діяльності відповідних органів, що зумовлені їх загально соціальним призначенням 
і конкретизовані в компетенції і повноваженнях [25]. А.В. Гриненко під функціями право-
охоронної системи розуміє основні напрями діяльності органів, які витікають з їх загаль-
ного соціального призначення і конкретизуються у відповідних правах і обов’язках [8, с. 10]. 
В зазначеному тлумаченні необхідно зробити наголос на тому, діяльність яких саме органів 
мається на увазі, оскільки, на наш погляд, має йтися лише про органи, що входять до право-
охоронної системи.

Охорона та регулювання суспільних відносин – саме це і є основним покликанням 
права. Охоронна функція права зумовлена соціальним призначенням напряму правового 
впливу, націленого на охорону загальнозначущих, найголовніших суспільних відносин, їх 
недоторканість [15, с. 51]. Охоронна діяльність держави спрямовується на охорону самого 
права, оскільки від цього напряму залежить ефективність його функціонування, а охоронна 
функція права сприяє охороні наявних суспільних відносин. Таким чином, право охороняє 
відносини, які виникають в суспільстві, та тим самим утворює юридичне підґрунтя для діяль-
ності правоохоронних органів і функціонування правоохоронної системи взагалі.

Необхідно погодитись із політологами К.М. Левківським та І.С. Дзюбком стосовно того, 
що зміст функцій пізнає найбільших змін саме під час перехідних етапів та періодів радикаль-
них змін. Зазначені автори здійснюють класифікацію функції держави за такими критеріями: 
принципи поділу влади на виконавчу, законодавчу, судову; сторони дії держави – зовнішні 
та внутрішні; сфери державного впливу – соціальна, економічна, духовна, культурна, правова; 
регулювання процесів – самоорганізація, саморегулювання, самодіяльність, самоуправління 
тощо; загальнополітичні підходи – загальносоціальна діяльність, забезпечення народовладдя; 
обсяг впливу – підтримання світового порядку, національні; масштабність значення – неос-
новні та основні, першочергові та другорядні. До основних державних функцій із управління 
суспільством належать такі: регулювання національних і міжнародних відносин; управління 
сферами економічного, соціального, духовного життя, змінами, розвитком, процесами, що 
у них відбуваються; гарантування дотримання загальнообов’язкових норм в суспільстві; забез-
печення громадського порядку та національної безпеки; участь у світовому миробудівництві 
і миротворчість всередині країни [24, с. 273–274]. Вважаємо, що на підставі цього переліку із 
високим ступенем об’єктивності можна скласти уявлення стосовно функцій держави. 

Функції держави віднаходять своє конкретне втілення в певних формах їх здійснення. 
Так, під правовими формами реалізації функцій держави розуміють однорідну за своїми 
зовнішніми ознаками (юридичним наслідкам і характеру) діяльність органів держави щодо 
керівництва суспільством шляхом видання нормативних актів [6, с. 151]. Узагальнення кон-
цептуальних підходів стосовно даної проблематики дозволяє дійти висновку, що під право-
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вими формами здійснення державних функцій розуміють однорідну за зовнішніми ознаками 
(юридичними наслідками і характером) діяльність державних органів [26, с. 51–57], пов’язану 
з прийняттям (виданням) правових (юридичних) актів [23, с. 12–14] і яка тягне за собою юри-
дичні (правові) наслідки [10, с. 108–109]. 

У теоретичних джерелах є різні погляди на сутність правових форм здійснення функ-
цій держави та, відповідно, чисельні класифікації останніх. На думку деяких дослідників, до 
них належать: а) правотворча діяльність – форма здійснення функцій держави шляхом під-
готовки та прийняття, а також санкціонування нормативних актів [31, с. 152], їх зміни або 
відміни діючих норм права [3, с. 229], а також конкретних актів (застосування норм права) 
[16, с. 72] та інших джерел права [17, с. 58]; б) правовиконавча [1, с. 46], управлінсько-ви-
конавча, оперативно-виконавча чи правозастосовна діяльність – форма реалізації державних 
функцій шляхом діяльності державних органів щодо виконання законів та підзаконних актів 
шляхом прийняття актів застосування права та видання обов’язкових до виконання індиві-
дуально-правових рішень [19, с. 76]. Ця діяльність пов’язана із повсякденним вирішенням 
різносторонніх питань у вигляді видання актів застосування права, котрі є підставою виник-
нення, зміни та припинення правовідносин [18, с. 49]. За допомогою цієї форми здійснюється 
реалізація відносин між громадянами, громадськими організаціями і органами держави, їх 
взаємні обов’язки і права в політичній, економічній, культурній, соціальній та інших галузях 
суспільного життя. Саме від діяльності правовиконавчої залежить факт, чи будуть реалізо-
вані закони й інші нормативні акти або вони залишаться лише бажаннями законодавців. Це 
повсякденна робота щодо розв’язання багатоманітних питань управлінського характеру, для 
здійснення якої виконавчо-розпорядчі органи приймають відповідні акти [4, с. 177–178]. 

На думку А.В. Малька, М.І. Матузова [29, с. 76] та інших авторів, існують дві форми 
здійснення функцій держави – правотворча та правозастосовна. Правозастосовна діяльність 
своєю чергою поділяється на правоохоронну і оперативно-виконавчу. Зазначена позиція зда-
ється такою, що недооцінює значення правоохорони в реалізації функцій держави. Так, право-
охорона за своїм змістом значно ширше ніж правозастосування, оскільки існування правових 
приписів, що закріплюють відповідальність за порушення закону, слугує підтриманню право-
порядку та законності в державі навіть за умов, коли не виникає необхідності в безпосеред-
ньому застосуванні передбачених законом заходів відповідальності. Це пояснюється впливом, 
який здійснює право на свідомість суспільства, формуючи у одних громадян острах зазнати 
позбавлення своїх благ, передбачених у санкції правової норми, а в інших членів суспіль-
ства виховує повагу до закону і прагнення неухильно додержуватися встановлених правових 
приписів. Необхідно наголосити, що українська держава як публічна інституція здійснює 
охоронну функцію через правоохоронну діяльність, що є важливим фактором під час фор-
мування суспільної моралі, соціальних уявлень стосовно ефективності та дієвості конститу-
ційного ладу. Також слід зазначити, що існують деякі види правоохоронної діяльності, які 
недостатньою мірою регламентуються правовими приписами. Так, діяльність щодо профі-
лактики правопорушень та злочинів врегульована правом на самому поверхневому рівні, на 
рівні напрямів діяльності та принципів. Безпосереднє ж її здійснення лишається на вільний 
розсуд виконавців, котрі самостійно вирішують, що може бути доцільнішим у певній ситуа-
ції – співпрацювати із виробничими колективами і навчальними закладами, залучити засоби 
масової інформації тощо. Отже, вказані дії, які є правоохоронними за своєю природою, не 
можуть бути зведені винятково до правозастосовчих форм діяльності. 

Сьогодні єдиного підходу до визначення терміну «правоохоронної функції» не сформо-
вано ані в юридичній літературі, ані в чинному законодавстві. Багатоелементність та склад-
ність правоохоронної функції держави є підставою існування чисельних точок зору сто-
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совно її сутності, поняття та навіть назви. Л.А. Морозова розглядає функцію охорони свобод 
і прав громадян, забезпечення правопорядку та законності як внутрішню функцію держави 
[20, с. 51–59], О.Д. Тихомиров, В.П. Пастухов, С.Л. Лисенков, А.М. Колодій та В.В. Копєй-
чиков відмічають окремі функції захисту законності, правопорядку, охорони свобод і прав 
людини, які виступають як основні державі функції [12, с. 73], В.Н. Хропанюк – як функцію 
охорони правопорядку [34, с. 159]. В.В. Лазарєв виокремлює охорону прав власності та охо-
рону правового порядку, інших свобод і прав громадян [33, с. 285], М.С. Кельман – як охорону 
свобод і прав громадян, забезпечення правопорядку та законності [13, с. 71], В.М. Корельський 
і В.Д. Перевалов – як охорону правопорядку і охорону наявних форм власності [32, с. 146]. 
О.Ф. Скакун [27, с. 52], О.І. Ющик [35, с. 21–22], В.М. Кириченко [14, с. 83] вважають, що 
правоохоронна функція виступає окремою функцією держави. І.Є. Марочкін та Н.В. Сібільова 
розглядають правоохоронну функцію у вигляді складового елементу діяльності державних 
органів та інших органів, установ і організацій, їх посадових осіб, що спричинено конститу-
ційними вимогами дотримання охорони правопорядку, законності, свобод та прав громадян 
та інтересів суспільства в цілому. Вчені наголошують, що вказана діяльність для більшості 
організацій та органів є за своєю природою вторинною, а не основною та полягає здебільшого 
в забезпеченні виконання їх організаційно-управлінських функцій в галузі економіки, фінан-
сів, науки, освіти тощо [21, с. 63].

У зв’язку з багатоманітністю правоохоронних функцій варто провести їх систематиза-
цію. В.І. Дяченко пропонує всі правоохоронні функції поділити на: а) головні; б) другорядні; 
в) допоміжні. Так, до головних правоохоронних функцій В.І. Дяченко пропонує відносити такі, 
що безпосередньо пов’язані з протидією злочинності та правопорушенням, тими, що тягнуть 
за собою юридичну відповідальність у сфері публічного права. Стосовно допоміжних право-
охоронних функцій, то В.І. Дяченко пропонує відносити до них такі функції: а) контрольна 
(наглядова); б) дозвільна (надання дозволів на проведення відповідної діяльності, зокрема під-
приємницької, чи вчинення певних дій); в) правороз’яснювальна (яка включає в себе функцію 
надання правової допомоги); г) аналітична та методична; ґ) інформаційна (здійснення інфор-
мування інших державних органів, у тому числі правоохоронних); д) нормотворча (з правом 
прийняття актів міжвідомчого характеру); е) координаційна [11, с. 11].

В.Г. Гриценко пропонує наступний перелік функцій правоохоронної системи. Головними 
на його думку є захисна (правоохоронна), профілактична, оперативно-розшукова, виконавча, 
розслідування злочинів, адміністративна. До допоміжних він відносить організаційно-управ-
лінську функцію, координаційну функцію, контрольну, інформаційно-аналітичну [9, с. 134]. 
До головних належать ті функції, що безпосередньо пов’язані із боротьбою зі злочинністю 
та правопорушеннями і передбачають юридичну відповідальність. Правоохоронна (захисна) 
функція має на меті охорону держави від зовнішніх загроз для національної безпеки Укра-
їни, охорону внутрішнього ринку, збереження миру та міжнародної безпеки, забезпечення 
екологічної безпеки, суспільного правопорядку, захист інтересів споживачів, створення від-
повідних умов для підтримання законності [7, с. 26]. Правоохоронна функція також полягає 
у здійсненні на договірних засадах охорони майна фізичних юридичних та фізичних осіб усіх 
видів власності. Профілактична функція розкривається в комплексі мір, що спрямовуються 
на запобігання злочинам й іншим правопорушенням, виявлення і усунення умов та причин, 
що їм сприяють [21, с. 103]. Виконавча функція полягає у здійсненні у рамках своїх повнова-
жень адміністративних стягнень [21, с. 104]. Адміністративна функція спрямована на виконав-
чо-розпорядницьку роботу правоохоронних органів з організації та здійснення охорони гро-
мадського правопорядку і сприяння забезпеченню громадської безпеки в межах повноважень, 
встановлених законом [22].
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Допоміжні функції правоохоронної системи – це конкретна діяльність, змістом якої 
є допомога ефективному здійсненню вищеназваних головних функцій. Організаційно-управ-
лінська функція у структурі правоохоронної системи має відомчий характер. Вона спрямову-
ється кожному правоохоронному органу залежно від його підвідомчої належності [28, с. 45]. 
Координація правоохоронної діяльності – це є управлінська функція, що спрямована на сис-
тематизацію і об’єднання зусиль для досягнення соціально-бажаних загальних цілей. Коорди-
нація взаємодії правоохоронних органів виступає одним із головних чинників, що спрямова-
ний на об’єднання зусиль правоохоронних органів в протидії правопорушенням [30, с. 301]. 
Основною метою інформаційно-аналітичної функції можна назвати науково-обґрунтовану 
підтримку процесів підготовки, прийняття та втілення в життя управлінських рішень і задово-
лення інформаційних потреб суспільства. Контрольна функція правоохоронної системи – це 
такий напрям та вид діяльності правоохоронних органів, який полягає в забезпеченні чіткої 
діяльності державного механізму за додержанням норм права.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, 
з огляду на викладене вище можна констатувати, що різні погляди вчених щодо правоохорон-
ної функції базуються на дослідженнях, що різняться у розумінні поняття функціонування 
держави в правоохоронній сфері, а також зумовлені прогалинами у законодавстві відносно 
формулювання поняття правоохоронної функції держави. На нашу думку, правоохоронна 
функція має системний характер та, реалізуючись в органічно пов’язаних між собою формах, 
здійснює реалізацію державних функцій, що втілюються у конкретних діях, які й формують 
правоохоронну діяльність. 
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У статті надані пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення законодавства Укра-
їни про кримінальну відповідальність за незаконне використання символіки Червоного Хреста, Черво-
ного Півмісяця, Червоного Кристала, у тому числі обґрунтовано доцільність виключення ст. 435 КК 
України та доповнення ст. 445 КК України відповідними частинами.

Крім того, обґрунтовано доцільність доповнення Кримінального кодексу України статтею 
445-1 «Незаконне ввезення товарів, під виглядом гуманітарної допомоги на тимчасово не підконтрольну 
органам державної влади територію України, на яких відсутня символіка Червоного Хреста, Червоного 
Півмісяця, Червоного Кристала, та їх використання».

У зв’язку з тим, що диспозиція вищевказаних статей Кримінального Кодексу України має блан-
кетний характер, обґрунтовано доцільність внесення змін та доповнення до: ст. 9 Закону України 
«Про Товариство Червоного Хреста України»; ст. 3 Статуту Товариства Червоного Хреста України; 
ст. ст. 5, 9, 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу»; ст. 15 Закону України «Про символіку 
Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні», а також до ст. 963 Кримі-
нального кодексу України; ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України.

Гострим і актуальним постає на сьогодні питання вдосконалення законодавства у сфері криміналь-
но-правової відповідальності за незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмі-
сяця, Червоного Кристала в умовах збройного конфлікту та на тимчасово окупованій території України.

Сучасний стан інституту відповідальності за злочини проти миру, безпеки людства та між-
народного правопорядку підлягає конвенціональній регламентації, основу якої становить принцип 
визнання пріоритетності й суспільної небезпеки наслідків скоєння злочинів проти миру, безпеки люд-
ства та міжнародного правопорядку, 

Ключові слова: злочини проти миру та безпеки людства та міжнародного правопорядку, кри-
мінальна відповідальність, вдосконалення законодавства; незаконне використання символіки Черво-
ного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала; виключення ст. 435 КК України; доповнення 
статті 445-1 КК України.
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The article provides suggestions and recommendations aimed at improving the legislation of Ukraine on 
criminal liability for the illegal use of the symbols of the Red Cross, Red Crescent, Red Crystal, including the 
substantiation of the expediency of the exclusion of Art. 435 of the Criminal Code of Ukraine and amendments 
to Art. 445 of the Criminal Code of Ukraine by the relevant parts.

In addition, the expediency of supplementing the Criminal Code of Ukraine with Article 445-1 "Illegal 
import of goods, under the guise of humanitarian assistance for temporarily not controlled by state authorities 
in the territory of Ukraine, which do not have the symbols of the Red Cross, Red Crescent, Red Crystal, and 
their use", was substantiated.

В. О. Поповичук
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Due to the fact that the disposition of the aforementioned articles of the Criminal Code of Ukraine is 
blanket, the expediency of introducing amendments and additions to: art. 9 of the Law of Ukraine "On the Soci-
ety of the Red Cross of Ukraine"; Art. 3 of the Charter of the Red Cross Society of Ukraine; Art. Art. 5, 9, 12 of 
the Law of Ukraine "On Humanitarian Aid"; Art. 15 of the Law of Ukraine "On the Symbolism of the Red Cross, 
Red Crescent, Red Crystal in Ukraine", as well as to Art. 963 of the Criminal Code of Ukraine; Art. 214 of the 
Criminal Procedural Code of Ukraine.

The issue of improving the legislation in the field of criminal liability for the illegal use of the symbols of 
the Red Cross, Red Crescent, Red Crystal in the conditions of an armed conflict and in the temporarily occupied 
territory of Ukraine today is a pressing and urgent issue.

The current state of the institute of responsibility for crimes against peace, human security and interna-
tional law is subject to conventional regulation, which is based on the principles of recognizing the priority and 
public danger of the consequences of crimes against peace, human security and international law and order.

States are required to provide in domestic law for measures aimed at preventing and stopping all cases 
of illegal use of the symbolism of the Red Cross, Red Crescent, Red Crystal, both in peacetime and in situations 
of armed conflict.

Key words: crimes against the peace and security of mankind and international rule of law, criminal lia-
bility, improvement of legislation; illegal use of the symbol of the Red Cross, Red Crescent, Red Crystal; exclu-
sion of art. 435 of the Criminal Code of Ukraine; addition to article 445-1 of the Criminal Code of Ukraine.

Постановка проблеми. Проблематика кваліфікації та правозастосування злочинів, 
передбачених ст. ст. 435, 445 КК України, складається із недосконалого кримінального законо-
давства України, яке регулює порядок використання символіки Червоного Хреста, Червоного 
Півмісяця, Червоного Кристала, у тому числі в розмитості та неконкретизованості їх викла-
дення в Кримінальному Кодексі України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання застосування міжнародно-пра-
вових та міжнародно-кримінальних норм у світлі підтримки міжнародного правопорядку 
досліджували такі науковці, як П.С. Берзін, В.Г. Буткевич, М.В. Буроменський, Ю.А. Доро-
хіна, В.І. Євінтов, Г.В. Ігнатенко В.І. Кузнецов та ін. [6, с. 711]

Аналізуючи праці цих науковців, варто зазначити, що питання, пов’язані з викорис-
танням символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, розкрито 
неповно. Так, більшість особливостей кримінальної відповідальності за незаконне викори-
стання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала залишилися 
поза увагою науковців у галузі кримінального права.

Метою статті є визначення проблем та надання пропозицій щодо вдосконалення зако-
нодавства України про кримінальну відповідальність за незаконне використання символіки 
Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала.

Виклад основного матеріалу дослідження. Гострим і актуальним постає на сьогодні 
питання вдосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за незаконне вико-
ристання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в умовах 
збройного конфлікту, режиму проведення операції об’єднаних сил та правового режиму тим-
часово окупованих територій України.

Вказана символіка виконує важливі функції захисту цивільного мирного населення, має 
належний специфічний режим використання та користується міжнародно-правовим захистом, 
а тому її незаконне використання як у мирний, так і воєнний час є недопустимим.

Статистичні спостереження соціальних мереж, інформаційних сайтів, наявність на 
вулицях міст України та в громадському транспорті вивісок, реклам із символікою Червоного 
Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристала дають можливість стверджувати про 
неодноразове систематичне незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного 
Півмісяця та Червоного Кристала.
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З метою ефективної боротьби із цими фактами необхідно вдосконалювати законодав-
ство України, яке регулює порядок використання символіки Червоного Хреста, Червоного 
Півмісяця, Червоного Кристала та контроль за використанням цієї символіки.

Основна проблематика відсутності правового застосування статей 435, 445 КК України 
в розмитості та неконкретизованості їх викладення в Кримінальному Кодексі України.

Так, безпосереднім об’єктом злочину є міжнародний правопорядок у сфері використання 
символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала. На цей об’єкт здійс-
нюється однакове посягання як за незаконного використання символіки Червоного Хреста, 
Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, так і при використанні символіки, яка імітує вико-
ристання цієї символіки (використання подібних кольорів, зображень, слів).

Однак використання іншої символіки, що імітує використання символіки Червоного 
Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, свого відображення в Кримінальному 
Кодексі України як кримінальне правопорушення не знайшло.

У судовій практиці України неодноразово були встановлені випадки, коли особи з кори-
сливих мотивів представлялись співробітниками Червоного хреста з метою заволодіння 
грошовими коштами та майном громадян, використовуючи авторитет Міжнародного руху 
Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. В цьому випадку особи, представляючись спів-
робітниками Червоного Хреста, фактично символізували в усному вигляді своє, нібито, від-
ношення до цього руху, і ця смислова інформація була сприйнята адресатами (громадянами), 
які мають довіру та повагу до авторитету Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного 
Півмісяця, у зв’язку із чим кримінальні правопорушники за симулювання наявності відпо-
відного статусу отримували відповідні безпідставні преференції як матеріального (грошові 
кошти, майно), так і не матеріального характеру (можливість безпідставного отримання від-
повідних благ, соціального пакету), тим самим незаконно використовували один з елементів 
символіки Червоного Хреста, його назву (слово).

Відповідно до принципів, визначених Міжнародним рухом Червоного Хреста та Черво-
ного Півмісяця, закріплених у міжнародних договорах, ратифікованих Україною, дії, спрямо-
вані на симулювання володіння відповідним статусом, щоб викликати довіру, з метою отри-
мання безпідставних преференцій, а також дії, направлені на підрив авторитету Міжнародного 
червонохресного руху, є забороненими.

Ці кримінальні правопорушення посягають на встановлений порядок у сфері вико-
ристання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристала. Однак 
ці факти свого відображення в Кримінальному Кодексі України як кримінальне правопору-
шення не знайшли.

Також потрібно мати на увазі, що метою незаконного використання символіки Чер-
воного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристала може бути умисне ухилення від 
сплати податків, митних платежів тощо, оскільки товари під символікою Червоного Хре-
ста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристала звільняються від сплати податків, обов’яз-
кових платежів. Цей факт також може бути мотивом для вчинення злочину, передбаченого 
ст. 445 КК України.

Так, згідно із ч. 4 ст. 287 Митного кодексу України [1] «Особливості оподаткування 
митом деяких товарів», товари, що ввозяться на митну територію України на адресу Товари-
ства Червоного Хреста України, його органів та місцевих організацій відповідно до Закону 
України «Про Товариство Червоного Хреста України» як гуманітарна чи доброчинна допо-
мога, звільняються від оподаткування ввізним митом.

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України» [2] товари 
та матеріальні цінності, які надходять у тому числі з-за кордону Товариству, його органам 
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та місцевим організаціям як гуманітарна чи доброчинна допомога, тобто без мети одержання 
прибутку, розподіляються і використовуються Товариством, його органами та місцевими орга-
нізаціями винятково безоплатно для виконання статутних завдань Товариства. Такі товари 
та матеріальні цінності звільняються відповідно до закону від оподаткування, у тому числі 
митом, та плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних орга-
нів або поза робочим часом, встановленим для органів доходів і зборів.

Таким чином, товари, які ввозяться на територію України із символікою Червоного Хре-
ста, звільняються від сплати ввізного мита, здійснюється їх ввіз за спрощеною системою без 
сплати митних формальностей поза місцем розташування митних органів. 

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України» [2] Това-
риство, його місцеві організації, створені (засновані) ними підприємства звільняються від 
сплати податків та інших платежів згідно із законодавством.

Так, відповідно до пп. 165.1.4 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України [3], доходи, 
які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, 
сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за 
цивільно-правовими договорами), що здійснюється Товариством Червоного Хреста України 
на користь отримувачів благодійної допомоги відповідно до законодавства України з ура-
хуванням п. 170.7 ст. 170 цього Кодексу. Згідно з пп. 170.7.1 п. 170.7 ст. 170 Податкового 
кодексу України «Оподаткування благодійної допомоги» не оподатковується та не включа-
ється до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку благо-
дійна, у тому числі гуманітарна допомога (далі – благодійна допомога), яка надходить на його 
користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та від-
повідає вимогам, визначеним цим пунктом. Згідно з пп. 170.7.4 п. 170.7 ст. 170 Податкового 
кодексу України, не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, 
що надається резидентами – юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості) 
державному або комунальному закладу чи благодійній організації, у тому числі Товариству 
Червоного Хреста України, що надають послуги особам, які не мають житла, з харчування 
та облаштування на нічліг [3].

Таким чином, один із способів умисного ухилення від сплати податків, митних плате-
жів та інших обов’язкових надходжень є незаконне та безпідставне використання символіки 
Червоного Хреста на товарах чи на фінансово-господарських документах на даний товар. 
В такому випадку буде ідеальна сукупність злочинів, передбачена статтями 212 та 445 Кримі-
нального Кодексу України.

Товариство Червоного Хреста України є всеукраїнською добровільною громадською 
гуманітарною організацією. Товариство допомагає державі в наданні медичної й гуманітар-
ної допомоги під час збройних конфліктів і в мирний час, бере участь у наданні міжнародної 
допомоги у разі катастроф та надзвичайних ситуацій, забезпечує медико-соціальну допомогу 
найменш соціально захищеним верствам населення.

Так, на теперішній час залишається законодавчо не врегульованим питання надання 
гуманітарної допомоги населенню на тимчасово окупованій території України. У ході 
вивчення статистичних спостережень соціальних мереж, інформаційних сайтів, засобів масо-
вої інформації встановлено систематичну закономірність посилення бойових дій на межі роз-
межування після направлення гуманітарних конвоїв Російською Федерацією на тимчасово 
окуповану територію України.

Одним з основних напрямів міжнародного червонохресного руху є надання гуманітар-
ної допомоги під час збройних конфліктів та в мирний час найменш соціально захищеним 
верствам населення.
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Таким чином, на тимчасово окупованій території України надання гуманітарної допо-
моги населенню повинно здійснюватись тільки через Товариство Червоного Хреста України 
або представників міжнародного червонохресного руху.

Контроль за використанням символіки Червоного Хреста насамперед повинен здійсню-
ватися Національним товариством Червоного Хреста, також необхідно закріпити на законодав-
чому рівні як обов’язок, а не право. Тобто необхідним видається внесення змін до Закону України  
«Про Товариство Червоного Хреста України» та до Статуту Товариства Червоного Хреста України.

Виходячи з того, що ст. 445 КК України передбачено відповідальність за таке неправо-
мірне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Кристала та Червоного Півмі-
сяця, як: заборона використання зображення емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця 
та Червоного Кристала на знаках для товарів і послуг, промислових зразках; використання 
цих слів або зображень як елемента знака для товарів і послуг, промислових зразків чи най-
менувань згідно з чинним законодавством України тощо, – очевидним є те, що ці дії може 
здійснити суб’єкт господарювання, який одночасно є або фізичною особою – підприємцем, 
або юридичною особою.

За дії, вчинені від імені юридичних осіб, відповідають конкретні фізичні особи. Відпо-
відно до ст. 963 КК України, до юридичних осіб може бути застосовано заходи кримінально-
го-правового характеру: штраф; конфіскація майна; ліквідація.

Недоліком кримінального законодавства України є відсутність у ст. 963 КК України вка-
зівки на злочин, що передбачений ст. ст. 445, 4451 КК України як підстави для застосування до 
юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

На думку О.О. Бахуринської, ст. 445 КК України не застосовується, якщо дії можна 
кваліфікувати за статтями, що передбачають спеціальні норми, зокрема, як військовий зло-
чин за ст. 435 КК України, або як порушення законів і звичаїв війни за ст. 438 КК України. 
У ст. 435 КК України в основі виділення спеціальної норми є поєднання ознак спеціального 
суб’єкта, яким визнається військовослужбовець, з ознаками місця або обстановки вчинення 
злочину – в районі воєнних дій або в умовах воєнного стану. Під ст. 438 КК підпадають ті 
види незаконного використання зазначеної символіки, які характеризуються вищим ступенем 
суспільної небезпечності злочинних діянь та тяжкості спричинених ними наслідків [4, с. 624].

На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що діяння, пов’язані із незаконним 
використанням символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала у їх 
відповідних різновидах, можна кваліфікувати за однією з трьох статей КК України, а саме: або 
ст. 435 КК, або ст. 438 КК, або ст. 445 КК.

Цей факт ускладнює проблематику конкуренції кримінально-правових норм та пра-
вильної кваліфікації злочину, пов’язаного з незаконним використанням символіки Червоного 
Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала. Виходячи з того, що назви злочинів тих 
видів, що передбачені статтями 435, 445 КК, є майже тотожними, виникає значна ймовірність 
помилкової кваліфікації, пов’язаної із застосуванням норми кримінального законодавства. 
З урахуванням цього цілком можливим видається об’єднання цих норм в одну.

Отже, пропонуємо внести такі зміни до КК України:
І. Викласти ст. 445 Кримінального кодексу України в такій редакції:
«Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Черво-

ного Кристала»
1. Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Черво-

ного Кристала в засобах масової інформації, в інтернеті, на вивісках, плакатах, оголошеннях, 
листівках, документах тощо або використання будь-якої іншої символіки, яка їх імітує (вико-
ристання подібних кольорів, зображень, найменувань, слів, що можуть призвести до змішу-
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вання), або використання зазначених емблем або слів як елемента знака для інших емблем 
або найменувань, або незаконне привласнення права використовувати символіку Червоного 
Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, або інші види незаконного використання 
символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала карається штрафом 
від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Чер-
воного Кристала або використання будь-якої іншої символіки, яка їх імітує для маркування 
товарів чи упаковок незалежно від їх призначення, карається штрафом від чотирьох до восьми 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.

3. Використання слів «Червоний Хрест», «Червоний Півмісяць», «Червоний Кри-
стал» та комбінацій цих слів в усному вигляді, за умови, що дані слова використовуються не 
уповноваженою особою, шляхом шахрайського переконання, що така особа є співробітником 
(представником) Міжнародного червонохресного руху (імітування володіння статусом спів-
робітника (представника) Міжнародного червонохресного руху), з метою отримання неправо-
мірної вигоди матеріального чи нематеріального характеру карається штрафом від чотирьох 
до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на 
строк до двох років

4. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою осо-
бою суб’єкта господарювання або службовою особою міжнародного червонохресного руху, 
караються позбавленням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

5. Носіння в районі воєнних дій символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Чер-
воного Кристала особами, які не мають на те права, або носіння в районі воєнних дій символіки, 
яка імітує символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, а також 
зловживання в умовах особливого періоду або воєнного стану прапорами чи знаками Червоного 
Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, а також прапорами чи знаками, які імітують 
символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала або пофарбуванням, 
присвоєним санітарно-транспортним засобам, караються обмеженням або позбавленням волі на 
строк до двох років.

6. Дії, передбачені частинами першою або другою, або третьою, або п’ятою цієї статті, 
якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від семи до 
дванадцяти років з конфіскацією майна.

7. Дії, передбачені частинами першою або другою, або третьою, або п’ятою, якщо вони 
поєднані з умисним вбивством, караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнад-
цяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Примітка:
1. У цій статті під неправомірною вигодою слід розуміти кошти чи інше майно, пере-

ваги, пільги, послуги або нематеріальні активи, які намагаються одержати чи одержують без 
законних на те підстав.

2. Тяжкими наслідками у статті 445, 4451 вважаються такі наслідки, які у п’ятсот 
і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян або які характе-
ризуються високим ступенем суспільної небезпечності злочинних діянь та тяжкості спри-
чинених ними наслідків, зокрема, якщо заподіяні поранення, тяжкі тілесні ушкодження, 
загибель людей.

II. Виключити ст. 435 з КК України.
III. Доповнити Кримінальний кодекс України таким змістом: ст. 445-1 «Незаконне вве-

зення (пересилання) товарів, під виглядом гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану 
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територію України не підконтрольну органам державної влади України, на яких відсутня сим-
воліка Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, та їх використання»

1. Ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану 
територію України, на яких відсутні представництва спеціально уповноважених державних 
органів України з питань гуманітарної допомоги, без офіційного дозволу Товариства Черво-
ного Хреста України чи офіційного представництва міжнародного червонохресного руху на 
їх ввезення, на яких відсутня символіка Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 
Кристала, карається обмеженням або позбавленням волі на строк до двох років з конфіска-
цією майна.

2. Використання товарів під виглядом гуманітарної допомоги на тимчасово окупова-
ній території України без офіційного дозволу товариства Червоного Хреста України чи офі-
ційного представництва міжнародного червонохресного руху карається позбавленням волі на 
строк до двох років з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частиною першою та другою, вчинені службовою особою суб’єкта 
господарювання або службовою особою міжнародного червонохресного руху, караються поз-
бавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна.

4. Ті самі дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на 
строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

5. Ті самі дії, якщо вони поєднані з умисним вбивством, караються позбавленням 
волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіска-
цією майна.

IV. Викласти ст. 963 Кримінального кодексу України в такій редакції:
«Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового 

характеру є:
1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-

якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 3683, 
частинах першій і другій статті 3684, статтях 369 і 3692;

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або уста-
новчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання коруп-
ції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, части-
нах першій і другій статті 3683, частинах першій і другій статті 3684, статтях 369 і 3692;

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочи-
нів, передбачених у статтях 258–2585;

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-
якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою – четвер-
тою статті 1591, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, частиною четвертою статті 445, 
частиною третьою статті 4451, статтею 447 цього Кодексу».

Примітка 1. Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових 
осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів 
юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.

2. Злочини, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою – четвертою 
статті 159-1, статтями 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами 
першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, частиною четвертою 
статті 445, частиною третьою статті 4451, статтею 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими 
в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або 
створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої 
законом відповідальності.
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V. Доповнити:
ч. 8 ст. 214 Кримінального процесуального Кодексу України частиною четвертою 

статті 445 та частиною третьою статті 4451 Кримінального Кодексу України.
У зв’язку з тим, що ст. 445 КК України є бланкетною нормою, дослідження пробле-

матики вдосконалення законного використання символіки повинно стосуватись також інших 
норм чинного законодавства України, які регулюють законність використання символіки.

Так, метою кримінально-правової протидії незаконному використанню символіки є зни-
ження рівня злочинних дій, пов’язаних із незаконним використанням символіки. Завданням 
протидії незаконному використанню символіки є конкретна програма дій, зорієнтованих на 
досягнення поставленої мети. Для цього необхідно створення відповідних контролюючих під-
розділів у Товаристві Червоного Хреста України, які будуть здійснювати контроль за правомір-
ністю використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала.

На підставі вищевикладеного доцільно внести зміни, а саме доповнити:
а) ст. 9 Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України» таким змістом:
– здійснює контроль за законністю використання символіки Червоного Хреста, Черво-

ного Півмісяця, Червоного Кристала. Рекомендації та висновки уповноважених контролюю-
чих органів Товариства Червоного Хреста України обов’язково розглядаються органами досу-
дового розслідування в першочерговому порядку;

– тимчасово виконує функції спеціально уповноважених державних органів 
з питань гуманітарної допомоги, згідно з Законом України «Про гуманітарну допомогу» від 
22.10.1999 № 1192-XIV, на тимчасово окупованій території України, на якій відсутні представ-
ництва спеціально уповноважених державних органів України з питань гуманітарної допо-
моги; [2]

б) ст. 3 Статуту Товариства Червоного Хреста України таким змістом: в кожній органі-
зації національного (центрального) та регіонального рівня створюється орган, відповідальний 
за здійснення контролю за законністю використання символіки Червоного Хреста, Червоного 
Півмісяця, Червоного Кристала в Україні. [7]

Згідно із Законом України «Про Товариство Червоного Хреста України» від 
28.11.2002 № 330-IV, Товариство Червоного Хреста України (далі – Товариство) є всеукраїн-
ською добровільною громадською гуманітарною організацією. Товариство допомагає державі 
у наданні медичної і гуманітарної допомоги під час збройних конфліктів та в мирний час, бере 
участь у наданні міжнародної допомоги у разі катастроф і надзвичайних ситуацій, забезпечує 
медико-соціальну допомогу найменш соціально захищеним верствам населення. [2]

Сьогодні законодавчо не врегульованим є питання надання гуманітарної допомоги насе-
ленню в районі проведення операції об’єднаних сил. У ході вивчення статистичних спостере-
жень соціальних мереж, інформаційних сайтів, засобів масової інформації встановлено сис-
тематичну закономірність посилення бойових дій на межі розмежування після направлення 
гуманітарних конвоїв Російською Федерацією на тимчасово неконтрольовану територію 
України.

Один з основних напрямів міжнародного червонохресного руху, складником якого є Това-
риство Червоного Хреста України, – надання гуманітарної допомоги під час збройних конфліктів 
та в мирний час найменш соціально захищеним верствам населення.

Таким чином, у цій ситуації надання гуманітарної допомоги населенню, що мешкає 
на тимчасово неконтрольованій території України, повинно здійснюватись через Товариство 
Червоного Хреста України або представників міжнародного червонохресного руху.

У зв’язку з тим, що натепер це питання законодавчо не врегульовано, доцільно внести 
зміни до таких нормативних актів, а саме:



117ISSN 2521-6473                      Правова позиція, № 3 (24), 2019

Проблеми правоохоронної діяльності

1. Доповнити:
а) ст. 5 Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV таким 

змістом: «на тимчасово окупованій території України, на якій відсутні представництва спеці-
ально уповноважених державних органів України з питань гуманітарної допомоги, тимчасово 
виконує їх функції товариство Червоного Хреста України або офіційні представництва міжна-
родного червонохресного руху»;

б) ст. 9 Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV таким 
змістом: «на тимчасово окупованій території України, на якій відсутні представництва спеці-
ально уповноважених державних органів України з питань гуманітарної допомоги, дозволя-
ється ввезення лише гуманітарної допомоги, які пройшли контроль товариством Червоного 
Хреста України або офіційним представництвом міжнародного червонохресного руху. На 
гуманітарну допомогу, яка ввозиться на тимчасово окуповану територію України, обов’язково 
наноситься символіка Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала товари-
ством Червоного Хреста України або офіційними представниками міжнародного червонохрес-
ного руху. Перевезення гуманітарної допомоги на тимчасово окупованій території України 
здійснюється обов’язково у присутності представника товариства Червоного Хреста України 
або офіційного представництва міжнародного червонохресного руху. Гуманітарна допомога 
доставляється тільки за адресами розташування офіційних представництв товариства Черво-
ного Хреста України або офіційних представництв міжнародного червонохресного руху. Вве-
зення гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію України, на якій відсутні 
представництва спеціально уповноважених державних органів України з питань гуманітарної 
допомоги, без офіційного дозволу товариства Червоного Хреста України чи офіційного пред-
ставництва міжнародного червонохресного руху та без нанесення на товари символіки Чер-
воного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала заборонено. Оплатне відчуження 
даних товарів на тимчасово окупованій території України забороняється»;

в) ст. 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV 
таким змістом: «також порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за 
собою кримінальну відповідальність згідно із законом, є ввезення (пересилання) товарів під 
виглядом гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію України, на якій відсутні 
представництва спеціально уповноважених державних органів України з питань гуманітарної 
допомоги, та їх подальше використання без символіки Червоного Хреста, Червоного Півмі-
сяця, Червоного Кристала або без офіційного дозволу товариства Червоного Хреста України 
або офіційного представництва міжнародного червонохресного руху» [8].

Для вирішення проблеми покращення правозастосування ст. 445 КК України доцільно 
внести зміни до частини 1 ст. 15 Закону України «Про символіку Червоного Хреста, Червоного 
Півмісяця, Червоного Кристала в Україні».

Частину 1 статті 15 Закону України «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмі-
сяця, Червоного Кристала в Україні» викласти в такій редакції:

Забороняється використання емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Черво-
ного Кристала, комбінацій цих емблем; слів «Червоний Хрест», «Червоний Півмісяць», «Чер-
воний Кристал», комбінацій цих слів як у письмовому, так і в усному вигляді; розпізнаваль-
ного знака чи будь-якого іншого знака, найменування або сигналу, які являють собою імітацію 
(використання подібних кольорів або зображень) або можуть призвести до змішування, неза-
лежно від мети такого використання, з порушенням положень цього Закону і Правил [5].

Висновки. Можливо зробити висновок, що є нагальна потреба в законодавчому 
перегляді формулювання вищевказаних статей Кримінального Кодексу України. Запрова-
дження національних заходів, спрямованих на дотримання законного використання симво-
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ліки Червоного Хреста, Червоного Кристала та Червоного Півмісяця, є важливим фактором 
підтримки неупередженості й нейтральності, пов’язаної з наданням гуманітарної допомоги. 
Невжиття державою відповідних заходів може призвести до зловживань у використанні емб-
леми та зменшить рівень поваги до неї. Варто також мати на увазі, що нездатність органів 
влади присікти зловживання символікою Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного 
Кристала в мирний час спростить зловживання ними під час збройного конфлікту. Вдоско-
налення норм законодавства України щодо незаконного використання символіки Червоного 
Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала створить правове підґрунтя для перене-
сення розглядуваного злочину в практичну площину.
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фАКТОРи, ЩО ВиКЛЮЧАЮТь МОЖЛиВІСТь  
ТРАДиЦІйнОГО СПАДКУВАннЯ ЦифРОВих ОБ’ЄКТІВ

Стаття присвячена питанню визначення правової природи цифрових об’єктів як об’єктів 
спадкових прав. Визначено, що особливості ІТ-об’єктів виступають перешкодами для застосування 
чинних норм законодавства, які визначають процедуру спадкування цивільних прав. Серед прин-
ципових особливостей цифрових об’єктів, що є перепонами для традиційного спадкування, визна-
чено такі: динамічність існування ІТ-об’єктів; анонімність та знеособлення в питаннях володіння 
та використання окремих ІТ-об’єктів; знаходження окремих об’єктів поза межами впливу держави 
та національного законодавства; нетрадиційність способів монетизації окремих об’єктів ІТ; неви-
значеність реальної та потенційної цінності окремих об’єктів. З’ясовано, що динаміка виникнення 
і існування ІТ-об’єктів знаходить свій вияв у трьох ключових факторах: максимальній швидкості 
їх виникнення та поширення; стрімкому розширенні сфери застосування та видозміні первинного 
об’єкта; раптовості їх занепаду та зникнення через заміну новими об’єктами. Доведено, що дер-
жава нерідко не включена до тієї системи відносин, що формуються щодо конкретного цифрового 
об’єкта, а отже, потребується значний об’єм науково-дослідної, законотворчої та правозасто-
совчої роботи для врегулювання відносин щодо цифрових об’єктів та включення цих відносин до 
усталеної системи внутрішньодержавних цивільних правовідносин. Виокремлено функціональні 
недоліки державної політики у сфері регулювання відносин щодо цифрових об’єктів: невизнання 
окремих ІТ-об’єктів, недооцінка їх значення для сучасного суспільства, відсутність технічних меха-
нізмів впливу на такі відносини. Доведено значення анонімізації в мережі для спадкового потенціалу 
окремих цифрових об’єктів у мережі. Доведено, що неможливість визначити особу власника прав 
на конкретний цифровий об’єкт стане значною перепоною для його можливого спадкування в разі 
смерті правовласника.

Ключові слова: фактори, цифровий об’єкт, конфіденційність, анонімність, традиційне спадку-
вання, правовий режим спадкового майна.

S. S. Alina. Factors excluding the possibility of traditional inheritance of digital objects
The article is devoted to the determination of the legal nature of digital objects as objects of inher-

itance rights. It has been determined that the features of digital objects constitute obstacles to the application 
of the current legislative norms that determine the procedure for inheriting civil rights. Among the principal 
features of digital objects, which are obstacles to traditional inheritance, the following are identified: the 
dynamic existence of IT objects; anonymity and depersonalization in matters of ownership and use of indi-
vidual IT objects; the location of individual objects beyond the influence of the state and national legislation; 
unconventional methods of monetization of individual IT objects; the uncertainty of the real and potential 
value of individual objects. It is established that the dynamics of the emergence and existence of IT objects 
finds its expression in three key factors: the maximum speed of their occurrence and distribution; the rapid 
expansion of the scope and modification of the primary object; the suddenness of their decline and disappear-
ance due to the replacement of new objects. It is proved that the state is often not included in the system of 
relations that are formed around a particular digital object, and therefore a significant amount of research, 
legislative and law enforcement work is required to resolve relations regarding digital objects and include 
these relations in the system of domestic civil relations. The following functional shortcomings of state policy 
in the field of regulation of relations regarding digital objects are highlighted: non-recognition of individual 
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IT objects, underestimation of their importance for modern society, lack of technical mechanisms for influenc-
ing such relations. The importance of anonymization in the network for the hereditary potential of individual 
digital objects in the network is proved. It was determined that the inability to determine the identity of the 
owner of the rights to a specific digital object will become a significant obstacle to its possible inheritance in 
the event of the death of the copyright holder.

Key words: factors, digital object, privacy, anonymity, traditional inheritance, legal mode of hereditary 
property.

Постановка проблеми. Процедура переходу прав на майно від померлого до іншої 
особи почала оформлюватися ще в період формування в людства уявлень про такі права на 
майно. Обмеженість часу життя людини вимагало розуміння, як визначатиметься доля речей, 
що належать особі. Сформовані ще римськими юристами стандарти, що застосовуються для 
відносин спадкування, були перейняті вітчизняним законодавцем під час прийняття Цивіль-
ного кодексу України. Еволюційні зміни суспільних відносин на сучасному етапі розвитку 
людства призвели до розширення можливостей спадкування. До складу спадщини стало мож-
ливим включати широке коло майнових прав, а також ряд немайнових прав, які можуть бути 
відчужені. Діджиталізація суспільного життя у ХХІ сторіччі призвела до появи нових об’єк-
тів права, права щодо яких здійснюються фізичними особами, а отже, виникла необхідність 
визначення їх статусу як об’єкта спадкових відносин.

Стан дослідження теми. Науковці, які піднімали питання спадкування ІТ-об’єктів, 
не приділяли уваги визначенню причин невідповідності законодавчо закріплених процедур-
них форм спадкування вимогам сучасних відносин щодо цифрових об’єктів. Також відсутня 
й юридична практика спадкування цифрових об’єктів через незначний період використання 
подібних об’єктів у повсякденному житті, відносну молодість авторів та власників таких 
об’єктів та невизначеність остаточного комерційного потенціалу останніх. Саме тому мета 
даного дослідження – виокремити ті обставини, що на сьогодні перешкоджають застосуванню 
чинних правових механізмів під час спадкування об’єктів ІТ-середи.

Виклад основного матеріалу. Як вже зазначалося, природа ІТ-об’єктів різниться 
в залежності від виду технологій, що застосовуються для створення, зміни, обслуговування 
або використання окремого об’єкта ІТ-середи. Однак можна виділити ряд характерних особ-
ливостей, які прямо або опосередковано властиві більшості цифрових об’єктів та впливають 
на можливість їх потенційної передачі у спадок у випадку смерті власника.

Для визначення конкретних перепон спадкуванню таких об’єктів за загальними пра-
вилами необхідно окремо проаналізувати особливості ІТ-об’єктів, які визначають їх правову 
природу як об’єктів спадкування. Перш за все, слід виділити такі:

– динамічність існування ІТ-об’єктів;
– анонімність та знеособлення в питаннях володіння та використання окремих 

ІТ-об’єктів;
– знаходження окремих об’єктів поза межами впливу держави та національного зако-

нодавства;
– нетрадиційність способів монетизації окремих об’єктів ІТ;
– невизначеність реальної та потенційної цінності окремих об’єктів.
Динаміка виникнення і існування ІТ-об’єктів знаходить свій вияв одразу в трьох ключо-

вих для можливості їх коректного правового регулювання факторах: максимальній швидкості 
їх виникнення та поширення; стрімкому розширенні сфери застосування та видозміні первин-
ного об’єкта; раптовості їх занепаду та зникнення через заміну новими об’єктами.

Перший фактор фактично виключає можливість законодавству встигати за розвитком 
інформаційних технологій і об’єктами, які породжуються завдяки цим технологіям. Крім того, 
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важливе значення має той факт, що значна частина ІТ-об’єктів сьогодні впроваджуються неза-
лежними від держави користувачами інформаційних технологій, як це бачимо на прикладі 
криптовалют. Держава найчастіше не включена до тієї системи відносин, що формуються 
щодо того чи іншого цифрового об’єкта, а отже, потребується значний об’єм науково-дослід-
ної, законотворчої та правозастосовчої роботи для врегулювання відносин щодо цифрових 
об’єктів та включення цих відносин до усталеної системи внутрішньодержавних цивільних 
правовідносин.

Окремо необхідно зазначити про стрімке розширення кола ІТ-об’єктів, що мають цін-
ність у сенсі правого регулювання. Так, наприклад, ще 14 років тому відеохостинг YouTube 
представляв собою платформу для пошуку відеороликів [5] без стабільної аудиторії та кон-
кретних комерційних перспектив для авторів самих відеофайлів. На сьогодні прибуток від 
окремих каналів із вітчизняної зони YouTube досягає 100 тисяч доларів США на місяць [6]. 
Відеохостинг фактично пройшов трансформацію від онлайн-галереї відео через формат 
особистих відеоблогів до платформи з фактично безмежними можливостями транслювання 
інформації в багатомільйонну мережу користувачів із метою досягнення широкого спектру 
завдань. YouTube – перший у топ-10 сайтів, які українці відвідують щомісяця, і перший, де 
найдовше українці проводять часу (більше 20 хвилин в день). А в Україні 40,9 млн. інтер-
нет-користувачів, і 72% із них користуються Інтернетом щодня [4].

У свою чергу, канал на платформі YouTube від приватної ініціативи у вільний час пере-
творився на цілком оформлений об’єкт цивільних відносин. Об’єктивація таких каналів під-
тверджується включенням їх до правовідносин купівлі-продажу, міни, надання послуг, пра-
вовідносин щодо здійснення та захисту прав інтелектуальної власності тощо. На сьогодні ні 
вітчизняне законодавство, ні юридична доктрина не дали відповіді на питання визначення 
юридичної природи передачі прав на YouTube-канал, попри той факт, що фактично існує віль-
ний ринок продажу таких прав, а користувачі звертаються до методів убезпечення таких угод 
за допомогою неправових заходів [3]. Держава залишається осторонь і у визначенні правового 
режиму таких об’єктів у спадкових правовідносинах.

У той же час необхідно констатувати, що стрімкий розвиток відеоблогінгу, підвищення 
попиту на послуги пов’язані з виробленням аудіовізуального контенту для подальшого розмі-
щення в мережі Інтернет, запровадження нових технологічних рішень від самого відеохостингу 
(потокове live-відео, платні підписки, інтерактивність самих відео і широкі можливості зворот-
ного зв’язку з користувачами хостингу) розширюють сферу застосування каналів на YouTube, 
здійснюючи розшарування такого об’єкта, як персональний канал на відеохостингу, на окремі 
підвиди. Так, наприклад, вже сьогодні канали на YouTube виступають повноцінними ЗМІ 
та медіа-ресурсами з розважальним контентом, базами даних із відео-оглядами товарів із кон-
кретних магазинів, систематизованими базами знань із конкретних питань, персональним схо-
вищем для результатів творчості тощо. Кардинально різні цілі авторів таких каналів та прин-
ципово відмінні можливості від використання таких об’єктів означають також і різні сфери їх 
застосування, а отже, й неоднорідність правового режиму здійснення та захисту прав на такі 
об’єкти. Крім того, збільшення кількості «форм-факторів» для такого об’єкта, як YouTube-ка-
нал, створює умови для виникнення похідних ІТ-об’єктів, права на які також потребують пра-
вового регулювання, та недостатність правових механізмів для їх захисту [7] (наприклад, зне-
давна поширене питання про захист інтелектуальних прав на «формат відеоконтенту»).

Стрімкий розвиток інформаційних технологій призводить до швидкої заміни одних тех-
нологічних рішень іншими, більш сучасними, економічно вигіднішими або доступнішими. 
Періодична зміна пріоритетів у виборі інформаційних технологій, що використовуються для 
формування тих чи інших цифрових об’єктів, накладає відбиток і на значення таких об’єктів 
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для суспільства. Таким чином, може зникати необхідність правового регулювання відносин, 
що виникають щодо таких об’єктів через втрату ними значення для суспільства. Крім того, 
еволюція ІТ-об’єктів та специфіка форми їх існування безпосередньо впливає й на спосіб їх 
передачі від спадкодавця до спадкоємця, а також на форму заповіту.

Приклад майже цілковитого зникнення цілого ряду носіїв інформації, таких як дискети, 
касети VHS та аудіокасети, свідчить про неможливість гарантування збереження цифрового 
об’єкта для подальшого його спадкування в оригінальному вигляді та необхідність розро-
блення й підтримання актуального носія не тільки для самого ІТ-об’єкта, а й для інформації, 
яка забезпечує доступ до такого об’єкта.

Якщо говорити про конфіденційність як критичну відмінність відносин у сфері Інтернет, 
то її вплив на межі здійснення суб’єктивних цивільних прав щодо окремих об’єктів у мережі 
Інтернет є потенційно визначальним. На відміну від традиційних цивільних відносин у реаль-
ному житті, де анонімність відносно неможлива, відносини у сфері Інтернет можуть набу-
вати абсолютно знеособлених форм. Так, наприклад, тематичні канали в месенджері Telegram, 
канали на відеохостингу YouTube, сторінки в Instagram та подібні до них об’єкти можуть 
мати абсолютно анонімний характер, підкріплений можливостями програмного забезпечення 
самих інтернет-ресурсів у питаннях забезпечення анонімності, а також можливостями VPNта 
інших технологій забезпечення анонімності в мережі Інтернет.

Попри супротив окремих держав анонімізації мережі Інтернет, тенденції розвитку між-
народного права свідчать про те, що анонімність в Інтернеті належить до прав людини. Такого 
висновку, наприклад, дійшла Рада з прав людини Організації об’єднаних націй, яка представила 
у 2015 році звіт засідання, присвяченого анонімності та шифруванню в інтернеті. Засоби аноні-
мізації і шифрування названі у звіті «необхідними для того, щоб людина була вільною у вира-
женні своєї думки в цифрову епоху». У документі наголошується, що хоча такі засоби і можуть 
використовуватися зловмисниками для вчинення злочинів, той же самий телефон можна вико-
ристовувати як для того, щоб задумати злодіяння, так і для повідомлень у поліцію [1].

Європейська Хартія про права людини у статті 9 визнає право кожного на захист особо-
вих даних [2]. Право на приватність розуміється як можливість людини мати і підтримувати 
контроль за інформацією, що стосується її.

Визнаючи потенціал можливої анонімізації в Інтернеті, в майбутньому можна констату-
вати, що неможливість визначити особу власника прав на конкретний цифровий об’єкт стане 
значною перепоною для його можливого спадкування в разі смерті правовласника. На відміну 
від телевізійного каналу, діяльність якого регулюється державою, YouTube-канал або сторінка 
в Instagram, фактично виконуючи роль повноцінного транслятора інформації, можуть збері-
гати анонімність автора, правовласника або особи, яка поширила дану інформацію за допомо-
гою належного їй YouTube-каналу, сторінки в Instagram тощо.

Поряд із вольовим проявом анонімізації відносин у мережі Інтернет (свідомими діями 
особи-власника прав на конкретний цифровий об’єкт для забезпечення конфіденційності 
здійснення нею своїх прав) на сьогодні в мережі Інтернет існує також тенденція знеособлення 
авторства певного контенту або суб’єкта володіння певними цивільними правами щодо окре-
мого цифрового об’єкта. Такий прийом використовується у випадку наявності декількох авто-
рів контенту або більшої питомої ваги того бренду, під яким розміщується той чи інший циф-
ровий контент.

Ще одним фактором, що унеможливлює використання наявних механізмів спадкування, 
виступає вже згадувана відмова держави від регулювання цілих сфер суспільних відносин шля-
хом невизнання окремих ІТ-об’єктів, недооцінки їхнього значення для сучасного суспільства, 
відсутності технічних механізмів впливу на такі відносини (в тому числі невдалі спроби регу-
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лювання таких відносин). Класичним прикладом виступають відносини щодо володіння та роз-
порядження криптовалютними гаманцями в Україні, адже згідно з листом Національного банку 
України від 8 грудня 2014 р. випуск віртуальної валюти Bitcoin не має будь-якого забезпечення 
та юридично зобов’язаних за нею осіб, не контролюється державними органами влади жодної 
із країн, а отже, є грошовим сурогатом, який не має забезпечення реальної вартості [8]. У цьому 
випадку максимальна формалізація підходу до визначення природи криптовалюти Bitcoin зали-
шила без регулювання швидко зростаючий ринок торгівлі криптовалютними активами.

Висновки. Резюмуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що властивості при-
роди ІТ-об’єктів, особливо створених або розміщених у мережі Інтернет, виключають мож-
ливість поширення на них режиму спадкового майна або цивільних прав, що можуть бути 
успадковані у традиційному порядку за законом або заповітом.
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ПРАВО нА ЗАхиСТ ВиКРиВАЧІВ КОРУПЦІї: КОнСТиТУЦІйний АСПеКТ

Інститут викривачів є важливим запобіжником поширення такого явища, як корупція у суспіль-
стві. Корупціонери і у державному, і у приватному секторі згубно впливають на подальший розвиток 
державної економіки та України в цілому. Через це на цей момент проблематика реалізації викривачами 
їх діяльності та створення механізму їх захисту від гніту «верхівки» залишається актуальною. У цій 
роботі представлені питання правової природи інституту викривачів та співвідношення діяльності 
з засобами їх захисту після викриття інформації, здійснюється аналіз як міжнародних, так і національ-
них правових норм, що його забезпечують, звертається увага на необхідність для суспільства даних 
відомостей. Важливим аргументом «за» є саме розуміння того, що корупція – це явище, яке прогресує 
у політичній, економічній сферах життя населення і є однією з основних причин гальмування демокра-
тичного розвитку України. Розкривається проблема реалізації конституційного права на захист кож-
ної особи в аспекті захисту прав вищезгаданих осіб. Адже його слід розглядати саме як основоположне 
й загальне, разом з правами людини на життя, гідність, недоторканність. Саме тому, говорячи про 
закріплення у Конституції України права на захист, важливо розуміти, що воно лише відкриває пер-
спективи для наступної деталізації цього права в окремих галузях законодавства та їх дослідження. 
Досліджено мету прийняття та конституційність норм, що містяться у проекті Закону України 
«Про захист викривачів корупції». На жаль, хоча й наявні певні векторні зрушення стосовно захисту 
whistblowers, але законопроект потребує подальшого вдосконалення та суттєвого доопрацювання, бо 
має досить обмежений та вузький предмет регулювання, а сфера відносин та діяльності викривачів 
нині не обмежується викриттям корупційних порушень та відповідного контексту захисту викривачів. 
Розкритий теоретичний аспект цього питання знаходить підтвердження і на практиці. Так, у статті 
наведено до розгляду позиції Європейського Суду з прав людини та рекомендації Ради Європи, а також 
пріоритетні напрями подальшого розв’язання вказаної проблематики.

Ключові слова: права людини, корупція, викривачі, захист, розкриття інформації, конституцій-
ність, гарантії, суспільний інтерес.

E. V. Baranova. Right of whistleblower’s legal protection: constitutional aspect
Whistleblowers are an important source of different cases and they often provide pivotal records for a 

successful prosecution. Institute of whistleblowers is an important protective measure of the corruption spread-
ing in society. Corruptors in both spheres, public and private, inhibit the further development of State’s economy 
and whole Ukraine. That’s why, in this article the questions of the legal nature of whistleblower’s institute and 
the correlation of their activity and consequences are presented; analyze international and national rules of 
law. However, the main aspect is how much do our society need this information? In this work we reveal the 
problem of constitutional right’s realization, for instance, right of protection in connection with whistleblower’s 
information disclosure. After all, it should be regarded as fundamental and general, on a pare with human 
rights to life, dignity, integrity etc. Detection through whistleblower reporting to law enforcement authorities 
is rarely discussed in public by such authorities because of the need to protect the whistleblowers involved. We 
should admit that protection should be afforded to whistleblowers regardless of their motives in making the 
disclosure and regardless of whether they report directly to law enforcement, or report internally - first within 
the company, or to the media, an elected government official or to civil society (for example, an advocacy group 
or a non-governmental organisation). Whistleblowers must know where, how, and when to report; that their 
identity as a whistleblower will be kept confidential; and also that they will be protected with anti-retaliation 
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remedies. Raising awareness of the importance of whistleblowers can promote a “speak up” culture and de-stig-
matise the disclosure of wrongdoing. One of the most successful and popular method to protect and encourage 
whistleblowers is to create  a system of making anonymous or confidential reports. Furthermore, anonymous 
reporting includes concealment of whistleblower’s identity, espacially in small companies or small countries. 
From a practical perspective, it is also difficult to provide comprehensive protection to a person whose identity 
is unknown but that could be deduced by potential retaliators for the reasons described above.  It is important 
to understand that when we speaking about the right of protection in context of Constitution of Ukraine, this is 
only the main cause to start detailing study of this right in certain branches of legislation and their research. 
Explore the purpose of adoption and constitutionality of the rules of law which are contained in the draft Law of 
Ukraine “On Protection of Corruptors of Corruption” is investigated. The positions of the European Court of 
Human Rights and the recommendations of the Council of Europe are discussed, as well as priority directions 
for further resolution of these issues. In such way, the conclusion note is that whistleblowers must have effective 
legal protection in the form of guaranteed confidential reporting and anti-retaliation protections and we need to 
resolve this problem as soon as possible.

Key words: human rights, corruption, whistblowers, protection, disclosure information, constitutional-
ism, warranties, public interest.

Постановка проблеми. Політика сучасного світу здебільшого орієнтована на боротьбу 
з корупцією як з гальмівним фактором розвитку держави. Однак у цих перегонах невиріше-
ним залишається питання про реалізацію людиною її права на захист від переслідувань через 
викриття корупціонерів. Хто вони – викривачі корупції? Та від чого їх варто захищати? Саме 
тому доцільним буде проаналізувати міжнародний та національний досвід та визначити пріо-
ритетні вектори подальших зусиль.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Методологічну основу дослідження вка-
заної проблематики становлять праці таких вітчизняних та іноземних науковців, як Р. Вон, 
О.Ю. Шостко, О.М. Калітенко, О.С. Тимченко, О.В. Нестеренко, М.В. Буроминський, 
С.Г. Братель, М.Г. Колодяжний, О.В. Линник, Геральд Г.Мой, та ряду інших вчених та юрис-
тів-практиків.

Мета статті полягає у розкритті питання правової природи інституту викривачів крізь 
призму співвідношення конституційного права на захист з реально наявними механізмами 
гарантування безпеки викривачів корупції.

Виклад основного матеріалу. Право на захист зазвичай розглядається науковцями 
в досить широкому розумінні й охоплює максимальний спектр суспільних відносин, з при-
воду яких воно застосовується. На наш погляд, слід розглядати його саме як основоположне 
й загальне, разом з правами людини на життя, гідність, недоторканність. Це право не регламен-
товано конкретно у нормативно-правових актах, таких як Конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод тощо, а тлумачиться крізь призму детального аналізу ряду інших 
норм про права людини. Текст Конституції України, зокрема, свідчить про вияв сутності права 
на захист у нормах, присвячених правовій регламентації інших суспільних відносин: право 
на звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпо-
середньо на підставі Конституції України (ст. 8); право на звернення за захистом своїх прав 
до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до міжнародних судових установ 
(ст. 55); право на захист обвинуваченого чи підсудного (ст. 63); право на захист від обвину-
вачення (ст.59) тощо. Слід зауважити, що в тексті Конституції міститься належне формулю-
вання, котре може регламентувати право кожної людини, зокрема, права викривачів корупції 
на захист у загальному його розумінні: «Кожен має право будь-якими не забороненими зако-
ном засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань» [1].

Постає питання: «Захист “whistleblowers” від чого?» Розкриваючи інформацію, яка є важ-
ливою для населення, доброчесні інформатори в умовах юридичної незахищеності зустріча-
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ються з переслідуваннями та утисками, дискримінацією та репресіями на роботі: позбавлення 
премій, переведення на нижчу посаду та навіть звільнення, при цьому не маючи чітко передба-
ченого механізму подальших дій, який водночас потребує наступного регулювання.

Інститут викривачів є важливим запобіжником поширення такого явища, як корупція 
у суспільстві. Корупціонери і у державному, і у приватному секторі згубно впливають на подаль-
ший розвиток державної економіки та України в цілому та покладаються на мовчання людей, 
іноді навіть шляхом залякування. Якщо пересічні громадяни перестануть мовчати про коруп-
ційні діяння, свідками яких вони стали, то потенційний корупціонер подумає тричі перед отри-
манням хабаря чи вчиненням незаконних дій, а вже викриті факти підвищать рівень несприй-
няття корупції суспільством. Однак чого буде варто людям викриття високопоставлених осіб?

Сьогодні можна беззаперечно стверджувати, що інститут викривачів або доброчесних 
інформаторів – осіб, які за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовір-
ною, повідомляють про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою 
особою, є важливим методом подолання корупційних правопорушень [2]. Варто усвідомити, 
що вони не є «донощиками», а є насамперед свідомими громадянами, які закладають фунда-
мент системи раннього попередження порушення.

Наслідком їх діяльності є зупинення корупційних злочинів, перемога хабарів, посту-
пова зміна цілісної системи, утвердження панування верховенства права, покращення системи 
державного управління, відновлення соціальної справедливості та ряд інших переваг. Однак 
за цим стоїть гніт “whistleblowers” з боку роботодавців, зацікавлених третіх осіб, який іноді 
супроводжується погрозами. Тому не менш необхідним чинником протидії та запобігання 
корупції є й право на захист цих осіб. Адже разом з відсутністю захисту зростає ймовірність 
збільшення корупційних проявів у суспільстві.

Відомий американський професор Р. Вон у своїй монографії називає службові викриття 
протиотрутою від бюрократичного зла [3, с. 236]. Однак йдеться не лише про розкриття коруп-
ційних проявів в умовах зловживання владою, а й про порушення прав людей, виробництво 
продуктів харчування, ліків з речовин, що шкідливі для здоров’я людини, екологічно небез-
печні викиди в атмосферу.

На міжнародному рівні за останні роки більш ніж 30 країн світу розробили спеціальні 
закони або включили гарантії права захисту викривачів у антикорупційне, трудове законо-
давства або в етичні кодекси працівників. До таких країн належать Сполучені Штати Аме-
рики, Австралія, Республіка Сербія, Японія, Велика Британія та багато інших. У цих країнах 
викривачі отримали і визнання від громадськості, адже про це свідчать пам’ятники викрива-
чам Сноудену, Асанжу, Меннінгу в Женеві, демонстрації на підтримку запровадження захисту 
викривачів у Брюсселі, а також щорічна міжнародна премія International Whistleblowing Prize 
та премія «За мужність» у США. У деяких країнах навіть закріплена система фінансового 
заохочення доброчесних інформаторів [4, с. 146].

Вперше необхідність саме законодавчого врегулювання інституту захисту інформаторів 
було відображено у ст. 22 Кримінальної, ст.9 Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу 
з корупцією, а також ст. 33 Конвенції ООН проти корупції [5]. Саме в останній міститься 
зауваження, що кожна держава-учасниця має можливість включення до внутрішньої право-
вої системи належних заходів для забезпечення захисту будь-яких осіб, які на обґрунтованих 
підставах повідомляють відповідним правоохоронним органам про злочини, передбачені цією 
Конвенцією [6].

Законодавчо закріплені норми підтверджуються і на практиці. Прикладами цього 
є справа офіцера поліції Нью Йорка Ф. Серпико, який виступив зі свідченнями щодо випадків 
корупції, наочним підтвердженням є й рішення Європейського Суду з прав людини у справі 
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Guja v. Moldova № 14277/04, в якому було визнано, що Молдова порушила ст.10 Європейської 
конвенції про права людини, коли вона звільнила державного службовця, який розкрив інфор-
мацію, яка представляє суспільний інтерес про спроби високопоставлених політиків впливати 
на судову систему. Суд постановив, що ст.10 поширюється як на державних службовців, так 
і на робочі місця [7]. Отже, можна зробити висновок про достатньо високий рівень не тільки 
теоретичного закріплення, а й практичного застосування норм, що стосуються права на захист 
викривачів у міжнародному просторі. Та на скільки надійною є правова база захисту добро-
чесних інформаторів в Україні?

В Україні на цей час відсутній досить розвинутий нормативно-правовий аспект захи-
сту викривачів. Конституційно-правовою базою для створення правових гарантій захисту 
викривачів є насамперед ст. 60 Конституції України, відповідно до якої «ніхто не зобов’яза-
ний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази». Прийнявши рішення про запрова-
дження курсу інтенсивної боротьби з корупцією, 14 жовтня 2014 р. Верховною Радою Укра-
їни був прийнятий Закон України «Про запобігання корупції», в якому йшлося про утворення 
Національного агентства з питань запобігання корупції. Крім того, вищезазначеним Законом 
передбачене застосування заходів забезпечення безпеки лише особам, які брали участь у кри-
мінальному судочинстві. Стосовно права на захист викривачів під час адміністративного чи 
дисциплінарного провадження, то воно залишається неврегульованим. Отже, можна дійти 
висновку, що Закон України «Про запобігання корупції» має більш декларативний характер.

Саме через це Всеукраїнська ліга правників проти корупції, BluePrint for Free Speech, 
Центр протидії корупції та Центр демократії розпочали розробку реально діючого закону 
у майбутньому, створили ініціативну групу «Ініціатива 11» та вже 5 жовтня 2016 р. подали 
до Комітету з питань запобігання та протидії корупції Верховної Ради України Законопроект 
№ 4038а «Про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним 
інтересам» [8]. Аналізуючи даний проект, варто відмітити ст.5, яка стосується захисту інфор-
мації про осіб-викривачів та прирівняних осіб та визнає її конфіденційною, а також передба-
чену можливість реалізації конституційного права на захист від негативних заходів впливу 
з боку осіб, наділених владними повноваженнями, що включає в себе заборону особам, 
наділеним владними повноваженнями, застосовувати негативні заходи впливу на викривача, 
а також регламентує право на звернення добросовісних інформаторів до Національного агент-
ства з питань запобігання корупції та на судовий захист в порядку, передбаченому Законом. 
Тобто у цьому Проекті наявні чіткі зміни щодо запровадження способів реалізації викрива-
чами корупції конституційного права кожного на захист, але, на жаль, вищезазначений Закон 
і досі залишається неухваленим.

В експертному висновку на проект Закону України «Про захист викривачів коруп-
ції» зазначено, що хоча й наявні певні векторні зрушення стосовно захисту whistblowers, 
але законопроект потребує подальшого вдосконалення та суттєвого доопрацювання, бо має 
досить обмежений та вузький предмет регулювання, а сфера відносин та діяльності викри-
вачів нині не обмежується викриттям корупційних порушень та відповідного контексту 
захисту викривачів [8].

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Під-
биваючи підсумки, слід зауважити, що Конституція України містить значний обсяг норм, що 
регламентують право людини на захист у різноманітних його проявах. На наш погляд, вине-
сення права на захист у його загальному розумінні є необов’язковим за належного функціо-
нування механізму захисту суспільних відносин, їх регулювання. Крім того, практична реалі-
зація права на захист охоплює суттєво ширше коло відносин, ніж конституційний складник. 
Саме тому, говорячи по закріплення у Конституції України права на захист, важливо розуміти, 
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що воно лише відкриває перспективи для наступної деталізації даного права в окремих галу-
зях законодавства та їх дослідження.

Право на захист викривачів корупції залишається відкритим для обговорення. Однак 
важливим аргументом «за» є саме розуміння того, що корупція – це явище, яке прогресує 
у політичній, економічній сферах життя населення і є однією з основних причин гальмування 
демократичного розвитку України. Викриття – це досить ефективний та водночас нескладний 
засіб боротьби з корупційним гнітом. Проте людина не повинна при цьому, як нині, замис-
люватись, чи не буде владними корупціонерами порушене її абсолютне право на життя, на 
недоторканність та безпеку?

Отже, тоді як в одних країнах викривачі допомагають зекономити державі десятки 
мільярдів доларів, в інших, зокрема в Україні, культура викриття корупційних злочинів лише 
починає зароджуватися. Викривачі знаходяться у зоні ризику в суспільстві, де обмежена сво-
бода ЗМІ, а правова система є корумпованою. Паралельно питання юридичної регламентації 
конституційного права на захист викривачів залишається в Україні відкритим. Сьогодні пріо-
ритетними напрямами діяльності у цій сфері залишаються акумуляція найкращих міжнарод-
них стандартів до національного законодавства, підтримка осіб, які не «толерують» корупцію, 
аналіз досвіду побудови нормативно-правової бази за кордоном, а головне –психологічний 
аспект сприймання народом викривачів та розуміння мети їх дій.
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ПОРЯДОК ПРиМУСОВОГО СТЯГненнЯ АЛІМенТІВ нА КОРиСТь БАТьКІВ 
ЗА СІМейниМ ЗАКОнОДАВСТВОМ УКРАїни

У статті розглядаються проблеми визначення порядку стягнення аліментів на утримання бать-
ків і додаткових витрат на їх догляд та лікування. Окреслені підстави для звернення до суду щодо стяг-
нення аліментів на батьків. Визначено строк, з якого присуджуються аліменти. Встановлено сторони 
у розгляді справи про стягнення аліментів та коло інших суб’єктів, що залучаються до участі в таких 
категоріях судових справ. Визначені підстави для стягнення додаткових витрат на батьків, виклика-
них тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю. Розглянуто особливості стягнення витрат на 
догляд та лікування батьків у разі їх тяжкої хвороби або інвалідності. Встановлено, що обов’язок по 
утриманню та участі в додаткових витратах на батьків не залежить від рівня матеріальної забез-
печеності їхніх дітей. З’ясовано, що правом вимоги на своє утримання наділені винятково батьки, які 
можуть вимагати його як від конкретної дитини, так і від декількох або від усіх дітей. 

Встановлено, що стягнення коштів на лікування та догляд передбачається як одноразово, так 
і протягом певного строку, отже, це може бути або конкретна сума, що підлягає стягненню за весь 
час лікування та догляду за хворим батьком, матір’ю, або ж ця сума може бути розділена, наприклад, 
на однакові платежі для сплати протягом конкретного періоду.

Визначено, що розмір аліментів визначається в судовому порядку залежно від матеріального 
та сімейного становища батьків та дітей. Розглянуто умови звільнення дочки, сина від обов’язку утри-
мувати матір, батька з підстав їх ухилення від виконання своїх батьківських обов’язків.

Ключові слова: сімейне право, порядок стягнення аліментів, обов’язок утримувати, утримання, 
аліменти, непрацездатні батьки, діти, інвалідність, повнолітні, стягнення коштів, примусове стяг-
нення, потреби, додаткові витрати, тяжка хвороба.

O. І. Lukyanchuk. The order of maintenance enforcement for parents upon the family law of Ukraine
The article focuses on the problems of establishment of the procedure for recovery of maintenance for 

parents and additional costs for their care and treatment. The grounds for appealing to the court on the issue of 
recovery of maintenance have been outlined. The term, after which alimony is paid, has been determined. The par-
ties to the matters concerning the recovery of maintenance as well as other parties involved in these matters have 
been identified. The grounds for recovery parents’ additional expenses caused by serious illness, disability or frailty 
have been identified. The peculiarities of recovery expenses for parents’ care and treatment in case of their serious 
illness or disability have been considered. It has been established that the obligation to maintain parents and to 
share additional expenses does not depend on the well-being of their children. It has been found that only parents 
are entitled to claim for their maintenance; the maintenance can be claimed from one child, several or all children.

It has been established that the costs for the treatment and care can be collected on a one-time basis and 
for a certain period of time; so it can be either a specific amount to be collected for the entire period of treatment 
and care of a sick father, a mother or this sum can be divided, for example, into equal payments, which are paid 
within a certain period.

It has been established that the amount of alimony is determined by a court, depending on the financial 
and marital status of parents and children. The conditions for the release of a daughter, a son from the obligation 
to support a mother, a father on the grounds of their fail to perform parental obligations have been considered.

Key words: family law, procedure for recovery of maintenance, duty to maintain, maintenance, alimony, 
incapacitated parents, feeble, disability, children, adults, recoveries, enforcement, needs, additional expenses, 
serious illness.

О. І. Лук’янчук
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Постановка проблеми. За нормальних умов діти добровільно допомагають своїм бать-
кам, зокрема непрацездатним, виявляють турботу про них та піклуються. Однак там, де ста-
більність стосунків між батьками та дітьми порушується, перед державними органами постає 
завдання по забезпеченню примусового виконання цього обов’язку. На практиці під час роз-
гляду такої категорії справ у суді батькам часто відмовляють у позовних вимогах з підстав 
саме недоведеності факту їх непрацездатності або потреби в матеріальній допомозі. Насампе-
ред це пов’язано із тим, що немає чіткого роз’яснення, що законодавець розуміє під поняттям 
«потребує матеріальної допомоги»: який фінансовий рівень батьків буде вважатися достат-
нім і не потребуватиме додаткової матеріальної допомоги зі сторони їхніх дітей. Окрім цього, 
закон чітко встановив перелік осіб, які належать до непрацездатних, і здається логічним, що 
і особи похилого віку, тяжко хворі та особи з ознаками каліцтва також повинні належати до 
цієї категорії. Однак, на жаль, виявляється це не так, і у законі є певні прогалини та недоліки 
стосовно цього питання.

Отже, актуальність теми цього дослідження зумовлена потребою визначення основних 
юридичних фактів, які дають підстави для задоволення позовних вимог щодо стягнення алі-
ментів на утримання та додаткових витрат, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або 
немічністю батьків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науці сімейного права питанням 
аліментних відносин приділяли увагу чимало вчених, зокрема: В.К. Антошкіна, Л.В. Афанась-
єва, І.В. Жилінкова, В.А. Кройтор, Т.В. Малярчук, З.В. Ромовська, Л.В. Сапейко, Ю.С. Черво-
ний, С.Я. Фурса. Однак їх наукові праці присвячувались обов’язку батьків щодо утримання 
неповнолітніх дітей. Отже, є необхідність розгляду проблемних питань, що стосуються 
порядку примусового стягнення аліментів на утримання батьків та додаткових витрат, перед-
бачених законодавством.

Метою статті є визначення порядку примусового стягнення аліментів на утримання 
батьків та додаткових витрат, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю. 
Завданнями, що підлягають вирішенню для досягнення вказаної мети, є визначення: порядку, 
в якому розглядаються вказані справи; кола осіб, які мають право на звернення до суду із 
подібними позовами; низки обставин, які належать до предмета доказування.

Виклад основного матеріалу. Держава як регулятор відносин у суспільстві визначає, 
що утвердження почуття обов’язку перед батьками є однією з цілей регулювання сімейних 
відносин (ст. 1 СК України) [1]. Обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непра-
цездатних батьків прямо закріплений в Основному законі нашої держави. (ст. 51 Конституції 
України) [2].

Незважаючи на це, іноді так трапляється, що люди непрацездатного, похилого віку, 
маючи вже дорослих дітей, залишаються наодинці зі своїми проблемами, розраховуючи лише 
на незначну державну підтримку у вигляді пенсійного забезпечення, тоді як їхні діти не лише 
не згадують про необхідність надання їм фінансової допомоги, а й жодним чином не проявля-
ють турботи чи піклування про батьків.

У таких випадках держава може примусити дітей до виконання покладеного на них 
обов’язку шляхом стягнення аліментів на користь непрацездатних та нужденних батьків через 
суд [3, с. 1].

Одразу треба зазначити, якщо у ході розгляду справи в суді про стягнення аліментів 
з дочки, сина на утримання матері, батька буде встановлено, що існує рішення суду про поз-
бавлення батька, матері батьківських прав відносно відповідачів, в позовних вимогах нале-
жить відмовити суду в повному обсязі відповідно до частини 2 статті 202 СК України. Також, 
якщо в ході розгляду справи суд з’ясує, що батько, матір ухилялися від виконання своїх бать-
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ківських обов’язків, дітей також можуть звільнити від обов’язку утримувати таких батьків 
(ст. 204 СК України) [1].

Обов’язок виплачувати аліменти батькам може бути покладено лише на повнолітніх дітей, 
при цьому законодавець не ставить в залежність працездатність самих дітей, як це було раніше. 

Ця категорія справ розглядається в порядку позовного провадження в загальних судах 
першої інстанції. Такі справи можуть порушуватися за заявами батьків та їх процесуальних 
представників (адвокатів), опікунів, піклувальників [4, с. 629].

Потреба матеріальної допомоги полягає в тому, що батьки насамперед є непрацездат-
ними і здебільшого інших джерел для свого існування, окрім пенсії або державної допомоги 
по інвалідності, не мають. Законодавець у статті 75 СК України чітко передбачив, у яких 
випадках особа є такою, що потребує матеріальної допомоги, а саме: якщо заробітна плата, 
пенсія, доходи від використання її майна, інші доходи не забезпечують їй прожиткового міні-
муму, встановленого законом [1].

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» розмір 
прожиткового мінімуму в 2019 році на одну особу в розрахунку на місяць для осіб, які втра-
тили працездатність, становить: з 1 січня 2019 року – 1 497 гривень, з 1 липня – 1 564 гривні, 
з 1 грудня – 1 638 гривень [5].

Це найнижчий показник прожиткового мінімуму, встановленого на 2019 рік серед 
основних соціальних і демографічних груп населення.

З огляду на нинішні реалії та в умовах постійного зростання вартості життя такий «про-
житковий мінімум» не може забезпечити навіть звичайних життєвих потреб людини. Треба 
враховувати, що через життєві обставини у батьків можливі витрати, пов’язані з наймом 
житла, якщо свого у власності вони не мають, необхідність у застосуванні ліків та спеціаль-
ного харчування у зв’язку з хронічними хворобами, тому наявність цього уявного прожитко-
вого мінімуму за достатньо високого рівня матеріальних статків сина чи дочки не може бути 
формальною підставою для відмови у позові. Справедливість, як одна із засад регулювання 
сімейних відносин, підкаже суду, яке рішення йому належить постановити [6, с. 396].

На нашу думку, відмова суду в позовних вимогах щодо обов’язку утримувати непрацез-
датних батька, матір з підстави отримання ним, нею сукупного доходу, що перевищує розмір 
прожиткового мінімуму, допустима лише якщо вони не доведуть, що незважаючи на це, все 
одно потребують матеріальної допомоги.

Згідно з чинним законодавством непрацездатність пов’язується з пенсійним віком 
або з інвалідністю. Відповідно до п. б) ч. 3 ст. 37 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» до непрацездатних членів сім’ї закон відносить зокрема 
батька, матір, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку, передбаченого 
статтею 26 цього Закону [7].

Відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» до осіб, які втратили працез-
датність, належать: 1) особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку; 2) особи, які 
досягли пенсійного віку, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах; 3) непрацю-
ючі особи, визнані особами з інвалідністю в установленому порядку [8].

Ще одне тлумачення непрацездатної особи в контексті права на утримання одного 
з подружжя іншим надається у ст. 75 СК України: «непрацездатним вважається той із 
подружжя, який досяг пенсійного віку, встановленого законом, або є особою з інвалід- 
ністю I, II чи III групи» [1].

Відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 
та інших громадян похилого віку» в Україні громадянами похилого віку визнаються особи, які 
досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове 
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державне пенсійне страхування», а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного 
віку залишилося не більш як півтора року [9].

На практиці часто трапляються випадки, коли батько, матір, які ще не досягли пенсійного 
віку та не мають законного статусу особи з інвалідністю, за станом здоров’я не мають мож-
ливості самостійно себе утримувати та потребують додаткової матеріальної допомоги з боку 
дітей. Отже, змушені зробити висновок, що в таких випадках суд може відмовити в позовних 
вимогах на підставі їх недоведеності свого статусу непрацездатної особи. 

Позов про стягнення аліментів батьки можуть пред’являти до одного, декількох чи всіх своїх 
дітей одночасно. Однак у СК України дотримується принцип рівності прав та обов’язків дітей 
стосовно батьків. Отже, відповідно до ч. 2 ст. 205 СК України під час визначення розміру аліментів 
та додаткових витрат суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких 
не пред’явлено позову про стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків [1]. 

Відповідно до статті 205 СК України під час визначення розміру аліментів на батьків суд 
визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) 
з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін. Під час визначення розміру аліментів 
та додаткових витрат суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких 
не пред’явлено позову про стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків [1].

Щодо розміру аліментів, то він визначається в судовому порядку залежно від матеріаль-
ного та сімейного становища батьків та дітей. При цьому судом враховуються всі заслугову-
ючі на увагу інтереси сторін: непрацездатність батьків та їх потреба у матеріальній допомозі, 
матеріальне становище дітей, догляд дітей за батьками тощо. Також до уваги приймається 
отримання батьками пенсії, державних пільг, субсидій, наявність у батьків майна, що може 
приносити дохід, тощо [10].

Отже, СК України надав суду альтернативне право встановлювати розмір аліментів пов-
ністю чи частково, як в твердій грошовій сумі, так і в частці від заробітку (доходу). На вибір 
способу визначення розміру аліментів можуть впливати різні обставини: мінливість і неста-
більність доходу, проживання за кордоном, одержання частини доходу в натуральній формі, 
наявність у дочки, сина необлікованих доходів, що підтверджено високим матеріальним рів-
нем їхнього життя, тощо. 

Необхідно підкреслити, що крім зобов’язань з надання утримання нужденним батькам, 
сімейним законодавством на повнолітніх дочку, сина покладається також обов’язок брати 
участь у додаткових витратах на батьків; викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або 
немічністю (ст. 203 СК України) [1].

Потреба у додаткових витратах на батьків виникає на підставі такого складу юридичних 
фактів: 1) наявність батьківських відносин між позивачем та відповідачем; 2) непрацездат-
ність матері, батька; 3) потреба матері, батька в матеріальній допомозі; 4) тяжка хвороба, інва-
лідність або немічність матері, батька; 5) витрати, пов’язані з тяжкою хворобою, інвалідністю 
або немічністю матері, батька.

Суд у кожному випадку до стягнення додаткових витрат підходить індивідуально.
Для задоволення судом позову батьків про стягнення з повнолітніх дітей коштів для 

сплати їх додаткових витрат необхідна наявність виняткових обставин. Щодо наявності винят-
кових обставин, то законодавець їх пов’язує з тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю. 

Щодо порядку стягнення коштів на покриття витрат, пов’язаних з лікуванням та догля-
дом за батьками, то воно може здійснюватися одноразовим платежем, наприклад, якщо на 
проведення операції батьку чи матері потрібна певна сума грошей, яка може бути стягнена 
з дитини. Якщо батько чи мати потребують догляду в післяопераційний період чи період 
видужання від тяжкої хвороби, то такі кошти можуть стягуватися протягом певного строку. 
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Якщо батьки перебувають тривалий час на лікуванні, то на ліки та догляд за ними (послуги 
медсестри, доглядальниці) потрібні додаткові кошти, які можуть сплачуватися періодично до 
моменту видужання батьків.

Судом також може бути враховано, що діти здійснюють особистий догляд за батьками, 
допомагають їм по господарству. Адже за відсутності такого догляду і наявності потреби 
в ньому він має здійснюватись іншими особами, послуги яких платні, і ці послуги мали б 
оплачувати діти. Водночас варто звернути увагу на те, що батьки не мають права вимагати від 
дітей здійснення особистого догляду за ними. Аліментні зобов’язання є винятково матеріаль-
ними відносинами.

Зауважимо, що на відміну від зобов’язання повнолітніх дітей надавати допомогу непра-
цездатним батькам, які її потребують, піклування про батьків у вигляді відвідувань не забезпе-
чено юридичними санкціями, тобто його виконання не можна здійснити примусово.

Обов’язок брати участь у додаткових витратах може виникати окремо від обов’язку 
щодо утримання батьків. Так, відповідно до СК України повнолітні дочка, син можуть бути 
притягнуті до участі в додаткових витратах незалежно від того, стягуються з них аліменти за 
рішенням суду чи ні. 

Вимога про стягнення додаткових витрат може бути подана до суду й у тому випадку, 
якщо основна вимога про стягнення аліментів не пред’являлася через відсутність спору про 
звичайні (щоденні) витрати на утримання батьків. За одночасного розгляду вимог про стяг-
нення аліментів і додаткових витрат суд у рішенні окремо визначає розмір коштів, стягуваних 
як аліменти й додаткові витрати [10].

Однак є винятки з цього правила. Відповідно до ст. 206 СК України у виняткових випад-
ках, якщо мати, батько є тяжко хворими, інвалідами (тяжка хвороба одного з батьків, на від-
міну від інвалідності, сама по собі не означає, що він є непрацездатним), а дитина (тобто 
особа, яка не досягла 18 років) має достатній дохід (заробіток), суд може постановити рішення 
про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат, пов’я-
заних з лікуванням та доглядом за ними.

Виходячи із вказівки самої норми, застосовування її і у випадку тяжкої хвороби батьків 
дає нам розуміння, що суд може стягнути з дитини витрати, пов’язані з лікуванням та доглядом 
за матір’ю, батьком, не лише за умови їх непрацездатності, адже тяжко хвора особа не завжди 
має статус непрацездатної. Однак кошти, що стягуватимуться з дитини, мають строго цільове 
призначення – покриття витрат, пов’язаних з доглядом за батьками та їхнім лікуванням. 

Дитина може мати доходи від майна, отриманого в порядку спадкування, чи коли їй 
за рішенням суду була надана повна цивільна дієздатність та вона працює, займається під-
приємницькою діяльністю та має можливість утримувати своїх батьків у період їх лікування 
та догляду за ними.

Стягнення таких аліментів здійснюється в судовому порядку за заявою батька, матері, 
які є позивачами у справі, а дитина – відповідачем у разі, якщо їй у порядку, визначеному зако-
ном, надана повна цивільна дієздатність, і вона може бути суб’єктом цивільних процесуальних 
відносин, в іншому випадку її участь може бути представлена через законного представника.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. З пер-
шого погляду видається, що стаття 206 СК України регулює відносини лише між неповоліт-
німи дітьми та батьками, які тяжко хворіють або є інвалідами і потребують коштів на покриття 
витрат, пов’язаних з лікуванням та доглядом за ними. Однак у зв’язку із тим, що дана норма 
розміщена саме в главі 17 СК України, що має назву «Обов’язок повнолітніх дочки, сина утри-
мувати батьків та його виконання», вона може бути застосована і до повнолітніх дітей, при-
чому винятковість її застосування в такому разі не буде знаковою. 
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ПОнЯТТЯ ЗАБУДОВи ЯК фОРМи РеАЛІЗАЦІї  
ЦиВІЛьнОГО ПРАВА нА ЗАБУДОВУ

Стаття присвячена визначенню поняття забудови, процес якої виступає формою реалізації 
суб’єктивного цивільного права на забудову земельної ділянки. Визначено, що в юридичній літературі 
та законодавстві немає єдності термінології у сфері здійснення права на забудову. Проаналізовано 
наявні в юридичній літературі, законодавстві та технічних нормах визначення поняття «забудова». 
Розрізнено зміст понять «будівництво» та «забудова».

Доведено, що невпорядкованість термінологічного апарату в законах та підзаконних актах при-
зводить до неможливості однозначного визначення сфери відносин, на які поширюється законодавство 
у сфері забудови, в тому числі будівельні норми, норми щодо дозвільних та узгоджувальних процедур; 
порушення ієрархії нормативно-правових актів, коли конкретні норми і принципи законодавчого акта не 
враховуються у процесі регулювання відносин у сфері забудови через неможливість їхнього кореспонду-
вання з нормами підзаконних актів, що виступають спеціальними в контексті регулювання конкретних 
видів відносин; зміщення балансу та утруднення взаємодії норм приватно- і публічно-правової спрямо-
ваності в регулюванні відносин забудови; підвищення ступеня впливу судової практики на регулювання 
відносин у сфері забудови, що зумовлює можливість регулювати конкретні відносини практично в руч-
ному режимі.

На противагу термінології, яка використовується в публічних галузях права, визначено об’єм 
категорії «забудова» в цивільно-правовому розумінні, до її змісту включено вольову поведінку суб’єктів 
цивільного права, яка своїм результатом передбачає створення або зміну об’єктів будівництва на окре-
мій земельній ділянці.

Ключові слова: право на забудову, реалізація суб’єктивного права, будівництво.

K. D. Ponomarenko. Concept of development as a form of realization of civil law for development
The article is devoted to defining the concept of construction, the process of which is a form of realization 

of the subjective civil right to build a land plot. It is determined that there is no uniformity of terminology in the 
sphere of exercising the right to build in legal literature and legislation. The definitions of the term “develop-
ment” are available in the legal literature, legislation and technical standards. The content of the concepts of 
“construction” and “development” is distinguished.

It is proved that the lack of terminological apparatus in laws and regulations leads to the impossibility of 
unambiguous definition of the sphere of relations to which the legislation in the sphere of construction, including 
building norms, norms concerning permitting and conciliation procedures, extends; violation of the hierarchy of 
normative acts, when specific norms and principles of a legislative act are not taken into account when regulat-
ing relations in the sphere of development due to the impossibility of their correspondence with norms of by-laws 
that act special in the context of regulating specific types of relations; shifting of balance and complication of 
interaction of norms of private and public-legal orientation in regulation of relations of development; increasing 
the impact of jurisprudence on the regulation of relationships in the field of development, which makes it possi-
ble to regulate specific relationships in almost manual mode.

In contrast to the terminology used in the public branches of law, the scope of the category “develop-
ment” in the civil legal sense, including the content of the willful behavior of the subjects of civil law, which as 
a result involves the creation or change of construction objects for a separate land.

Key words: right to development, realization of subjective law, building.
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Постановка проблеми. Будівництво об’єктів різного призначення – невід’ємна скла-
дова частина буття сучасної людини. Так, галузь будівництва є базовою на макроекономіч-
ному рівні, її стан свідчить про розвиток конкретного суспільства. Практично кожна людина 
за життя стикається з потребою в побудові певного архітектурного об’єкта або вдається до 
придбання об’єкта будівництва. Категорія «забудова» широко вживається в текстах норма-
тивно-правових актів, однак зміст, що вкладається в дане поняття, не є очевидним. Коректне 
ж його визначення важливе для ефективної реалізації нормативних приписів, що регулюють 
питання реалізації права на забудову. Отже, дослідження сутності забудови є актуальним для 
науки цивільного права.

Стан дослідження теми. Теоретичні дослідження сутності забудови як форми реалізації 
суб’єктивного цивільного права на забудову майже відсутні. У той же час господарсько-пра-
вові аспекти сутності забудови досліджувалися О. Квасницькою, адміністративно-правові – 
Р. Ярошевською, П. П’ятковим, А. Романенко, земельно-правові – О. Павленком, Д. Федчи-
шиним. Тому метою цього дослідження є визначення поняття забудови на підставі аналізу 
чинного законодавства та надбань юридичної доктрини.

Виклад основного матеріалу. Термін «забудова» широко використовується і в цивіль-
ному законодавстві. Ч. 1 ст. 375 ЦК України визначає загальні засади здійснення права влас-
ника земельної ділянки на забудову, а саме «власник земельної ділянки має право не тільки 
зводити на ній будівлі та споруди, а й створювати закриті водойми, здійснювати перебудову, 
а також дозволяти будівництво на своїй ділянці іншим особам» [18]. Надалі ст. 395 ЦК Укра-
їни, врегульовуючи перелік речових прав, називає право користування чужою земельною 
ділянкою для забудови; у ст. 413 ЦК України визначено підстави виникнення права користу-
вання чужою земельною ділянкою для забудови. Одночасно ст. 90 ЗК закріплює право влас-
ників земельних ділянок зводити житлові будинки, виробничі та інші будівлі і споруди. Також 
у ЗК України згадується «житлова та громадська забудова» (ст. 38) [9].

Отже, в цивільному законодавстві закріплено суб’єктивне право забудови земельної 
ділянки (власної або чужої) з різним переліком об’єктів даного права, однак не визначено обсяг 
самого поняття забудови. У літературі також відмічається, що як і Цивільний, так і Земель-
ний кодекси, розкриваючи зміст «права на забудову земельної ділянки», не враховують норми 
містобудівного законодавства [10, c. 68]. Слід зазначити, що профільний Закон України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» серед закріплених у ст. 1 термінів не називає і не роз-
криває значення забудови [7]. Не містив визначення забудови і попередній Закон «Про плану-
вання та забудову територій» [5].

Відповідно до Словника української мови під забудовою мається на увазі спорудження 
будівель на якій-небудь ділянці [16]. Залежно від функціонального призначення забудови, 
характеру ділянок, орієнтації, розпланування, віку створення будівель виділяють: житлову 
і виробничу, малоповерхову, багатоповерхову і змішану, квартальну і вільну, рядкову і периме-
тральну, історичну і традиційну, регулярну і іррегулярну, меридіональну і широтну, суцільну 
і садибну забудови тощо [3].

О. Квасницька доводить, що «забудова» є комплексною категорією, оскільки одночасно 
застосовується в галузях земельного, цивільного, господарського, адміністративного права. 
На думку дослідниці, правова природа забудови не може бути розглянута лише в контексті 
цивільного, земельного законодавства або законодавства про охорону культурної спадщини 
[10, c. 67].

Поряд із терміном «забудова» нерідко зустрічаємо й категорію «будівництво». Відпо-
відно до термінології, що використовується в юридичній літературі (наприклад, «Земельний 
закон не виділяє пріоритетність житлового будівництва чи громадської забудови» [17, c. 268]; 
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«Право на будівництво нерухомого майна (забудову) мають власники земельних ділянок» 
[15, с. 144]), забудова та будівництво нерідко використовуються як синоніми.

Будівництво – зведення архітектурного об’єкта, який у разі його відповідності проекту, 
вимогам будівельних норм, державних стандартів, норм і правил приймається в експлуатацію 
і підлягає реєстрації [14].

Так, О. Квасницька зазначає, що зміст забудови включає не тільки розміщення об’єктів 
будівництва, а й здійснення будівництва нових об’єктів, реконструкції, реставрації, капіталь-
ного ремонту, впорядкування існуючих об’єктів містобудування та технічне переоснащення 
підприємств [10, с. 69].

Серед причин неузгодженості термінології перш за все необхідно виділити збереження 
пережитків радянського підходу до забудови, монополію на визначення обсягів, принципів 
здійснення та форми якої мала держава. Через це діяльність із забудови фактично отримала 
окремі правові режими в залежності від суб’єкта забудови. Так, будівництво, здійснене фізич-
ними особами, капітальне будівництво в містах та забудова, що здійснюється комунальними 
і державними силами (в тому числі будівництво доріг, комунікацій тощо), отримали фактично 
самостійні правові режими, які існують у відриві від загальних норм цивільного права щодо 
здійснення права на забудову.

Немає однозначного співвідношення даних понять у чинному законодавстві. Так, згідно 
зі ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» під архітектурною діяльністю розуміється 
«діяльність зі створення об’єктів архітектури, яка включає творчий процес пошуку архітектур-
ного рішення та його втілення, координацію дій учасників розроблення всіх складових частин 
проектів із планування, забудови і благоустрою територій, будівництва (нового будівництва, 
реконструкції, реставрації, капітального ремонту) будівель і споруд, здійснення архітектурно-бу-
дівельного контролю і авторського нагляду за їх будівництвом, а також здійснення науково-до-
слідної та викладацької роботи у цій сфері» [4]. Забудова і будівництво розглядаються законо-
давцем як окремі складові частини архітектурної діяльності в Україні. Так, ст. 4 Закону «Про 
архітектурну діяльність» визначає будівництво як складову частину комплексу робіт, пов’язаних 
зі створенням об’єкта архітектури, що охоплює нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, 
капітальний ремонт об’єкта. Свідоме обрання такого підходу законодавцем підтверджується 
і текстом ст. 10. цього ж Закону, згідно з якою «для забезпечення під час забудови територій, 
розміщення і будівництва об’єктів архітектури додержання суб’єктами архітектурної діяльності 
затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, вимог вихідних даних, а також із 
метою захисту державою прав споживачів будівельної продукції здійснюється в установленому 
законодавством порядку державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд».

Згідно зі ст. 23 Закону України «Про планування та забудову територій» у поняття «будів-
ництво» включається також, крім зазначеного, і впорядкування об’єктів містобудування, роз-
ширення та технічне переоснащення підприємств [6]. У наказі Міністерства фінансів України 
«Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Будівельні контракти» від 
28.04.2001 р. № 2055 будівництво визначено як спорудження нового об’єкта, реконструкція, 
розширення, добудова, реставрація і ремонт об’єктів.

Закон України «Про основи містобудування» для цілей врегулювання містобудівної 
діяльності використовує категорію «містобудування», включаючи в нього прогнозування роз-
витку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, 
проектування, будівництво об’єктів містобудування, спорудження інших об’єктів, реконструк-
цію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, рес-
таврацію та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспорт-
ної інфраструктури.
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У підзаконних актах, таких як Державні будівельні норми (ДБН Б.1.1-14:2012, Склад 
та зміст детального плану території), під забудовою території розуміється розміщення будин-
ків і споруд із зображенням їх на кресленні із зазначенням основних характеристик за функ-
ціональним призначенням (житлова, виробнича, багатофункціональна, громадська, курортна, 
оздоровча, дачна тощо), планувально-просторових особливостей (блокована, садибна, бага-
токвартирна тощо) та поверховості (висотна, багатоповерхова, середньоповерхова, малопо-
верхова або із зазначенням конкретної поверховості) [2].

Згідно з Державними будівельними нормами України (ДБН В.2.2-15-2005) малоповерхова 
забудова – забудова території одно-, дво-, триповерховими житловими будинками різних типів.

Невпорядкованість термінології, що її використовують окремі акти, призводить до нега-
тивних наслідків, серед яких – такі:

– неможливість однозначного визначення сфери відносин, на які поширюється зако-
нодавство у сфері забудови, в тому числі будівельні норми, норми щодо дозвільних та узгод-
жувальних процедур. Так, наприклад, спірним видається визначення об’єктів нерухомості, які 
можуть бути зведені в результаті забудови. Так, відповідно до Методичних рекомендацій сто-
совно визначення нерухомого майна, що знаходиться на земельних ділянках, право власності 
на які підлягає державній реєстрації, затверджених наказом Мін’юсту України від 14 квітня 
2009 року № 660/56, асфальтобетонне покриття як об’єкт капітального типу, який фактично 
не може використовуватись без відділення від верхнього шару ґрунту, не вважається об’єктом 
нерухомості, а отже, виникає питання, чи є асфальтобетонне покриття об’єктом забудови;

– порушення ієрархії нормативно-правових актів, коли конкретні норми і принципи 
законодавчого акта не враховуються під час регулювання відносин у сфері забудови через 
неможливість їх кореспондування з нормами підзаконних актів, що виступають спеціальними 
в контексті регулювання конкретних видів відносин;

– зміщення балансу та ускладнення взаємодії норм приватно- і публічно-правової 
спрямованості в регулюванні відносин забудови;

– підвищення ступеня впливу судової практики на регулювання відносин у сфері забу-
дови, що зумовлює можливість регулювати конкретні відносини практично в ручному режимі.

Отже, в галузях публічного права перш за все йдеться про «забудову» як комплексний 
вид людської діяльності, що включає в себе планування, побудову та обслуговування об’єктів 
будівництва на будь-якому рівні (державному, місцевому, індивідуальному), «забудову земель-
ної ділянки» в контексті дозвільно-узгоджувальних процедур, «забудову території» в контек-
сті реалізації функції держави та місцевого самоврядування щодо забезпечення раціонального 
використання земель, гармонійного розвитку міст, контролю за дотриманням технологічних, 
екологічних, естетичних та інших норм тощо.

У межах цивільно-правового регулювання можна говорити про обмежений зміст катего-
рії «забудова», включаючи до її змісту вольову поведінку суб’єктів цивільного права, яка своїм 
результатом передбачає створення або зміну об’єктів будівництва на окремій земельній ділянці.
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