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ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN CASES OF APPEAL OF
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АДМІНІСТАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ ПРО
ОСКАРЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В УКРАЇНІ:
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Актуальність теми. Дослідження історичних аспектів будь-якої сфери правових відносин є запорукою успішного функціонування цієї сфери в
майбутньому. На сьогоднішній день дослідження історії є основним чинником, який допомагає теперішнім чиновникам уникати помилок, які вже
були допущені попередніми управлінцями у минулому.
За часи розвитку української державності, можна зробити висновок
що необхідно досліджувати та створювати нові правові інститути, які будуть здійснювати тотальний контроль за дотриманням законності й гарантували захист прав і законних інтересів громадян від свавілля держави.
В демократичних державах таким інститутом являється судова влада, що повинна забезпечити громадянам прийняття справедливого, гуманного та неупередженого рішення не зважаючи на ранг опонента, який змагається в судовому процесі. Наприклад у нашому випадку - це оскарження
нормативно-правових актів.
В Основному Законі України, зазначено що права і свободи людини і
громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини. Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом (ст. 55) [1].
© В. В. Амельохін, 2019
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Відповідно до вищезазначеної статті, кожен хто бажає оскаржити
нормативно-правовий акт який порушує його права чи інтереси у законному порядку може звернутися до суду для того щоб оскаржити його, якщо
той у свою чергу не відповідає чинному законодавству, або регламентованим Україною міжнародним нормам права.
Таким чином, тема «Адміністративного судочинства у справах про
оскарження нормативно-правових актів в Україні: історичний аспект» є
особливо актуальною для сучасного наукового дослідження.
Огляд останніх досліджень. До проблематики визначення «Адміністративного судочинства у справах про оскарження нормативно-правових актів в Україні: історичний аспект» звертали свою увагу такі
вчені-юристи С. Бондар, А. Борко, О. Гумін, О. Дручек, Р. Ігонін, І. Ієрусалімова, О. Клименко, Я. Лазур, Н. Литвин, А. Олійник, І. Прошутя, К. Степаненко,
К. Толкачев та інші. Проте, до аналізованих нами питань вони зверталися лише побічно, досліджуючи інші більш загальні, спеціальні чи суміжні
виклики.
Мета статті полягає в тому, щоб на основі праць вчених-юристів,
пам’яток законодавства, визначити та окреслити поняття адміністративного судочинства у справах про оскарження нормативно-правових актів в
Україні в історичному аспекті.
Виклад основних положень. Різні вчені досліджували поняття «адміністративна юстиція», однак кожен трактував його по різному. Більш загальний підхід, полягає в тому що адміністративна юстиція розглядається
як особливий порядок вирішення адміністративних спорів судами та іншими уповноваженими на те державними органами або як самостійна галузь
правосуддя, метою якої є вирішення судами спорів між громадянами та органами управління (адміністрацією) або між самими органами управління.
Крім того, адміністративну юстицію слід трактувати не тільки як особливий вид судочинства, а й як систему спеціалізованих судів або спеціальних
судових підрозділів, які здійснюють адміністративне судочинство [2].
Таким чином, суть адміністративної юстиції, якраз і полягає у вирішенні правових спорів між державою та громадянами.
Процес створення і розвитку в Україні різних форм правового контролю за діяльністю органів державного управління, у тому числі інституту
судового контролю, пов'язаний з низкою умов і обставин, що прямо або побічно впливають на його становлення. Судового процесуального порядку
в органах адміністративної юстиції не було. Панував письмовий принцип,
сенатори призначалися з "осіб перших трьох класів", причому наявність у
них практичного стажу й освіти не було потрібним. Слухання справи, як
правило, відбувалося за участю представника зацікавленого міністерства
(сторони), якому нарівні із суддями належало право вирішального голосу.
Варто звернути увагу на недостатність, в той період часу, законодавчої регламентації процесуальних форм оскарження рішень і дій адміністративних органів, порядку розгляду даної категорії справ. Деякі нормативні положення свідчать про тенденції найбільшого сприяння адміністративним
органам у випадках, коли вони виступали стороною у справі. Наприклад,
скарги на постанови адміністративних установ повинні були передаватися
до вищих інстанцій через ті нижчі інстанції, дії яких оскаржувались. НаприЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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клад, скарги на розпорядження міністрів передавалися в 1-й Департамент
Сенату тільки через дані міністерства [3].
Кінець XVIII – початок XIX століття – час великих політичних і соціальних перетворень для України, спричинених насамперед новою геополітичною ситуацією в Центральній і Східній Європі. Зважаючи на це,
20 листопада 1864 р. були введені в дію декілька нормативних актів, що
мали досить вагоме значення для розвитку судочинства Росії й України. До
них належать: а) «Встановлення судових установ», які закладали загальне підґрунтя судовій системі; б) Статут Цивільного судочинства, що фактично був першим цивільним процесуальним кодексом Росії й поширював
свою дію на Україну. На думку К. Победоносцева, одного з авторів судової
реформи й нового законодавства, підставою до порушення особистої відповідальності посадовця перед приватною особою за діяння, що порушує
цивільний інтерес останньої, може служити особиста дія, розпорядження
чи бездіяльність посадової особи щодо приватної особи чи її власності [4,
с. 10; 5].
Історія вітчизняної адміністративної юстиції містить певні етапи розвитку інституту оскарження нормативно-правових актів доби УНР, Директорії, Гетьманату. Так, в історії України перші ознаки функціонування
механізму захисту прав і законних інтересів громадян та інших заінтересованих суб’єктів від порушень із боку держави виникають вже в XIV ст.
У XIV–XV ст. у житті українських земель відбуваються істотні зміни. Першими правовими актами, за допомогою яких спинялося свавілля «намісників» губерній, були так звані Судебники 1497 і 1550 років [6]. У 1649 р.
Земський собор ухвалює правовий акт, що справив доволі значний вплив
на весь подальший розвиток української історії. Цим актом було Соборне
уложення, яке містило відповідні положення щодо судочинства й діяло аж
до проведення реформ у другій половині XIX ст. Цей нормативно-правовий
документ надавав право особам звертатися за захистом своїх прав, оскаржувати дії певних посадовців, однак процесуальні можливості оскарження
рішень суб’єктів владних повноважень були майже не розроблені [5].
Однак ефективність діяльності адміністративних судів не була перевірена часом. Злам буржуазно-поміщицької державної машини в жовтні
1917 р. означав, природно, і ліквідацію всіх інститутів дореволюційної адміністративної юстиції. Одним з перших декретів Радянської влади, а саме
Декретом від 22 листопада 1917 р. № 1 про суд, діяльність їх була припинена, як і діяльність усієї старої судової системи взагалі. Таким чином, дореволюційна адміністративна юстиція пішла з історичної арени разом із буржуазними судами, прокуратурою, адвокатурою і т.п. Проте, якщо ліквідація
буржуазного суду створила потребу в негайній організації нового пролетарського суду (загальногромадянські і кримінальні справи не зникли в
результаті революції), то в органах адміністративної юстиції такої потреби
не відчувалося. Ті категорії справ, що колись розглядалися в присутствіях
і "спроектованих" Тимчасовим урядом адміністративних судах, у більшості
просто зникли, нові ж конфлікти і спори докорінно відрізнялися і за формою, і за змістом від усього того, що було до революції [5].
Отже, особливості революційного підходу означають те, що старі поняття та звичаї в адміністративної юстиції змінюються на нові, крім того
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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слід розуміти що цей інститут може існувати лише в правовій, демократичній державі. В цьому і була відмінність СРСР з тоталітарним режимом
правління в якому адміністративна юстиція фактично не могла існувати.
Становлення і розвиток інституту адміністративної юстиції в Україні
(і в усьому Радянському Союзі), свідчить, що теорія і практика судового
контролю йшла шляхом поступового розширення компетенції загальних
судів по вирішенню адміністративних спорів. Радянська держава безумовно була стурбована забезпеченням законності у сфері державного управління. Інститут судового контролю за діяльністю адміністративних органів
у СРСР, а потім і в суверенній Україні, розвивався і розвивається складним
шляхом. Однак процес його становлення й удосконалення, на наш погляд,
є одним з актуальних напрямків побудови в Україні правової держави. Досвід розвитку державності свідчить, що адміністративна юстиція так само,
як і багато інших правових інститутів, що використовувалися і використовуються в зарубіжних державах, повинна мати місце в державі, заснованій
на праві. Ідеї створення системи адміністративної юстиції перешкоджали
ідеологічні догми і стереотипи, пануючі в тоталітарній державі, що супроводжувалося обґрунтуванням неможливості впровадження даного інституту цілою низкою причин, у тому числі загрозою значного розширення
державного апарату, надходження в суд скарг неправового характеру та
ін. Україна одержала у спадщину від Радянського Союзу систему, в якій
адміністративні спори відносяться до відання загальних судів і розглядаються за правилами цивільного судочинства, а інші спори розглядаються в
інстанційному порядку з дотриманням правил адміністративного процесу.
Конституція України, закріпивши принцип поділу влади на законодавчу,
виконавчу і судову, поклала початок кардинальному реформуванню системи органів правосуддя, у структурі якої передбачається створення поряд із
господарськими інших спеціалізованих судів. До числа таких чинне законодавство віднесло й адміністративні суди [5].
У липні 2005 року було прийнято Кодекс адміністративного судочинства України, що набрав чинності з 1 вересня цього ж року. В червні
2010 року до редакції було внесено ряд змін та доповнено новими статтями
(зміни внесені Законом України від 1 червня 2010 р. № 2289-VІ). З 31 липня 2010 р. Кодекс адміністративного судочинства України зі змінами та
доповненнями набув чинності [7]. Кодекс адміністративного судочинства
України займає серед інших кодифікованих актів особливе місце, оскільки
належить до законодавчих актів, що мають на меті захист прав і свобод
суб’єктів права від свавілля органів державної влади. Кодекс встановлює
основні засади здійснення адміністративного судочинства, дає визначення основних понять та категорій, що використовуються і застосовуються
у зазначеній сфері. Крім того, він містить цілу низку норм, що регулюють
відносини зі створення умов для судового захисту прав і свобод, не відомі
раніше чинному законодавству. Крім того, Кодекс адміністративного судочинства містить значну кількість нових положень, що стосуються оптимізації правового регулювання сфери державного управління, природи
судового адміністративного судочинства, його процесуальної структури,
співвідношення між суб’єктами та об’єктами судового адміністративного
судочинства під час розгляду різних справ, питань адміністративного судоЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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вого процесу та інших нових положень концептуального характеру. В зв’язку з цим виникає необхідність їхнього тлумачення, визначення сутності та
особливостей змісту [8].
З огляду на викладене вбачається можливим стверджувати, що:
по-перше, законодавець згідно з нормами Кодексу адміністративного судочинства України передбачив оскарження нормативно-правових актів у судовому порядку, по-друге, закріпив особливості провадження досліджуваної категорії справ. Підбиваючи підсумок у дослідженні еволюції інституту
оскарження нормативно-правових актів, наголосимо, що провідна роль у
порядку оскарження зазначених актів належить Кодексу адміністративного судочинства України. У той же час судовий порядок вирішення вказаних
спорів вимагає додаткового врегулювання, тому нагальним на сьогодні є
ухвалення законів «Про адміністративні суди», «Про систему адміністративних судів України», «Про нормативно-правові акти» та ін. [5].
Отже, можемо зробити висновки, щодо історичних аспектів адміністративного судочинства у справах про оскарження нормативно-правових актів в Україні: – розвиток адміністративної юстиції почався на
території України ще з часів Російської імперії (активно після жовтневої
революції 1917 року); – особливості революційного підходу означають те,
що старі поняття та звичаї в адміністративній юстиції змінюються на нові,
крім того слід розуміти що цей інститут може існувати лише в правовій, демократичній державі; – введення в адміністративний простір адміністративної юстиції дозволило реалізувати з більш потенційною можливістю
захищати права людини, зокрема у взаємодії з державною владо; – теперішній розвиток адміністративної юстиції націлений на впровадження
та адаптацію до стандартів Європейського союзу; - ключовим моментом
за часи незалежної України стало прийняття Кодексу адміністративного
судочинства України.
Висновки. Отже, історичний аспект адміністративного судочинства
у справах про оскарження нормативно-правових актів в Україні полягає у
комплексному виявленні і узагальненні достовірних історичних фактів, які
становлять наукову цінність для аналізу процесу зародження і становлення адміністративної юстиції в Україні. В першу чергу з метою впровадження нових ефективних аспектів захисту прав, свобод та інтересів громадян
приватних осіб в системі адміністративного судочинства без допущення
помилок допущених в минулу епоху у цій сфері.
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Амельохін В. В. Адміністативне судочинство у справах про оскарження нормативно-правових актів в Україні: історичний аспект
В статті розкрито історичний аспект адміністративного судочинства у справах про оскарження нормативно-правових актів в Україні. Він
полягає у комплексному виявленні і узагальненні достовірних історичних
фактів, які становлять наукову цінність для аналізу процесу зародження
і становлення адміністративної юстиції в Україні. В першу чергу з метою
впровадження нових ефективних аспектів захисту прав, свобод та інтересів громадян приватних осіб в системі адміністративного судочинства
без допущення помилок допущених в минулу епоху у цій сфері.
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справа, аспект, верховенство права, історія, нормативно-правовий акт,
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Амельохин В. В. Администативное судопроизводство по делам об
обжаловании нормативно-правовых актов в Украине: исторический
аспект
В статье раскрывается исторический аспект административного
производства по делам об обжаловании нормативных актов в Украине. Он
заключается в комплексном выявлении и обобщении достоверных исторических фактов, имеющих научную ценность для анализа процесса зарождения и становления административной юстиции в Украине. Прежде всего,
для того, чтобы внедрить новые эффективные аспекты защиты прав, свобод и интересов граждан в систему административной юстиции, не допуская ошибок, допущенных в прошлом в этой сфере.
Ключевые слова: административное судопроизводство, административное дело, аспект, верховенство права, история, нормативно-правовой акт, обжалование, суд.
Amelokhin V. Administrative proceedings in cases of appeal of
normative legal acts in Ukraine: historical aspect
The article reveals the historical aspect of administrative proceedings in cases
of appeals against regulations in Ukraine. It consists in the complex identification and
generalization of reliable historical facts that are of scientific value for the analysis
of the process of origin and formation of administrative justice in Ukraine. First of
all, in order to introduce new effective aspects of protection of the rights, freedoms
and interests of citizens of individuals in the system of administrative justice without
making mistakes made in the past in this area.
Keywords: administrative proceedings, administrative case, aspect, rule of
law, history, normative legal act, appeal, court.
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ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
ОРЕНДИ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Принципи права є провідною засадничою категорією в теорії і практиці вітчизняного права, будови законодавства та
адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрації. В них право
розкривається найбільш загально. Проте, треба розуміти що хоча принципи і принциповість мають спільну лінгвістичну кореневу основу, однак з
погляду адміністративного права засади принциповості публічних службовців і принципів їх адміністративної діяльності є різними категоріями.
Перші в першу чергу характеризують внутрішній світ публічної особи, не
носять безпосередньо юридичної складової, другі незалежно від того чи є
вони формально прописаними чи ні носять правовий характер. Адже базуються на засадах природного права, або формальному його легалізації у
джерелах права. При цьому треба зазначити, що не має сутнісного значення чи прописаними є принципи адміністративного права в джерелах права
чи ні? Високогуманні принципи стосовно того, що життя, здоров’я, честь і
гідність людини є найвищою цінністю є незаперечними засадами існування й адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрації.
Більш того треба підкреслити, що у принципах адміністративної
діяльності публічної адміністрації, яка здійснює публічне адміністрування оренди в Україні тісно переплітаються не тільки класичні і спеціальні
принципи публічного адміністрування, але й також принципи що притаманні орендному сектору, як складній галузі суспільних.
Адже оренда пронизує усю господарську і публічну діяльність в
Україні. Важко знайти місце і громадянина який би хоча раз в житті не
користувався орендою для задоволення своїх потреб. В тому числі часто
здійснюється оренда державного майна та органів місцевого самоврядування. Саме у цих сферах спостерігається найбільша кількість зловживань
та не ефективного використання майна. Також не досконалим у цій сфері є
нормативне регулювання. Як стверджують публіцистичні видання та статистичні матеріали народ України не є повністю задоволеним публічним
адміністрування оренди в Україні.
© Б. І. Білько, 2019
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Аналіз публікацій на тему дослідження. Науково-теоретичну основу статті склали праці як вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме:
К. Бугайчук, В. Галунько, Я. Гуляк, П. Діхтієвський, Ю. Ілларіонов, О. Кузьменко, В. Мусієнко, О. Омельчук, Ю. Серебрякова, В. Стешенко, Т. Семенчук,
С. Стеценко, Д. Шликов та інші. Однак, в умовах сьогодення вказане питання потребує подальшого наукового вивчення та аналізу.
Метою статті полягає в тому щоб використовуючи теорію природного права, теорію адміністративного права та діюче законодавство виявити
і узагальнити принципи публічного адміністрування оренди в Україні.
Виклад основних положень. Академічний тлумачний словник української мови розкриває, що принцип - це основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму і т. ін. Основний закон
якої-небудь точної науки. Особливість, покладена в основу створення або
здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось. Переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці [1].
З погляду теорії права принципи адміністративного права слід розуміти як засадничі (основні) ідеї, положення, вимоги, що характеризують
зміст адміністративного права, відбивають закономірності його розвитку
і визначають напрями і механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Принципи адміністративного права вказують на
основні риси, сутнісні характеристики, зміст і призначення всієї галузі адміністративно-го права. Вони випливають або з окремих правових норм,
або формуються на основі групи норм даної галузі права і пов’язані з іншими принципами, що регулюють суспільну поведінку людей [3].
Характерними рисами принципів адміністративного права є такі:
формуються з метою забезпечення прав і свобод людини та громадянина й нормального функціонування громадянського суспільства та держави; визначають найбільш загальні й стабільні вимоги, що сприяють їх
утвердженню та захисту суб’єктами публічної адміністрації, визначають
характер адміністративного права і напрямки його подальшого розвитку;
установлюють керівні засади-настанови, що визначають найважливіші
правила, за якими здійснюється та організується діяльність суб’єктів адміністративного права; принципи адміністративно права характеризуються прогресивністю, засвідчують ідеальні для умов сучасності основоположні засади поведінки суб’єктів адміністративного права, які є реально
досяжними. Принципи адміністративного права – це найбільш загальні
та стабільні вимоги, об’єктивно зумовлені засади, на яких базується адміністративна діяльність суб’єктів публічної адміністрації з метою забезпечення права, свобод і законних інтересів приватних осіб, нормального
функціонування громадянського суспільства та держави [2].
Згідно із діючим законодавством визначено, оренда публічного майна здійснюється на основі таких принципів: законності; відкритості та прозорості; рівності та змагальності; державного регулювання та контролю;
врахування особливостей об’єктів державної та комунальної форм власності; захисту економічної конкуренції; створення сприятливих умов для
залучення інвестицій; повного, своєчасного, достовірного інформування
про об’єкти оренди та порядок передачі їх в оренду; забезпечення конкурентних умов оренди та інших видів договорів [4].
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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Звертаємо увагу читачів що первинним принципом у сфері оренди
публічного майна є не принцип верхова права права, а принцип законності.
На шан погляд, це не є дивним. Адже, адміністративна діяльність суб’єктів
публічної адміністрації можуть діяти виключно у відповідності до другого типу правового регулювання їм заборонено усе крім того що прямо дозволено законом. Іншими словами не можуть виходим за межі загального
дозволу діти виключно у спосіб і порядок передбачений Конституцією і законами України. Тим самим у відповідності до принципу законності. Однак
це не означає що на адміністративно-правові відносини у сфері оренди публічного майна не розповсюджується загальновизнаний і конституційний
принцип верховенства права. Ні це не так. Він у цих відносинах присутній,
однак як загальна складова принципу законності.
Як наслідок впливу принципів оренда публічного майна на законодавче встановлення компетенції суб’єктів публічної адміністрації слід відзначити, що балансоутримувач публічного майна зобов'язаний: укладати
договір з власником (співвласниками) на утримання на балансі відповідного майна; утримувати на балансі майно, визначене договором з власником
(співвласниками); 3) вести бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність відповідно до законодавства; забезпечувати
управління майном власними силами або укладати договір з юридичною
особою на управління майном; забезпечити умови для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів відповідно до встановлених
стандартів, нормативів, норм та правил; забезпечити належні експлуатацію та утримання майна, що перебуває на його балансі [5].
По виконанню цих обов’язків балансоутримувач публічного майна
має право: здійснювати функції утримання на балансі переданого йому за
договором з власником майна та управляти їм чи передавати за договором
повністю або частково функції управління управителю; визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту майна; укладати договори на надання житлово-комунальних послуг; приймати рішення щодо використання коштів на виконання капітального та поточного ремонтів; здійснювати
господарську діяльність у порядку, визначеному законом; звертатися до
суду про звернення стягнення на майно осіб, які відмовляються оплачувати рахунки за споживання житлово-комунальних послуг або відшкодовувати завдані збитки майну, що перебуває в нього на балансі [5].
Усе вище викладене дає можливість сформулювати певні висновки
щодо принципів публічного адміністрування оренди в Україні:
- принципи публічного адміністрування оренди це вихідні положення
адміністративної діяльності публічної адміністрації побудовані на основоположних положеннях теорії природнього права та засадах законодавства;
- вони формуються з метою забезпечення прав і законних інтересів
орендарів та публічного інтересу держави та органів місцевого самоврядування;
- первинним принципом в аналізованій сфері є принцип законності,
що є похідним від принципу верховенства права;
- інші принципом публічного адміністрування оренди є засади стосовно забезпечення конкуренції, відкритості та контролю;
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- принципи публічного адміністрування оренди в України прямо
впливають на адміністративно-правовий статус, компетенцію суб’єктів публічного адміністрування та інструменти публічного адміністрування.
Висновки. Отже, принципи публічного адміністрування оренди в
Україні - це вихідні положення адміністративної діяльності публічної адміністрації побудовані на основоположних положеннях теорії природнього
права та засадах законодавства. Вони формуються з метою забезпечення
прав і законних інтересів орендарів та публічного інтересу держави та
органів місцевого самоврядування та прямо впливають на адміністративно-правовий статус, компетенцію суб’єктів публічного адміністрування та
інструменти публічного адміністрування.
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Білько Б. І. Принципи публічного адміністрування оренди в
Україні
В статті виявлено, узагальнено та описано принципи публічного
адміністрування оренди в Україні. Доведено, що принципи публічного адміністрування оренди в Україні - це вихідні положення адміністративної
діяльності публічної адміністрації побудовані на основоположних положеннях теорії природнього права та засадах законодавства. Вони формуються
з метою забезпечення прав і законних інтересів орендарів та публічного інтересу держави та органів місцевого самоврядування та прямо впливають
на адміністративно-правовий статус, компетенцію суб’єктів публічного
адміністрування та інструменти публічного адміністрування.
Ключові слова: адміністративна діяльність, ефективне використання, принципи, категорія, оренда, публічне майно, публічного адміністрування.
Билько Б. И. Принципы публичного администрирования аренды
в Украине
В статье выявлены, обобщены и описаны принципы публичного администрирования аренды в Украине. Доказано, что принципы публичного
администрирования аренды в Украине - это исходные положения административной деятельности публичной администрации построены на основных положениях теории естественного права и основах законодательства. Они формируются в целях обеспечения прав и законных интересов
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арендаторов и публичного интереса государства и органов местного самоуправления и напрямую влияют на административно-правовой статус,
компетенцию субъектов публичного администрирования и инструменты
публичного администрирования.
Ключевые слова: административная деятельность, эффективное
использование, принципы, категории, аренда, публичное имущество, публичное администрирования.
Bilko B. Principles of public administration rentals in Ukraine
The article identifies, summarizes and describes the principles of public
administration of rent in Ukraine. It is proved that the principles of public
administration of rent in Ukraine are the initial provisions of the administrative
activity of public administration based on the fundamental provisions of the theory
of natural law and the principles of legislation. They are formed to ensure the rights
and legitimate interests of tenants and the public interest of the state and local
governments and directly affect the administrative and legal status, competence of
public administration entities and public administration tools.
Keywords: administrative activity, category, effective use, lease, principles,
public administration, public property.
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СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Постановка проблеми. Відповідно до статті 8 Конституції України
від 28.06.1996 №254к/96-ВР в нашій державі визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції
України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами
прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод
людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. У відповідності до даного принципу ключовим регулятором
суспільних відносин в Україні є право, яке виражається у системі нормативно-правових актів різної ієрархічної належності. Продовжуючи логіку
цього твердження зауважимо, що менеджмент органів державно влади є
категорію управлінсько-правовою, в зв’язку із чим можна дослідити реальний стан його нормативного забезпечення та розглянути ключові офіційні
акти, завдяки положенням яких суспільні відносини в галузі досліджуваного питання є легальними та регульованими.
Стан дослідження проблеми. Наукова стаття базується на роботах
таких вчених, як Б. Г. Савченко, Г. В. Назаренко, К. І. Мельникової, Ю. В. Боковикова, С. І, Білосорочки, А. О. Дегтяра та ряду інших науковців, які звертали увагу на стан нормативно-правового забезпечення органів державної
влади України, а також визначали правові засади їх внутрішнього управління та організації.
Мета і завдання дослідження. Метою статті є оцінка, характеристика та окреслення стану нормативно-правового забезпечення менеджменту органів державної влади, а також встановлення юридичних положень
існуючих офіційних документів, які регламентують досліджувану проблематику.
Виклад основного матеріалу. Необхідно зауважити, що різні аспекти
управління органами державної влади закріплено у нормах правових актів
не тільки національного права, але й багатьох міжнародних документів.
Положення останніх прямо стосуються механізмів менеджменту державновладних відомств. Так, окремі документи Міжнародної організації праЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ці (далі – МОП) регулюють процедури прийняття на роботу до державних
органів, процес підвищення кадрового потенціалу шляхом навчання працівників, механізми юридичного захисту службовців державного органу
тощо. До прикладу, можна навести Конвенцію МОП про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі
N 151 від 27.06.1949. Конвенція застосовується до всіх осіб, зайнятих у державних органах, якщо тільки до них не застосовуються більш сприятливі
положення інших міжнародних трудових конвенцій. Відповідно до статті 4 державні службовці користуються належним захистом від будь-яких
дискримінаційних дій, спрямованих на обмеження свободи об'єднання в
галузі зайнятості. Такий захист застосовується, зокрема, щодо дій, на меті
яких є: підпорядкування прийому державних службовців на роботу умові,
згідно з якою вони не повинні вступати до організації державних службовців або повинні припинити своє членство в ній; звільнення або нанесення державному службовцеві збитку в інший спосіб на тій підставі, що він
є членом організації державних службовців або бере участь у нормальній
діяльності такої організації. У статті 9 вказується, що державні службовці користуються, як і інші працівники, громадянськими та політичними
правами, які мають велике значення для нормального здійснення свободи
об'єднання, за єдиної умови дотримуватись зобов'язань, визначених їхнім
статусом і характером виконуваних ними функцій [1].
На національному рівні основою нормативно-правового забезпечення менеджменту органів державної влади виступає Конституція України від
28.06.1996 №254к/96-ВР. Основний закон є базисом для всієї національної
системи права та для механізмів регулювання будь-яких правовідносин.
Так, в Конституції закріплені вимоги щодо захисту прав, свобод і законних
інтересів громадян, найбільш загальні вихідні основи організації та діяльності, що знаходять подальший розвиток у законах та інших підзаконних
нормативно-правових актах. Окрім цього, конституція визначає правовий
статус та повноваження центральних, керівних органів державної влади:
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; зміст та юридичний стан судової гілки влади тощо [2].
Варто також відмітити, що в Конституції закріплено принцип, відповідно до якого на території держави існує пріоритет міжнародного права над національним. Так, чинні міжнародні договори, зокрема у галузі менеджменту органів державної влади, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України [2].
Водночас, знаючий маси нормативного матеріалу, який регламентує
роботу органів влади та процеси управління ними закріплено на законодавчому рівні. Так, акти законодавства визначають загальні засади діяльності органів державної влади, регулюють правовий статус керівника в органах державної служби та визначають специфіку управління персоналом.
Нормативно-правове забезпечення менеджменту органів державної
влади відбувається через положення Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII. Даний нормативно-правовий акт визначає
принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян
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державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях [3].
Окрім цього, в положеннях Закону відзначається, що державна служба – це
публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного
виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо: 1) аналізу державної
політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та
проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів
законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів; 2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших
нормативно-правових актів; 3) забезпечення надання доступних і якісних
адміністративних послуг; 4) здійснення державного нагляду та контролю
за дотриманням законодавства; 5) управління державними фінансовими
ресурсами, майном та контролю за їх використанням; 6) управління персоналом державних органів; 7) реалізації інших повноважень державного
органу, визначених законодавством тощо [3].
Окрему групу законодавчих актів складають документи, що регламентують роботу конкретних державних відомств. В їх положеннях закріплюються особливості управління у межах відповідних органів, а також
структура, повноваження та зміст останніх. До прикладу варто навести
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 №586XIV. Його положеннями визначено, що місцеві державні адміністрації здійснюють виконавчу владу в областях, районах, а також містах Києві та Севастополі. Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої
влади і входить до системи органів виконавчої влади. Місцева державна
адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою. Місцеві державні
адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують: 1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод
громадян; 3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях
компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку; 4) підготовку та схвалення прогнозів відповідних бюджетів, підготовку та виконання відповідних бюджетів; 5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 6)
взаємодію з органами місцевого самоврядування; 7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.
Місцеві державні адміністрації діють на засадах: відповідальності перед
людиною і державою за свою діяльність; верховенства права; законності;
пріоритетності прав людини; гласності; поєднання державних і місцевих
інтересів [4].
Особливості менеджменту в органах поліції регулюються Законом
України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 №580-VIII, який визнаЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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чає правові засади організації та діяльності Національної поліції України,
статус поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній
поліції України [5]. Зокрема, закон встановлює, що в системі Національної
поліції, вищим за ієрархією керівником є Міністр внутрішніх справ України, до обов’язків якого відноситься: забезпечення формування державної
політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорона та захист прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також надання поліцейських послуг та контроль за їх реалізацією поліцією; забезпечує
нормативно-правове регулювання діяльності поліції, погоджує та подає на
розгляд Кабінету Міністрів України розроблені поліцією та Міністерством
внутрішніх справ України проекти законів, актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності поліції; затверджує стратегічні програми діяльності та визначає пріоритетні напрями роботи поліції, шляхи виконання
покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи; забезпечує виконання міжнародних договорів України, що належать до сфер діяльності
поліції; забезпечує ведення та використання баз (банків) даних, визначає
порядок обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ України,
поліцією та іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра внутрішніх справ України; приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство внутрішніх
справ України та виконує ряд інших обов’язків передбачених законом [5].
Окрім загальних та спеціальних законів, менеджмент в органах державної влади регулюють нормативні документи, які конкретизують і деталізують діяльність кожного органу або підрозділу, особливості управління ними з урахуванням специфіки й призначення, їхніх завдань і функцій.
До їх числа належать підзаконні нормативно-правові акти, наприклад, постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України.
Прикладом такого документу є Постанова Кабінету Міністрів України
«Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої
влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» від 12.03.2005 № 179. В зазначеному документі чітко регламентовано
структурні особливості окремих типів органів державної влади. Наприклад,
відповідно до документу, у складі апарату центральних органів виконавчої
влади (крім міністерств) утворюються такі структурні підрозділи (якщо
інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу): департамент,
управління, самостійний сектор, відділ у складі департаменту [6].
Багато підзаконних нормативних актів КМУ визначаються функціональні та структурні особливості конкретних органів влади, а також ключові аспекти їх менеджменту, наприклад: Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України» від 20.08.2014 №375, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби» від 01.10.2014 №500, Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження положень про Державну податкову службу України та
Державну митну службу України» від 06.03.2019 №228 тощо.
Говорячи про підзаконні нормативно-правові акти, не можна залишити поза увагою численні офіційні документу Президента України, як
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вираження менеджменту органів державної влади. Так, своїми указами та
розпорядженнями Президент, наприклад, призначає та звільняє з посади голів обласних державних адміністрацій; оптимізує діяльність органів
державної влади; затверджує документи в сфері управління органами державної влади, зокрема, міністерствами; оголошує конкурси на зайняття вакантних посад державної служби тощо [7; 8; 9].
Висновки. Тож, проаналізувавши нормативно-правові акти різної
ієрархічної належності ми встановили, що на сьогоднішній день існує широке коло міжнародних, законодавчих та підзаконних документів, які в тій
чи іншій мірі регламентують управлінські процеси націлені на регламент
роботи органів державної влади, а також їх структури і функціональної
ефективності. Проте, варто відмітити, що менеджмент органів державної влади, відповідно до нормативно-правового забезпечення так і залишається здебільшого «секторальним». Іншими словами, він регулюється
та здійснюється за напрямом роботи конкретних органів державної влади,
що в кінцевому випадку не дає можливості виділити єдину закономірність
в цьому питанні. На наш погляд, зазначений негативний момент в обов’язковому порядку необхідно подолати шляхом видання на законодавчому
рівні єдиного документу, який:
- по-перше, визначить типову структуру всіх органів державної влади, з метою оптимізації управління в середині них;
- по-друге, закріпить законодавче трактування поняття «орган державної влади», а також головні особливості його правового статусу, як
специфічної офіційної організації;
- по-друге, визначить обов’язкові функціональні, психологічно-забезпечувальні, організаційні повноваження керівника, а також вимоги
щодо його лідерських якостей;
- по-третє, включить вимоги щодо роботи із персоналом відповідного органу, необхідні заходи підтримки колективної єдності;
- по-четверте, закріпить єдині вимоги до кандидатів на службу до
всіх органів влади, а також типові процедури їх екзаменації.
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Володіна Д. А. Стан нормативно-правового забезпечення менеджменту органів державної влади
У статті проаналізовано існуючу на сьогоднішній день систему нормативно-правових актів міжнародного, законодавчого, підзаконного значення в галузі регламенту діяльності органів державної влади, визначення
їх правового статусу та функцій. Запропоновано законодавчі зміни у національній системі права з метою покращення стану нормативно-правового
забезпечення менеджменту органів влади.
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В статье проанализирована существующая на сегодняшний день система нормативно-правовых актов международного, законодательного,
подзаконного значения в области регламентации деятельности органов
государственной власти, определения их правового статуса и функций.
Предложены законодательные изменения в национальной системе права
с целью улучшения состояния нормативно-правового обеспечения менеджмента органов власти.
Ключевые слова: менеджмент, органы государственной власти,
управления в органах государственной власти, законодательство.
Volodina D. The state of regulatory and legal support for the
management of public authorities
The article analyzes the current system of normative legal acts of
international, legislative, by-law significance in the field of regulation of public
authorities, determination of their legal status and functions. Legislative changes
in the national legal system are proposed in order to improve the regulatory and
legal support of government management.
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НАУКОВІ ПОГЛЯДИ ЩОДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ
«АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» ТА
«АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ» В
АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ
Питання змісту адміністративної відповідальності було предметом
дослідження широкого кола адміністративістів. Щодо визначення даного поняття і до сьогодні не існує єдиної загально прийнятої уніфікованої
правової позиції щодо змісту адміністративної відповідальності, а кожен
вчений розкриваючи засади адміністративної відповідальності в тій чи інший сфері суспільного життя вносить в зміст досліджуваної категорії свої
особливості.
Наведемо декілька ключових напрямків в теорії адміністративного
права щодо визначення поняття і змісту адміністративної відповідальності.
М. С. Студенікіна зводить визначення адміністративної відповідальності до «застосування з боку держави адміністративних стягнень» [1, c. 88].
Дещо ширше розуміє зміст адміністративної відповідальності І. О. Галаган, який вказує на роль органів держави та їх посадових осіб у виявленні
правопорушника та застосуванні до нього відповідних адміністративних
стягнень. Адміністративна відповідальність, на думку науковця, це застосування у встановленому порядку уповноваженими на це органами і службовими особами адміністративних стягнень, сформульованих у санкціях
адміністративно-правових норм, до винних у вчиненні адміністративних
проступків, що містять державний і громадський осуд, засудження їх особи
і протиправного діяння, що виявляється в негативних для них наслідках,
які вони зобов’язані виконати, і переслідують цілі їх покарання, виправлення і перевиховання, а також охорони суспільних відносин у сфері радянського державного управління» [2, c. 41].
Досліджуючи адміністративну відповідальність Г. П. Бондаренко акцентує увагу на обов’язку правопорушника звітувати за свою протиправну
поведінку і перетерплювати за неї несприятливі наслідки, що передбачені
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санкцією правової норми [3, c. 84]. Втім, адміністративні стягнення, що застосовуються до порушника спричиняють виключно негативні наслідки
для останнього і в даному випадку вести мову про звітування правопорушника, на нашу думку, є не правильним, адже, вчинивши адміністративне
правопорушення суб’єкт в більшості випадків не звертається до уповноважених органів та не хоче усвідомлює (намагається уникнути відповідальності) протиправність свого діяння.
С. Т. Гончарук стверджує, що адміністративна відповідальність як різновид правової відповідальності – це специфічна форма негативного реагування з боку держави в особі її компетентних органів на відповідну категорію протиправних проявів (передусім адміністративних проступків),
згідно з якою особи, що скоїли ці правопорушення, повинні дати відповідь
перед повноважними державними органами за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні стягнення в установленому законом порядку
[4, c. 19].
Досить класичним визначенням, на нашу думку, є визначення адміністративної відповідальності, яке наводить Л. Л. Попова – це реалізація
адміністративно-правових санкцій, застосування уповноваженим органом
або посадовою особою адміністративних стягнень до громадян та юридичних осіб, які вчинили правопорушення [5, c. 335–336].
І. П. Голосніченко доводить, що адміністративна відповідальність –
це різновид юридичної відповідальності, що являє собою сукупність адміністративних правовідносин, які виникають у зв’язку із застосуванням
уповноваженими органами (посадовими особами) до осіб, що вчинили
адміністративний проступок, передбачених нормами адміністративного
права особливих санкцій – адміністративних стягнень [6, c. 430–432].
Визначення адміністративної відповідальності через застосування адміністративно-правових обмежень пропонує Є. В. Додін, адміністративіст висловлює думку про те, що адміністративна відповідальність – це
визначення повноважними державними органами через застосування
адміністративно-примусових заходів обмежень майнових, а також особистих благ й інтересів за здійснення адміністративних правопорушень [7,
c. 265–274]. Втім, адміністративні стягнення не лише обмежують майнові
та особисті немайнові права та інтереси фізичних та юридичних осіб, але й
передбачають пряму заборону вчинення дій.
На процесуальній частині адміністративної відповідальності та не на
безпосередньо адміністративних стягненнях, а заходах впливу робить акцент В. К. Колпаков, який пропонує розуміти адміністративну відповідальність як примусове, з додержанням встановленої процедури застосування
правомочним суб’єктом передбачених законодавством за вчинення адміністративного проступку заходів впливу, які виконані правопорушником
[8, c. 290].
Досить цікавим та одиничним є трактування адміністративної відповідальності, яке розробив Д. М. Лук’янець, адміністративна відповідальність існує і як нормативна модель, і як відповідні цій моделі правовідносини, а відтак, до неї належать й акти реалізації, завдяки яким норми
перетворюються на правовідносини. Водночас акт реалізації санкції правової норми в адміністративному порядку здійснюється за допомогою власЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ного механізму, який за своїм елементним складом повністю збігається з
механізмом правового регулювання адміністративної відповідальності.
Єдиним винятком при цьому можна вважати те, що реалізується не вся
норма, а лише її допоміжна частина – санкція. Це дає можливість стверджувати, що загалом адміністративна відповідальність – це механізм реалізації в адміністративному порядку санкції правової норми, яка має форму
стягнення [9, с. 23].
Є. М. Щербина досліджуючи адміністративну відповідальність за
порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, що частково стосується предмету нашого дослідження,
адміністративну відповідальність розкриває через наступні специфічні
ознаки: 1) має публічний державно-обов’язковий характер; 2) є засобом
охорони встановленого державного правопорядку; 3) нормативно визначена і полягає в застосуванні санкцій правових норм; 4) є наслідком винної
антигромадської поведінки; супроводжується державним і громадським
осудом правопорушника і вчиненого ним діяння; 5) пов’язана з примусом,
з негативними для правопорушника наслідками, яких він має зазнати;
6) реалізується у відповідних процесуальних формах; має допоміжне значення щодо багатьох інших галузей права [10, с. 54].
Узагальнюючи викладене, вважаємо, що адміністративна відповідальність – це визначений адміністративно-правовими нормами порядок діяльності юрисдикційних суб’єктів та їх посадових осіб, що полягає
в застосуванні до правопорушника адміністративно-правових та фінансово-правових санкцій.
Адміністративна відповідальність має низку загальних рис:
1) підставою адміністративної відповідальності є наявність факту
вчинюваного діяння, що передбачає порушення адміністративно-правової
норми; наявність складу адміністративного правопорушення, тобто суб’єкта, об’єкта, суб’єктивної та об’єктивної сторони; визначена законодавцем
процедура, тобто провадження по притягненню особи до адміністративної
відповідальності;
2) суб’єктами адміністративної відповідальності можуть бути фізичні
особи Громадянин України, іноземці та особи без громадянства), юридичні особи (керівник, власник), посадові особи держаних органів, які притягаються до відповідальності за порушення норм Кодексу України про
адміністративні правопорушення та інших законодавчих та підзаконних
нормативно-правових актів, в яких містяться склади адміністративних
правопорушень. Перераховані вище суб’єкти за наявності в них певних
специфічних ознак поділяються на: загальних, особливих та спеціальних
суб’єктів. Суб’єктом притягнення до відповідальності виступає також держава в особі спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади та
судів (суддів) (Глава 17 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
3) передбачено застосування до правопорушника заходів впливу у
вигляді адміністративних стягнень (ст. 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та заходів впливу до неповнолітніх (ст. 24 Кодексу
України про адміністративні правопорушення).
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Слід відзначити, що на сьогодні теоретики адміністративного права
не мають єдиного концептуально прийнятого визначення поняття «адміністративне правопорушення». Деякі розбіжності в тлумачення даної
дефініції вносить і законодавець, визначивши в ст. 9 не лише поняття адміністративного правопорушення, але й адміністративного проступку, що
створило багато дискусій в юридичному полі щодо тотожності та відмінності в змісті даних понять. Однією з найфундаментальніших праць, яка
присвячена даному питанню є робота В. К. Колпакова «Адміністративно-деліктний правовий феномен» [8], в якій автор наголошує на відмінності даних понять за критерієм рівня суспільної небезпеки та шкоди, яку
несе це діяння. Так, адміністративне правопорушення несе суспільну небезпеку, а адміністративний проступок суспільну шкоду.
Розкриємо зміст поняття «адміністративне правопорушення».
Радянський дослідник С.С. Студенікін визначав адміністративне правопорушення як порушення громадянином, установою, організацією або
посадовцем адміністративно-правової норми, стягнення за яке накладається владою органу державного управління (посадовця), а не в судовому порядку [1, с. 23].
О. М. Якуба під адміністративним правопорушенням розуміла шкідливе, протиправне винне діяння (бездіяльність), що порушує загальнообов’язкові правові норми, за яке законом передбачено відповідальність у
вигляді адміністративних стягнень [11, с. 138].
Учений Є. М. Щербина зазначає, що адміністративні проступки – це
специфічний різновид правопорушень, за скоєння яких застосовуються заходи адміністративної відповідальності [12, с. 95].
Єдиним законодавчим актом в якому міститься визначення поняття
«адміністративне правопорушення» є Кодекс України про адміністративні правопорушення, в якому визначено, що «адміністративне правопорушення (проступок)» це протиправна, винна (умисна або необережна) дія
чи бездіяльність, що посягає на громадський порядок, власність, права і
свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом
передбачено адміністративну відповідальність.
Водночас на сьогодні існує проблема розмежування понять «правопорушення» і «проступок». Так, О. Ю. Салмановова наголошує, що ототожнення в законі (Кодексі України про адміністративні правопорушення)
термінів «правопорушення» і «проступок» узагалі не можна визнати виправданим, поняття «правопорушення» потребує свого уточнення, оскільки цей термін за своїм змістом надто значний за обсягом [13, с. 146-147].
У Юридичному енциклопедичному словнику зазначено, що правопорушення в широкому розумінні слова – це антисуспільне діяння, що спричиняє шкоду суспільству і карається згідно із законом, воно включає в себе
цивільно-правові порушення, адміністративні правопорушення, дисциплінарні правопорушення і найбільш небезпечним видом є злочини, тобто
кримінальні правопорушення. Проступок – це лише протиправна поведінка, за яку передбачено дисциплінарну або адміністративну відповідальність [14].
На думку А. Т. Комзюка, ці поняття не тотожні, оскільки адміністративне правопорушення – це порушення будь-якої адміністративно-праЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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вової норми, незалежно від того, чи передбачено за це відповідальність, а
адміністративний проступок – це різновид адміністративного правопорушення, за який встановлено адміністративну відповідальність [15, с. 15].
На думку В. С. Стефанюка, адміністративним правопорушенням слід
вважати будь-яке порушення норм адміністративного права, а адміністративним проступком – протиправне діяння, за яке законодавством передбачено накладання адміністративних стягнень [16, с. 13-14].
Д. М. Лук’янець зазначає, що доцільно формально їх розмежувати і
визначити, що проступком має бути визнане суспільно небезпечне діяння,
що полягає в порушенні норм адміністративного права, за яке передбачена
адміністративна відповідальність [17, с. 318-333].
Отже, наукові позиції вчених адміністративістів досить різносторонні, однак, всі вони зводяться до наявності трьох основних складових, що
розкривають зміст досліджуваного поняття: 1) вчинення протиправного діяння, при чому, це може бути як активна дія суб’єкта, так і навпаки,
не вчинення ним певної дії; 2) суб’єктом розгляду є суд, адміністративні
комісії та уповноважені особи компетентних органів публічної адміністрації: 3) розглядає та приймає рішення і за яке передбачено адміністративну
відповідальність.
Проаналізувавши визначення поняття «адміністративного правопорушення», яке наведено в ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, можна назвати такі його ознаки: діяння, протиправність, суспільна небезпечність, винність та адміністративна караність. Усі названі
ознаки властиві також адміністративним правопорушенням, що посягають на суспільні відносини в сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
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Воронятніков О. О. Наукові погляди щодо розуміння поняття «адміністративна відповідальність» та «адміністративне правопорушення» в адміністративному праві
В даній науковій статті автором висвітлено наукові погляди щодо
розуміння поняття «адміністративна відповідальність» в адміністративному праві. Запропоновано під адміністративною відповідальністю
розуміти визначений адміністративно-правовими нормами порядок діяльності юрисдикційних суб’єктів та їх посадових осіб, що полягає в застосуванні до правопорушника адміністративно-правових та фінансово-правових санкцій. Адміністративна відповідальність має низку загальних рис: 1)
підставою адміністративної відповідальності є наявність факту вчинюваного діяння, що передбачає порушення адміністративно-правової норми;
наявність складу адміністративного правопорушення, тобто суб’єкта,
об’єкта, суб’єктивної та об’єктивної сторони; визначена законодавцем
процедура, тобто провадження по притягненню особи до адміністративної відповідальності; 2) суб’єктами адміністративної відповідальності
можуть бути фізичні особи Громадянин України, іноземці та особи без громадянства), юридичні особи (керівник, власник), посадові особи держаних
органів, які притягаються до відповідальності за порушення норм Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих
та підзаконних нормативно-правових актів, в яких містяться склади адміністративних правопорушень. Перераховані вище суб’єкти за наявності
в них певних специфічних ознак поділяються на: загальних, особливих та
спеціальних суб’єктів. Суб’єктом притягнення до відповідальності виступає
також держава в особі спеціально уповноважених на те органів виконавЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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чої влади та судів (суддів) (Глава 17 Кодексу України про адміністративні
правопорушення); 3) передбачено застосування до правопорушника заходів
впливу у вигляді адміністративних стягнень (ст. 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та заходів впливу до неповнолітніх (ст.24
Кодексу України про адміністративні правопорушення). Відзначено, що наукові позиції вчених адміністративістів досить різносторонні, однак, всі
вони зводяться до наявності трьох основних складових, що розкривають
зміст досліджуваного поняття: 1) вчинення протиправного діяння, при
чому, це може бути як активна дія суб’єкта, так і навпаки, не вчинення ним
певної дії; 2) суб’єктом розгляду є суд, адміністративні комісії та уповноважені особи компетентних органів публічної адміністрації: 3) розглядає та
приймає рішення і за яке передбачено адміністративну відповідальність.
Ключові слова: адміністративне право, адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, проступок, заходи впливу.
Воронятников А. А. Научные взгляды относительно понимания
понятия «административная ответственность» и «административное
правонарушение» в административном праве
В данной научной статье автором освещены научные взгляды относительно понимания понятия «административная ответственность» в
административном праве. Предложено под административной ответственностью понимать определенный административно-правовыми
нормами порядок деятельности юрисдикционных субъектов и их должностных лиц, заключается в применении к правонарушителю административно-правовых и финансово-правовых санкций. Административная
ответственность имеет ряд общих черт: 1) основанием административной ответственности является наличие факта совершенного деяния,
предполагает нарушение административно-правовой нормы; наличие состава административного правонарушения, то есть субъекта, объекта,
субъективной и объективной стороны; определена законодателем процедура, то есть производство по привлечению лица к административной
ответственности; 2) субъектами административной ответственности
могут быть физические лица Гражданин Украины, иностранцы и лица без
гражданства), юридические лица (руководитель, собственник), должностные лица государственных органов, привлекаются к ответственности за
нарушение норм Кодекса Украины об административных правонарушениях
и другие законодательные и подзаконных нормативно-правовых актов, в
которых содержатся составы административных правонарушений. Вышеперечисленные субъекты при наличии у них определенных специфических
признаков делятся на: общих, особых и специальных субъектов. Субъектом
привлечения к ответственности выступает также государство в лице
специально уполномоченных на то органов исполнительной власти и судов
(судей) (Глава 17 Кодекса Украины об административных правонарушениях) 3) предусмотрено применение к правонарушителю мер воздействия в
виде административных взысканий (ст. 24 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и мер воздействия к несовершеннолетним
(ст. 24 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Отмечено, что научные позиции ученых административистов достаточно разЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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носторонние, однако, все они сводятся к наличию трех основных составляющих, раскрывающие содержание исследуемого понятия: 1) совершение
противоправного деяния, причем, это может быть как активное действие
субъекта, так и наоборот, не совершение им определенных действий; 2)
субъектом рассмотрения является суд, административные комиссии и
уполномоченные лица компетентных органов публичной администрации:
3) рассматривает и принимает решения и за которое предусмотрена административная ответственность.
Ключевые слова: административное право, административная
ответственность, административное правонарушение, проступок, меры
воздействия.
Voronyatnikov O. Scientific views on the understanding of the concept
of "administrative liability" and "administrative offense" in administrative
law
In this scientific article the author highlights the scientific views on the
understanding of the concept of "administrative responsibility" in administrative
law. It is proposed to understand administrative liability as the order of activity
of jurisdictional entities and their officials determined by administrative and
legal norms, which consists in applying administrative-legal and financial-legal
sanctions to the offender. Administrative liability has a number of general features:
1) the basis of administrative liability is the presence of the fact of the act, which
involves a violation of administrative law; the presence of an administrative offense,
ie the subject, object, subjective and objective side; the procedure determined by the
legislator, ie the procedure for bringing a person to administrative responsibility;
2) subjects of administrative liability may be individuals Citizens of Ukraine,
foreigners and stateless persons), legal entities (manager, owner), officials of state
bodies who are prosecuted for violating the Code of Ukraine on Administrative
Offenses and other legislative and by-laws, which contain the composition of
administrative offenses. The above subjects, if they have certain specific features, are
divided into: general, special and special subjects. The subject of prosecution is also
the state in the person of specially authorized executive bodies and courts (judges)
(Chapter 17 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses); 3) the application
of measures of influence to the offender in the form of administrative penalties
(Article 24 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses) and measures of
influence on minors (Article 24 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses)
is provided. It is noted that the scientific positions of scientific administrators are
quite diverse, however, they all come down to the presence of three main components
that reveal the meaning of the concept: 1) committing an illegal act, and it can
be as an active subject, and vice versa, failure to perform a certain action; 2) the
subject of consideration is the court, administrative commissions and authorized
persons of the competent bodies of public administration: 3) considers and makes
decisions and for which administrative liability is provided.
Keywords: administrative law, administrative responsibility, administrative
offense, misdemeanor, measures of influence.
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПАЦІЄНТА ПСИХІАТРИЧНОГО
ЗАКЛАДУ В УКРАЇНІ
На сьогодні питання забезпечення прав людини є визначальним напрямом державної політики, що потребує належної правової регламентації
та постійного вдосконалення. Інтереси особи та суспільства завжди вимагатимуть дієвих механізмів, покликаних гарантувати закріплене державою
право на здоров’я, своєчасне лікування, достатній життєвий рівень. Постійне реформування органів публічного адміністрування у сфері охорони
здоров’я, налагодження ефективної діяльності держави щодо обслуговування ключових потреб людини, формування нових підходів у визначенні
прав пацієнтів лікувальних установ, зумовлюють необхідність осмислення
і вдосконалення поняття адміністративно-правового механізму забезпечення прав пацієнта психіатричного закладу, дослідження сутності та характерних особливостей вказаної проблематики в Україні.
Дослідження адміністративно-правового механізму забезпечення
прав пацієнта психіатричного закладу відображає сутнісні ознаки та змістову характеристику елементів державного регулювання, розкриває напрямки застосування адміністративного впливу в сфері охорони здоров’я,
допомагає зрозуміти процес гарантування прав осіб, що отримують психіатричну допомогу. Впровадження дієвого механізму реалізації прав особи,
розміщеної в психіатричному закладі, напряму залежить від розуміння системного характеру, спрямованості, особливостей функціонування системи забезпечення свобод та інтересів людини.
У контексті розвитку системи охорони здоров’я та механізму гарантування прав та свобод людини і громадянина важливого значення набуває
потреба у визначенні теоретичних основ адміністративно-правової регламентації прав пацієнта. Дослідження особливостей адміністративно-правового регулювання забезпечення прав пацієнта психіатричного закладу
має важливе практичне значення для загального бачення ключових аспекЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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тів реалізації прав осіб, що потребують медичної допомоги, та удосконалення законодавчих актів та основ охорони здоров’я в Україні.
Аналіз наукових джерел з визначеної проблематики дозволяє виокремити наступні ознаки адміністративно-правового регулювання забезпечення прав пацієнтів психіатричного закладу.
На основі аналізу теоретико-правових засад адміністративного регулювання статусу пацієнтів Ю.А. Козаченко зауважила, що характерні
риси адміністративного регулювання прав пацієнта включають:
1) розгалуженість об’єкту забезпечення – прав пацієнта, які є різноманітними, залежать від виду наданої медичної допомоги, напряму медичної діяльності ;
2) наявність значної кількості нормативних актів, що регламентують
права пацієнта та порядок їх забезпечення;
3) численність суб’єктів адміністративно-правового забезпечення
прав пацієнта: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи виконавчої влади та ін.;
4) багатовекторність повноважень суб’єктів адміністративно-правового забезпечення прав пацієнта (для прикладу, прийняття та виконання
нормативних актів, здійснення контролю і нагляду за їх виконанням; захист прав пацієнта;
5) багатий арсенал засобів адміністративно-правового впливу на забезпечення прав пацієнта, серед яких: стандартизація медичної допомоги, ліцензування господарської діяльності з медичної практики та ін. [1,
с. 255–256].
Іншими словами, при дослідженні процесу регулювання забезпечення прав пацієнтів психіатричних установ слід враховувати: відсутність кодифікованого акту, що регулює обрану проблематику і зосередженість на
впорядкуванні відносин за допомогою значної кількості законів, постанов
та інструкцій; впровадження механізмів розподілу залежно від певних особливостей (стать, вік тощо); різноманітні системи допомоги та медичної
діяльності щодо надаються пацієнтам, велику кількість владних повноважень, якими наділені органи. Запропонований підхід є досить аргументованим, зваженим та безумовно відображає ключові характеристики
адміністративного підходу до гарантування прав пацієнтів в тому числі
психіатричних установ.
На думку Н. В. Шахмана, проблема дотримання та охорони прав і
свобод осіб, які мають психічні розлади, знаходиться на сьогодні не в законотворчій, а в підзаконно правотворчій та правозастосовчій площин [2,
с. 28].
Потрібно розуміти, що забезпечення прав та свобод осіб з психічними
вадами вирізняється не тільки необхідністю чіткого нормативно-правового впорядкування, але й наявністю механізмів застосування проголошених
норм.
Тому, для України особливо гостро стоїть питання не нормативно –
правової бази в питанні дотримання та захисту прав особи що страждає
психічними розладами, а в забеспеченні дієвого механизму захисту прав
людини, що має психіатричний діагноз відповідно до міжнародних стандартів [3, с. 167-168].
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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Зауважуємо, що такий підхід може мати місце, коли регулювання
прав пацієнтів відбувається відповідно до можливостей та принципів національної системи захисту пацієнтів, у тому числі й тих, хто отримує відповідну допомогу у психіатричних закладах.
Виходячи з того, що пацієнт психіатричного закладу посідає вагоме
місце в системі медичних правовідносин, отримує необхідну допомогу та
визначені законом медичні послуги, адміністративно-правове регулювання досліджуваної проблематики відповідає тенденціям реалізації територіальної організації влади, базується на гарантіях забезпечення прав
людини. Окремої уваги потребує відмінна риса щодо профілактичної та реабілітаційної спрямованості адміністративно-правового забезпечення, організації системи охорони здоров’я, виходячи з гарантування невід’ємних
прав людини – на життя та на охорону здоров’я.
Наступною визначальною рисою у правовому регулюванні забезпечення прав пацієнтів є регламентація збереження таємниці медичної
діяльності, висвітлення основних засад інформаційного забезпечення пацієнта (зокрема, інформації щодо стану його здоров’я та можливих ризиків
для його життя).
Науковець І.М. Паращич слушно зауважує, що важливою складовою
забезпечення прав пацієнтів є збереження медичної таємниці. Автор дисертаційного дослідження також акцентує увагу на необхідності гарантування можливості ознайомлення з документами і матеріалами, що безпосередньо торкаються його прав і свобод [4, с. 14-15].
Вважаємо, що спрямованість адміністративно-правових механізмів
полягає, зокрема, у забезпеченні таємниці життя, здоров’я пацієнтів
відповідно до вимог чинного законодавства. За допомогою адміністративно-правових норм, приписів та положень деталізуються моделі інформаційної передачі відомостей особистого характеру, які стосуються
лікування та обслуговування пацієнта, взаємодії пацієнта з лікарями тощо,
тому окреслені особливості є актуальні на сьогодні.
Розглядаючи особливості реалізації прав людини у сфері надання
психіатричної допомоги С.В. Юринюк звертає увагу, що ті права, які законодавчо визначені для пацієнтів психіатричних стаціонарів є відображенням прагнення до зрівняння правового статусу пацієнта із звичайним соматичним (тілесним) захворюванням та захворюванням психічної сфери
[5, с. 149].
Зазначене підкреслює характерну рису, що до регулювання прав пацієнта застосовується широкий спектр нормативної регламентації, яка відображає державну підтримку, процес слідування ключовим моральним
нормам, дотримання європейський стандартів регулювання медичних
правовідносин, які визначають, що регулювання прав та свобод пацієнта
психіатричного закладу повинно відповідати загальним підходам щодо
уніфікації забезпечення прав осіб, що потребують медичної допомоги.
Разом із тим, особи із психічними захворюваннями повинні мати такі
ж права і обов’язки, як і всі громадяни нашої країни, а з іншого, зважаючи
на прояви хвороби, для них треба встановлювати певні правові обмеження
чи правові преференції [6].
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

38

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Сучасні аспекти розвитку адміністративно – правового закріплення
правового статусу пацієнтів з психічними вадами свідчать, но нормативна регламентація вказаного питання стосується різних сфер суспільного
життя, а форми закріплення потребують більш дієвого та змістовного наповнення.
Так, у резолюціях Ради Європейського Союзу, рекомендаціях Ради
Європи та резолюціях ВООЗ, починаючи з 1975 року, визначається наявність
безпосереднього зв’язку між проблемами психічного здоров’я з однієї
сторони та соціальною маргіналізацією, безробіттям, безпритульністю з іншої [7].
Виходячи із класичних аспектів функціонування механізму регулювання забезпечення прав та свобод, враховуючи особливості адміністративно-правового статусу пацієнта психіатричного закладу і визначальні
риси його регламентації, пропонуємо виокремити загальні та спеціальні
ознаки адміністративно-правового регулювання забезпечення прав пацієнта психіатричного закладу.
І. Загальні – ознаки, що характерні для усіх сфер життєдіяльності,
які забезпечуються адміністративно-правовими нормами, тому їх зміст
окреслює риси, які властиві також досліджуваному питанню:
1) спеціальний суб’єктний склад, що реалізує владні повноваження у
різних сферах життя (наприклад, охорони здоров’я); 2) регулювання відносин відбувається за допомогою адміністративно-правових норм-правил
поведінки, які характерні сфері публічно-приватних відносин; 3) наявність
спеціальних адміністративно-правових заходів, спрямованих на досягнення конкретної мети правового регулювання; 4) визначений характер взаємовідносин між суб’єктами, що виникає у сфері адміністративно-правових
відносин; 5) організаційний характер, що реалізується завдяки юридичним механізмам та втілюється у відповідній правовій формі.
Зміст загальних ознак у контексті нашого дослідження полягає у відображенні фундаментальних особливостей опрацьованого нами явища,
які сформовані та гарантовані за допомогою основоположних актів у сфері
регулювання охорони здоров’я. Ключовий акценти загальних ознак стосуються застосування відповідної правової форми (наприклад, правозастосовної), та необхідних адміністративно-правових засобів та приписів, що
мають обов’язковий характер. Визначеність відносин у сфері адміністративного регулювання досягається завдяки системі формально-визначених правил поведінки (нормами адміністративного права), які покликані
регулювати характерні для управлінської та владної діяльності суспільні
відносини.
Так, на думку вчених, специфіка та значення забезпечення прав пацієнта зумовлюють превалювання адміністративних (розпорядчих) методів, які зазвичай кваліфікують як способи або засоби впливу на діяльність підприємств, установ і організацій, посадових осіб та громадян
шляхом прямого встановлення їх прав і обов’язків через систему наказів
[8, c.157].
Значення загальних ознак полягає у їх універсальності, конкретності
та визначеності що дозволяє інтегрувати різні складові системи забезпечення прав людей (пацієнтів), обрати єдиний підхід до здійснення адЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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міністративно-правової діяльності за передбачити дієвий механізм захисту прав, свобод та інтересів.
ІІ. Спеціальні – ознаки, що притаманні виключно сфері забезпечення
прав пацієнтів психіатричних установ: 1) визначена сфера правового забезпечення – сфера надання психіатричної допомоги; 2) пріоритетність
гарантування невід’ємних прав пацієнта – на життя, на охорону здоров’я;
3) відсутність необхідного впорядкування суспільних відносин, що зумовлена наявністю значної кількості нормативно-правових актів (в тому
числі міжнародних), які носять безсистемний характер та не дозволяють
комплексно регулювати вказане питання; 4) визначений обсяг адміністративно-правових засобів, механізмів впливу на забезпечення прав пацієнта
психіатричних установ (атестація працівників, акредитація закладу тощо);
5) відповідність заданням розвитку сфери охорони здоров’я та пов’язаних з нею напрямів медичної діяльності (доступність медичної допомоги,
реалізація профілактичних заходів тощо); 6) наявність спеціального нормативно-правового регулювання (норм права), характерних для сфери
психіатрії, що регламентує процес взаємодії ключових інституцій держави,
установ з пацієнтами в контексті надання професійної психіатричної допомоги.
Сутність спеціальних ознак розкривається у тому, що:
— напрямок захисту осіб з вадами психіки стосується забезпечення
психіатричною допомогою виходячи із пріоритету прав і свобод людини
і громадянина, встановлення обов’язків органам виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організації надання психіатричної допомоги та правового і соціального захисту, навчання осіб, які страждають на
психічні розлади [9];
— за рахунок чіткого дотримання стандартів та завдань охорони здоров’я формується механізм надання психіатричних послуг, особам, що у
добровільному чи примусовому порядку стали пацієнтами психіатричного
закладу;
— існує чіткий перелік вимог до надання допомоги у сфері психіатрії
(ліцензування діяльності, акредитація установ тощо);
— норми права, що регулюють питання профілактики, діагностики
та лікування психічних захворювань, встановлюються спеціальними Законами України («Про психіатричну допомогу» у редакції від 20.12.2018
№1489-ІІІ), наказами МОЗ України («Про затвердження Порядку проведення судово-психіатричної експертизи» №z0719-18 від 08.05.2018 [10]),
інструкціями (наприклад, затверджується посадова інструкція лікаря–
психіатра);
— наразі немає єдиного нормативного кодифікованого акту, що регулює питання надання медичної допомоги, у тому числі психіатричної.
Спеціальні ознаки мають на меті конкретизувати особливості адміністративно-правової регламентації забезпечення прав пацієнтів
психіатричних установ, звернути увагу на риси, притаманні сфері охорони здоров’я, та на порядок забезпечення прав пацієнта шляхом надання
психіатричних послуг. Ключові аспекти правового забезпечення реалізуються за допомогою адміністративно правових заходів та втілюються у
відповідних адміністративних нормах, які мають відповідну специфіку.
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Враховуючи викладене, сформовані в процесі розвитку системи охорони здоров’я особливості адміністративно-правового регулювання забезпечення прав пацієнта психіатричного закладу розкриваються за допомогою загальних та спеціальних рис, що зосереджують увагу на специфічній
сфері та суб’єктах правового регулювання, засобах правого впливу, законодавчій регламентації відносин у сфері надання психіатричної допомоги, забезпеченні прав особи щодо життя, здоров’я та дотриманні медичної таємниці. Завдяки чіткому слідуванню сформованим теорією та практикою
визначальним складовим адміністративного регулювання забезпечується
реалізація ключових прав, свобод та інтересів пацієнтів в Україні.
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Гвоздик С. П. Особливості адміністративно-правового механізму
забезпечення прав пацієнта психіатричного закладу в Україні
В статті визначено, що сформовані в процесі розвитку системи охорони здоров’я особливості адміністративно-правового регулювання забезпечення прав пацієнта психіатричного закладу розкриваються за допомогою
загальних та спеціальних рис, що зосереджують увагу на специфічній сфері
та суб’єктах правового регулювання, засобах правого впливу, законодавчій
регламентації відносин у сфері надання психіатричної допомоги, забезпеченні прав особи щодо життя, здоров’я та дотриманні медичної таємниці.
Завдяки чіткому слідуванню сформованим теорією та практикою визначальним складовим адміністративного регулювання забезпечується реалізація ключових прав, свобод та інтересів пацієнтів в Україні.
Ключові слова: права пацієнтів, посадова інструкція, охорона здоров’я, медична таємниця.
Гвоздик С. П. Особенности административно-правового механизма
обеспечения прав пациента психиатрического заведения в Украине
В статье определено, что сформированные в процессе развития системы здравоохранения особенности административно-правового регулирования обеспечения прав пациента психиатрического учреждения
раскрываются с помощью общих и специальных черт, сосредоточены на
специфической сфере и субъектах правового регулирования, средствах правого воздействия, законодательной регламентации отношений в сфере
оказания психиатрической помощи, обеспечении прав личности по жизни,
здоровья и соблюдении медицинской тайны. Благодаря четкому следованию сложившимся теорией и практикой определяющим составляющим
административного регулирования обеспечивается реализация ключевых
прав, свобод и интересов пациентов в Украине.
Ключевые слова: права пациентов, должностная инструкция, здравоохранение, медицинская тайна.
Hvozdyk S. Features of the administrative and legal mechanism for
ensuring the rights of the patient of a psychiatric institution in Ukraine
The article determines that the peculiarities of administrative and legal
regulation of the rights of the patient of a psychiatric institution formed in the
process of health care system development are revealed by means of general and
special features focusing on specific sphere and subjects of legal regulation, legal
means, legislative regulation of relations in the field of psychiatric care, ensuring
the rights of the individual to life, health and medical secrecy. Due to the strict
following of the defining components of administrative regulation formed by
theory and practice, the realization of key rights, freedoms and interests of patients
in Ukraine is ensured.
Keywords: patient rights, job description, health care, medical secrecy.
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ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. У сучасних умовах існування та розвитку
інституту післядипломної освіти поліцейських в Україні дуже важливо
правильно обрати форми організації післядипломної освіти, які зможуть
підвищити рівень профільної освіти, задовольнять потреби поліцейських
та будуть актуальними та сучасними в умовах функціонування органів Національної поліції. На сьогодні, на перший план сприйняття суспільством
службовців органів Національної поліції виходить їх професійна етика,
компетентність, гнучкість, здатність виважено реагувати на конфліктні
ситуації та загрози. За таких обставин, обсяг знань та умінь, які працівники
можуть отримати під час здобуття післядипломної освіти прямо залежить
від якості та актуальності профільної освіти. З іншого боку, стрімкий розвиток держави, впровадження нових технологій, сталий вектор розвитку
європейської інтеграції також спонукає до пошуку та перегляду форм післядипломної освіти, які склались ще за радянських часів.
Отже, цілком логічним кроком є дослідження форм організації післядипломної освіти поліцейських в Україні і формування пропозицій щодо
підвищення рівня адміністративно-правового регулювання організації
цього освітнього інституту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Запропонований нами напрямок дослідження не є новим, свого часу дослідженням форм організації
післядипломної освіти займались такі вченні як: А. В. Андреєв, О. М. Бандурка, В. С. Венедиктов, М. І. Іншин, Р. А. Калюжний, Я. Ю. Кондратьєв,
М. М. Клемпарський та інші. Поряд з цим, зазначена тема є малодослідженою, що і спонукає нас до необхідності її додаткового теоретичного аналізу.
Метою даної статті є дослідження визначених законодавством форм
організації післядипломної освіти поліцейських в Україні, визначення змісту поняття «форма організації післядипломної освіти поліцейських», розробка пропозицій щодо підвищення рівня адміністративно-правового регулювання процесу післядипломної освіти поліцейських в Україні.
Виклад основного матеріалу. Вважаємо, що з теоретичної точки
зору спочатку необхідно встановити зміст поняття«форма організації піс© О. С. Захарченко, 2019
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лядипломної освіти», адже відсутність тлумачення цього терміну не дозволяє комплексно підходити до процесу модернізації всього інституту
післядипломної освіти поліцейських, що породжує теоретичний вакуум в
цій галузі, адже неможливо вести мову про комплексні та системні зміни
у певній галузі не маючи чіткого теоретичного підґрунтя та тлумачення
основних термінів.
На думку Я. Ю. Кондратьєва, формою є спосіб зовнішнього вираження змісту, відносну стійку визначеність елементів змісту та їх взаємодію,
тип та структура змісту [1, с. 103]. Стосовно розкриття форми організації
післядипломної освіти поліцейських в Україні цікаву думку висловлює
А.В. Андрєєв, який під час дослідження основних форм підготовки кадрів
для Національної поліції пропонує цю дефініцію розглядати у розрізі трьох
складових, а саме: 1) у формі державного управління (адміністрування);
2) у формі навчання та 3) у формі організації навчального процесу [2, с. 135].
Безперечно, право на існування мають кожна із наведених думок, тож
на підставі наведених визначень та думок науковців пропонуємо під терміном «форма організації післядипломної освіти поліцейських в Україні»
розуміти зовнішнє вираження (структуру) організації післядипломної
освіти поліцейських в Україні, яка функціонує в системі профільної освіти
з метою надання освітніх послуг та підвищення рівня знань, вмінь та компетентності поліцейських.
Далі, слід звернути увагу на існуючі та законодавчо закріплені форми післядипломної освіти поліцейських. Так, чинне профільне законодавство на сьогоднішній день передбачає чотири форми організації післядипломної освіти, а саме: 1) спеціалізація; 2) перепідготовка; 3) підвищення
кваліфікації; 4) стажування [3]. Саме ці форми організації післядипломної
освіти використовуються в процесі підготовки поліцейських. Пропонуємо
окремо розглянути кожну із наведених форм та детально дослідити порядок їх здійснення.
Основним нормативно-правовим актом, який регулює процес надання післядипломної освіти поліцейським та встановлює порядок її проведення є Положення про організацію післядипломної освіти працівників
Національної поліції. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від
24.12.2015 № 1625 [4].
Розділ ІІІ зазначеного Положення поряд з іншим надає тлумачення
кожної з форм організації післядипломної освіти поліцейських. Так, за нормами Положення спеціалізація це складова спеціальності, що передбачає
профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки працівників поліції; перепідготовка - професійне навчання, спрямоване на оволодіння працівниками поліції іншою професією;
підвищення кваліфікації - підвищення рівня готовності працівника поліції до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою
здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань; стажування - набуття працівником поліції досвіду виконання завдань і обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань [4].
Як бачимо, наведені форми післядипломної освіти передбачають широкий комплекс професійної підготовки поліцейських від отримання поЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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чаткових знань та навичок поліцейської діяльності до отримання та оновлення професійних здібностей необхідних для підвищення ефективності
та просування по службі.
На початку вважаємо за необхідне розглянути таку форму організації післядипломної освіти як спеціалізація. Згідно із нормами Положення
направленню на спеціалізацію підлягають працівники поліції структурних
підрозділів центрального органу управління Національної поліції України
та територіальних (міжрегіональних) органів Національної поліції України, що проходять службу (працюють) на посадах, які за класифікацією
професій належать до категорій керівників, професіоналів та фахівців [4].
Крім того, і це являє собою основну відмінність зазначеної форми від інших, що її проходять поліцейські, які переміщені на іншу посаду, виконання обов’язків за якою потребує нових знань, умінь і навичок (необхідність
направлення такого працівника поліції на спеціалізацію визначається його
безпосереднім керівником); уперше прийняті на службу в поліцію; призначені на посади в новостворені підрозділи поліції.
Тобто законодавство чітко окреслює перелік випадків, коли поліцейські повинні проходити спеціалізацію, що з нашої точки зору є позитивним
аспектом адже дає можливість більш ефективно підходити до підготовки
навчального методико-теоретичного та практичного матеріалу для службовців.
Спеціалізація за загальним правилом проходить у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Перелік вищих навчальних закладів та категорії
працівників, їх кількість а також строки навчання визначаються відповідними планами-графіками, які затверджуються наказами Національної
поліції України організаційно-розпорядчого характеру. Після проходження
спеціалізації слухачам видається свідоцтво встановленого зразка про проходження спеціалізації [4]. Таким чином можна констатувати, що така форма організації післядипломної освіти як спеціалізація практично покликана підготувати поліцейських до виконання нових функцій в підрозділах
поліції та забезпечити достатній рівень знань та вмінь щоб поліцейський
міг опанувати нові вимоги до служби та більш швидко та якісно виконувати свої професійні обов’язки.
Поряд з цим, з нашої точки зору є і деякі недоліки в системі організації
проходження спеціалізації. По-перше, викликає питання щодо норми профільного Положення про організацію післядипломної освіти працівників
Національної поліції, а саме про виключне право керівника приймати рішення про необхідність направлення працівника поліції на спеціалізацію.
З нашої точки зору це є суб’єктивним підходом, адже за своєю суттю
спеціалізація це в будь якому випадку оновлення знань службовця і, враховуючи стрімкий розвиток технологій, підвищення вимог до правоохоронної
діяльності ці знання повинні оновлюватись не рідше одного разу на рік, а в
ідеальному варіанті на півроку. Тож, в цьому випадку недоречно надавати
право лише одноособово керівнику вирішувати чи відправляти працівника
на спеціалізацію чи ні. Наразі, служба в підрозділах Національної поліції передбачає постійне вдосконалення вмінь та навичок. Отже, в цьому контексті
норма стосовно права керівника вирішувати «долю» службовця є некоЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ректною. З цього приводу було б доречніше встановити загальну імперативну норму в Положенні про організацію післядипломної освіти працівників
Національної поліції про обов’язкове направлення поліцейського на проходження спеціалізації в разі переміщення його на іншу посаду, виконання
обов’язків за якою потребує нових знань, умінь і навичок.
По друге, Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції не містить окремих вимог до форми організації навчального процесу під час проходження поліцейськими спеціалізації. Крім того, відсутній чітко встановлений зміст спеціалізації, що робить
такий вид післядипломної освіти менш ефективним. Цей аспект на наше
переконання повинен також знайти своє відображення у профільному Положенні про організацію післядипломної освіти працівників Національної
поліції в частині встановлення чітких вимог до формування навчальних
програм спеціалізації, форм та методів організації навчального процесу.
Наступною формою організації післядипломної освіти поліцейських
є перепідготовка.
Направленню на перепідготовку підлягають працівники поліції, що
вперше прийняті на службу в поліції на посади, які за класифікацією професій належать до категорії робітничих кадрів, за переведенням з центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ
України. Перелік ЗПО НП, категорія працівників поліції, їх кількість, а також строк навчання визначаються наказом Національної поліції України
організаційно-розпорядчого характеру [4]. Після проходження перепідготовки працівники отримують свідоцтво про закінчення курсів спеціалізації (перепідготовки).
Отже бачимо схожість цієї форми післядипломної освіти із такою формою, як спеціалізація. Відмінність лише полягає у тому, що перепідготовку
проходять працівники поліції, що вперше прийняті на службу в поліції на
посади, які за класифікацією професій належать до категорії робітничих
кадрів. Тобто, під час перепідготовки працівники отримують необхідний
та достатній обсяг знань необхідний для роботи в органах поліції.
Однак, викликає занепокоєння той факт, що профільне Положення
про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції
не містить чіткого переліку категорій робітничих кадрів в органах поліції
та строків проходження перепідготовки, а лише передбачає право органів
поліції самостійно визначати тривалість перепідготовки. Ці обставини роблять цей вид післядипломної освіти формальним. Більш того, не маючи
чітких часових меж перепідготовки важко розробити дійсно ефективну та
сучасну навчальну програму перепідготовки. Таким чином, вважаємо за
необхідне внести зміни до профільного Положення та передбачити чіткі
строки на проходження перепідготовки працівників.
Ще однією формою організації післядипломної освіти передбаченою
профільним законодавством є підвищення кваліфікації. Слід підкреслити,
що порядок організації підвищення кваліфікації порівняно із іншими формами організації післядипломної освіти в профільному законодавстві досить чітко та змістовно визначено, крім того дослідженню саме цієї форми
післядипломної освіти присвячено чимало наукових праць.
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Так, Положення про організацію післядипломної освіти працівників
Національної поліції передбачає, що підвищення кваліфікації працівників
поліції здійснюється: для тих, що проходять службу (працюють) на посадах,
які за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів та фахівців, - у ВНЗ НП; для тих, що проходять службу (працюють)
на посадах, які за класифікацією професій належать до категорії робітничих кадрів, - у ЗПО НП. Працівники поліції направляються на підвищення
кваліфікації за потребою, але не рідше одного разу на 3 роки, а також перед
призначенням на керівну посаду, у тому числі вищу керівну посаду, ніж займана [4].
Отже, профільне законодавство передбачає досить чіткий перелік
категорій працівників, які повинні проходити підвищення кваліфікації та
встановлює чіткі часові межі її проходження. Поряд з цим, постає слушне
питання чи доцільно проводити підвищення кваліфікації раз на три роки.
З нашої точки зору, така норма є неефективною враховуючи постійні зміни
професійних обов’язків поліцейських та нові виклики і вимоги суспільства
до роботи правоохоронної системи. Крім того, кожного року змінюються
тенденції, форми та методи навчального процесу поліцейських, створюються нові передові технології у сфері правоохоронної діяльності у світі,
що безперечно відображається на функціонуванні поліцейської системи в
Україні.
Цілком слушним на нашу думку є встановлення у Положенні про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції чіткої
норми, що підвищення кваліфікації повинно відбуватись не рідше одного
разу на рік. Безперечно, не всі погодяться із такою пропозицією, адже процес підвищення кваліфікації передбачає необхідність направлення поліцейського на навчання і тимчасову відсутність на робочому місці на період
навчання.
Однак, Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції передбачає два види підвищення кваліфікації,
а саме: підвищення кваліфікації за професійними програмами (довгострокове), яке проводиться для працівників поліції, яких зараховано до кадрового резерву та короткострокове підвищення кваліфікації (спеціалізовані
навчальні курси, тематичні семінари, семінари-практикуми, семінари-тренінги, інші види).
При цьому, тривалість короткострокового підвищення кваліфікації
становить до 72 академічних годин та може здійснюватися за місцем несення ними служби з обов’язковим залученням науково-педагогічного та
педагогічного (викладацького) складу НЗ НП [4]. Таким чином, цілком логічною є пропозиція щодо встановлення норми про проходження короткострокового підвищення кваліфікації не рідше одного разу на рік. Ми переконані, що така практика та частота навчання поліцейських дозволить
більш ефективно впроваджувати нові форми та методи правоохоронної
діяльності та зможе підвищити ефективність і професіоналізм самих поліцейських.
В цьому контексті повністю погоджуємось із В. С Венедіктовим, який
зробив висновок, що підвищення кваліфікації - це безперервний процес
формування знань та вмінь, який не залежить від часу, і характеризується
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відповідними якісними змінами, адже навіть випускник вищого навчального закладу, тобто молодший спеціаліст, в перші дні своєї праці об’єктивно попадає в такі умови, коли він повинен постійно підвищувати свою
кваліфікацію, що ще раз підтверджує принцип безперервності у процесі
підвищення кваліфікації [5, с. 102].
Науковець влучно підкреслює, що підвищення кваліфікації є необхідним та безумовним навчальним процесом і повинно проходити весь час
несення служби. В цьому контексті найважливішим фактором є підготовка необхідного (сучасного) методичного матеріалів для службовців, щоб
підвищення кваліфікації не ставало формальною процедурою, а якісно
підвищувало рівень знань та вмінь поліцейських.
За нормами профільного Положення про організацію післядипломної
освіти працівників Національної поліції тематика програм короткострокового підвищення кваліфікації розробляється НЗ НП за участю структурних
підрозділів територіальних (міжрегіональних) органів Національної поліції України за місцем дислокації навчального закладу та погоджується з
центральним органом управління Національної поліції України. Короткострокове підвищення кваліфікації проводиться з метою вивчення актуальних проблем державного управління, нових актів законодавства, кращого
вітчизняного та зарубіжного досвіду провадження управлінської, правоохоронної та правозахисної діяльності [4].
Отже, профільним законодавством передбачено чітку норму, яка зобов’язує відповідних посадових та службових осіб органів поліції та тих, які
задіяні у освітньому процесі поліцейських розробляти та впроваджувати
нові методи та форми, програми підвищення кваліфікації.
Далі, після проходження зазначених видів підвищення кваліфікації
службовцям видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (при довгостроковому) та/або сертифікат про проходження короткострокового
підвищення кваліфікації.
Останньою з передбачених законодавством форм післядипломної
освіти є стажування, яке здійснюється з метою формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь, навичок і компетенцій, здобутих
у результаті теоретичної підготовки. При цьому, стажування проходять:
працівники поліції, які зараховані до кадрового резерву, - для просування
по службі; працівники поліції, які вперше призначені на посади керівного
складу Національної поліції України; інші працівники поліції - при призначенні на нову посаду [4].
Отже, профільним законодавством як бачимо встановлено пряму
залежність, що стажування проводиться з метою просування по службі,
отже є тією необхідною умовою при якій поліцейський отримує підвищення по службі. Цей факт робить зазначену форму організації післядипломної освіти найбільш значущою. Адже є необхідною умовою для просування по службі та зайняття керівної посади в органах Національної
поліції.
Тривалість та строки стажування встановлюються його ініціатором
з урахуванням мети стажування, складності навчання, досвіду практичної роботи працівника поліції за погодженням із навчальним закладом,
органом поліції, підприємством, установою, організацією, органом дерЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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жавної влади, органом місцевого самоврядування, у якому здійснюватиметься стажування відповідно до вимог законодавства [4].
Особі, якій необхідно пройти стажування призначається керівник
стажування, який проводить інструктаж про порядок проходження стажування та з техніки безпеки, надає стажисту необхідні документи (індивідуальне завдання, методичні рекомендації тощо), ознайомити його з
функціональними обов’язками; інформує стажиста про систему звітності,
необхідність виконання кваліфікаційної роботи (практичного завдання)
за відповідною посадою, ознайомлює з основними нормативно-правовими
актами, які регламентують роботу служби, органу, підрозділу; систематично надає стажистові необхідну методичну і практичну допомогу у вивченні та відпрацюванні передбачених планом завдань; здійснювати постійний
контроль за виконанням плану стажування; після закінчення строку стажування готує відгук-характеристику, який затверджується керівником,
на якого покладено організацію стажування [4].
Таким чином, варто підкреслити, що процес організації стажування
поліцейських досить змістовно визначено на законодавчому рівні. Однак,
викликає занепокоєння відсутність чітко встановлених часових меж стажування, що з нашої точки зору може призвести до зловживань. Мається
на увазі, що фактично організатор стажування та керівник стажування
на власний розсуд визначають тривалість його проходження. Крім того,
у керівника стажування є право в односторонньому порядку перервати
стажування з повідомленням про це ініціатора стажування в разі невиконання стажистом індивідуального плану, недбалого ставлення до своїх
обов’язків. Ці обставини з нашої точки зору є дещо суб’єктивними і у випадку коли буде стояти питання щодо підвищення по службі ці фактори можуть стати корупційними ризиками, коли керівник стажування для надання позитивного висновку за його результатами буде вимагати отримання
неправомірної вигоди. Отже для уникнення зазначених ризиків на нашу
думку необхідно законодавчо закріпити чіткі межі стажування поліцейських і перелік підстав для переривання стажування його керівником.
Аналогічної думки дотримується і М.В. Путій, який у своєму дисертаційному дослідженні зазначає, що чітке встановлення меж (строків) стажування потребує законодавчого закріплення у чинному положенні про організацію післядипломної освіти, адже встановлення оціночних понять та
суб’єктивного підходу до прийняття рішення може призвести до наявності
конфлікту між стажистом і керівником. На практиці процес стажування
виявляється дещо складним та тривалим для службовця і іноді відволікає
його від виконання практичних завдань, пов’язаних зі службою, тож встановлення чітких вимог та термінів стажування дозволять уникнути фактів
суб’єктивізму з боку керівництва [6, с. 112].
Ще однією законодавчою прогалиною в частині організації післядипломної освіти є те, що наведені нами форми не передбачають санкцій для
поліцейських за неякісне і недбале проходження цих форм. Чинне Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної
поліції передбачає, що в разі коли працівники та службовці не виконали
навчальний план, не пройшли підсумкового контролю, видається довідка
в довільній формі про те, що вони прослухали навчальну програму з пеЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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репідготовки або зі спеціалізації. Так само, працівникам поліції, які не виконали навчальний план, не пройшли підсумкового контролю, видається
довідка в довільній формі про те, що вони прослухали навчальну програму
підвищення кваліфікації [4]. Отже, для службовців та працівників національної поліції не передбачено відповідальності за недбале ставлення до
проходження навчання і тільки під час невдалого проходження стажування поліцейський може не отримати відповідної посади.
Такий стан нормативно правового регулювання форм організації післядипломної освіти з нашої точки зору призводить до формалізації всього
інституту післядипломної освіти. На наше переконання поліцейські повинні усвідомлювати, що здобуття певного виду післядипломної освіти є
необхідною та достатньою умовою їх подальшого перебування на службі в
поліції, а не формальною процедурою яка відволікає їх від роботи.
З цією метою вважаємо доцільним внести зміни до Положення про
організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції та передбачити, що в разі коли працівники та службовці не виконали навчальний план, не пройшли підсумкового контролю за результатами спеціалізації, перепідготовки чи підвищення кваліфікації даний факт унеможливлює
їх подальше просування по службі та/або є підставою для призупинення
процедури прийняття на службу в органи Національної поліції України.
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Захарченко О. С. Форми організації післядипломної освіти поліцейських в Україні
У даній статті розглянуто основні форми післядипломної освіти
поліцейських в Україні: спеціалізація, перепідготовка, підвищення кваліфікації поліцейських, стажування. Сформовано авторське визначення поняття
«форма організації післядипломної освіти поліцейських в Україні». За результатами проведеного дослідження охарактеризовано сучасний стан
освітнього процесу, запропоновано конкретні шляхи удосконалення організації післядипломної освіти впровадження яких дозволить значно підвищити рівень підготовки поліцейських в Україні.
Ключові слова: післядипломна освіта, форма, спеціалізація, перепідготовка, підвищення кваліфікації поліцейських, стажування.
Захарченко О. С. Формы организации последипломного образования полицейских в Украине
В данной статье рассмотрены основные формы последипломного
образования полицейских в Украине: специализация, переподготовка, повышение квалификации полицейских, стажировка. Представлено авторское
определение понятия «форма организации последипломного образования
полицейских в Украине». По результатам проведенного исследования охарактеризовано современное состояние образовательного процесса, предложены конкретные пути совершенствования организации последипломного
образования внедрение которых позволит значительно повысить уровень
подготовки полицейских в Украине.
Ключевые слова: последипломное образование, форма, специализация, переподготовка, повышение квалификации полицейских, стажировка.
Zakharchenko O. Forms of organization of postgraduate education of
police officers in Ukraine
This article considers the main forms of postgraduate education of police
officers in Ukraine: specialization, retraining, police training, internships. The
author's definition of the concept "form of organization of postgraduate education
of police officers in Ukraine" is formed. According to the results of the study, the
current state of the educational process is characterized, specific ways to improve
the organization of postgraduate education are proposed, the implementation of
which will significantly increase the level of police training in Ukraine.
Keywords: postgraduate education, form, specialization, retraining, police
training, internship.
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МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
Постановка проблеми. Децентралізація являється важливою формою демократичного розвитку держави, що сприяє збереженню та забезпеченню державної єдності, розширенню та розвитку місцевого самоврядування. Децентралізація надає можливість активізації суспільства
у сфері власного самовираження, шляхом зменшення впливу держави.
Відбувається подальша саморегуляція суспільства, яка відповідно до належного механізму впровадження надає можливість зменшити утримання держапарату. На сьогоднішній день іншого варіанту ніж децентралізація не існує, тому сам механізм її здійснення, послідовність цього процесу,
який забезпечив би участь народу в управлінні суспільно-політичними та
суспільно-економічними процесами в державі є пріоритетним в даний час.
Аналіз останні досліджень та публікацій. Питання децентралізації
вивчали багато науковців, зокрема В. Авер’янов, О. Батанов, М. Баймуратов,
Г. Возняк, І. Грицяк, В. Карпенко, І. Луніна, М. Пітцик, М. Орзих, О. Томкіна,
В. Христенко та інші, однак дана проблема потребує подальшого вивчення
зокрема щодо питань її неврегульованості в нашій державі.
Мета статті полягає у дослідженні механізму здійснення децентралізації, його основних напрямів у сфері організації органів місцевої влади.
Виклад основного матеріалу. Політичне спрямування в Україні
щодо децентралізації охоплює інтереси суспільства, враховуючи міжнародні стандарти. В першу чергу в законодавстві за основу взято положення Європейської хартії місцевого самоврядування. Європейська хартія самоврядування направлена на зрівноваження стандартів щодо місцевого
самоврядування. У ній закріпленні європейські принципи, на яких базується демократія місцевих та регіональних органів влади, які в свою чергу забезпечують гарантування та незалежність. Можлива організація великої
кількості моделей місцевого самоврядування, яка різниться між собою покладена у фундамент Хартії і є безперечно цінною для України.
Починаючи з 2014 року в Україні було схвалено Концепцію щодо реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Відповідно до Концепції був розроблений механізм заходів щодо її реалізації, який став відправною точкою початку реформування.
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Механізм здійснення децентралізації відбувається та залежить від
правових основ. Таким чином, на сьогоднішній день запропоновано зміни
до Конституції України щодо децентралізації влади, а саме запровадити
новий перелік адміністративно-територіальних одиниць; на конституційному рівні закріпити право громади на безпосереднє здійснення місцевого самоврядування шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих
ініціатив та в інших формах, визначених законом; закріпити матеріальну і
фінансову основи місцевого самоврядування і т.д.
Зміни до Конституції у частині децентралізації розглядаються ще з
2014 року, але втілення в повній мірі так і не відбулося, тому реформування розпочато в межах вже існуючої.
Законодавчі зміни відбулися, були впровадженні поправки в Бюджетний та Податковий кодекс, які сприяли фінансовій децентралізації.
Фінансова децентралізація надала можливість збільшити місцеві
бюджети, у зв’язку з розширенням повноважень та підвищенням зацікавленості щодо належного та ефективного адміністрування податків і зборів
органами місцевого самоврядування.
У 2015 році був прийнятий Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [5], який започаткував формування та
став вигідною базою для місцевого самоврядування. Отже, в Україні відбувалося та відбувається об’єднання територіальних громад, до складу
яких увійшли місцеві ради. Високими темпами здійснювалася міжмуніципальна систематизація законодавства через зведення у єдиний нормативно-правовий акт декількох актів, щодо об’єднань територіальних громад.
У відповідності до Закону «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» було також запроваджено інститут старост в ОТГ, які являються
представниками сільських мешканців та входять до ради громадян.
Староста – це лідер, якому громада села виказала підтримку. Він нова посадова особа місцевого самоврядування, нова інституція, створена для того, щоб інтереси всіх жителів сіл в об’єднаних територіальних
громадах були належним чином представлені. Щоб соціальні, побутові та
інші потреби мешканців села були задоволені. Щоб проблеми місцевого
значення вирішувалися швидко, відкрито, зрозуміло. Староста обирається
на 5 років, є членом виконавчого комітету громади, представляє в ньому
інтереси жителів села, здійснює комунікацію між владою та громадою села
[4]. Територіальним громадам надано можливість отримувати землі сільськогосподарського призначення у комунальну власність, що дозволяє
отримати економічну вигоду та надає можливість додаткових до місцевих
бюджетів.
Наступним кроком є прийняття Закону України «Про співробітництво територіальних громад», в якому закріплено механізм подолання
проблемних питаннях громад, на основі заключення договорів про співробітництво.
В той же час Закон України «Про засади державної регіональної
політики», закріпив положення щодо підтримки на державному рівні регіонального розвитку громад та їхньої інфраструктури, що в період реформування значно зросла та надала можливість реалізуватися великій кількості проектів.
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Прийняті закони, які сприяють розширенню повноважень на місцевому рівні та підвищенню ефективності надання адміністративних послуг,
надали можливість передати функції та повноваження місцевим органам
влади щодо адміністративних послуг, а саме: реєстрацію місця проживання, видачу паспортних документів, державну реєстрація юридичних та фізичних осіб, підприємців, об’єднань громадян, реєстрацію актів цивільного
стану, речових прав, вирішення земельних питань тощо [1].
Отже, враховуючи вище зазначене, ми можемо спостерігати, що введення в дію нових нормативно-правових актів є безперечно мотивацією
щодо посилення, об’єднання, інтеграції міжмуніципальної гілки влади. Нововведення сприяли створенню належних, повноцінних правових умов у
процесі формування територіальних громад та їх механізмів. Фінансова
забезпеченість місцевих бюджетів зросла, стала більш автономною та в деякій мірі незалежною.
Реформування триває, перші кроки зроблені, механізм запущено, існують у відповідності перепони, але Україна рухається у правильному напрямі.
Результатом механізму децентралізації є створення нової, більш удосконаленої системи бюджетів, в тому числі і міжбюджетних відносин. За
основу у зазначених відносинах урівнюється інституційна симетрія, яка
охоплює взаємозв’язки економічного характеру.
Таким чином, економічні критерії посідають першочергове місце в
політичних рішеннях, відбувається функціональний розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами державної
влади. Щодо комунальної власності, об’єкти чітко окресленні, підлягають
системному управлінню та перерозподілу владних повноважень щодо надання суспільних благ і послуг.
У процесі децентралізації відбувається передача підприємств, соціальних структур з власним фінансуванням та джерелом цього фінансування до місцевих органів влади. У відповідності повинні відбуватися зміни на нормативно-правовому рівні, у дохідній частині трансферні платежі
повинні зменшитися та їх розподіл має опиратись на справедливі законодавчі норми.
Процес децентралізації, дав зрозуміти, що трансферна політика нашої країни є неефективною, такий стан речей впливає негативно на органи
самоврядування та сприяє значному зниженню ефективності фінансового
забезпечення. А отже, виникають проблеми практичної спрямованості, регіональні етапи розвитку економіки, технічне переобладнання, активація
інвестиційної політики не відіграє стимулюючої функції у процесі надання
трансферних платежів. У зв’язку з даною ситуацією, Кабінетом Міністрів
України була розроблена Концепція щодо реформування місцевих бюджетів. У відповідності механізм децентралізації, враховуючи Концепцію
був направлений на реформування бюджетів місцевого рівня та на вдосконалення відносин міжбюджетного характеру в цілому. Такий механізм,
сприятиме зміцненню бюджетної політики, надасть можливість закріпити
фінансову основу щодо місцевого самоврядування, збільшить фінансову
ресурсну спроможність.
Таким чином, механізм впровадження бюджетної реформи відіграє важливу роль у процесі децентралізації, впливає позитивно на адЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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міністративно-територіальний устрій та фіскальну децентралізацію. Процес фінансового вирівнювання ефективний за умови глобальних змін
адміністративно-територіального устрою, тому, об’єднання адміністративно-територіальних одиниць – це необхідність сьогодення, що має відбуватися з урахуванням низки чинників, одним з яких є фінансово-податковий [3].
У даному контексті, слід зазначити, що адміністративно-територіальні реформи необхідно проводити разом із муніципальною реформою, яка
буде передбачати урегулювання питань пов’язаних з утворенням, перетворенням та ліквідацією територіальних громад. У процесі проведення
муніципальних реформ виникають нові суб’єкти міжбюджетних відносин,
а разом із ними постають питання надання суспільних послуг і джерел їх
фінансування. В Україні систему фінансового вирівнювання потрібно розглядати разом із податковими реформами. Податкова реформа має бути
спрямована на стабілізацію місцевих і загальнодержавних податків та
зборів, ефективний механізм їх стягнення, справедливий розподіл податкового навантаження між регіонами [3].
Висновки. Отже, підсумовуючи вище зазначене, ми дійшли висновку,
що механізм децентралізації органів місцевої влади розпочато. На сьогоднішній день даний процес триває та набирає обертів. У відповідності є позитивні та негативні моменти у процесі децентралізації, нормативно правові акти потребую внесення деяких змін, наприклад, взаємоузгодження
між собою Податкового та Бюджетного кодексів. Механізм децентралізації
будується на економічних, політичних, інституційних засадах, направлених на автономію місцевих органів влади, надає можливість самостійно перерозподіляти фінанси. Процес публічного управління докорінно змінює
систему влади та її територіальну основу на всіх рівнях.
Зокрема, органи влади повинні забезпечити та надати доступ суспільству до управління політичних та економічних процесів у державі. Інститут місцевого самоврядування повинен стати основною та ефективною
ланкою щодо зміцнення та підвищення економічного, політичного, освітнього, соціального рівня населення. Основним завданням є подолання та
ліквідування диспропорційності у вище зазначених сферах, що сприятиме
належному фінансуванню та збільшенню бюджету. Територіальний розвиток в повній мірі залежить від децентралізації та належного механізму її
здійснення.
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Золотоноша О. В. Механізм здійснення децентралізації органів
місцевої влади
У статті досліджується механізм здійснення децентралізації органів
місцевої влади, шляхом розкриття основних етапів її проведення. Проаналізовано процес формування органів місцевої влади та територіальних
організацій, наголошено щодо доцільності децентралізації та її ефективності щодо повноцінного життєвого середовища для громадян у економічному, політичному, соціальному просторі, з подальшим розвитком надійного інституту народовладдя та безпосередньо взаємоузгодженого механізму
між державними органами влади та територіальними.
Автором досліджено нормативно-правові акти, прийняті закони,
які сприяють розширенню повноважень на місцевому рівні та підвищенню
ефективності надання адміністративних послуг. Зазначено, що їх прийняття надали можливість передати функції та повноваження місцевим
органам влади щодо адміністративних послуг.
У ході дослідження, наголошено, що інститут місцевого самоврядування повинен стати основною та ефективною ланкою щодо зміцнення та
підвищення економічного, політичного, освітнього, соціального рівня населення. Основним завданням якого є подолання та ліквідування диспропорційності у вище зазначених сферах.
Ключові слова: місцеві органи влади, органи державної влади, механізм, самоврядування, народовладдя, територіальні органи.
Золотоноша О. В. Механизм осуществления децентрализации органов власти
В статье исследуется механизм осуществления децентрализации органов местной власти, путем раскрытия основных этапов ее проведения.
Проанализирован процесс формирования органов местной власти и территориальных организаций, отмечено о целесообразности децентрализации и
ее эффективности по полноценной жизненной среды для граждан в экономической, политической, социальной пространстве, с последующим развитием
надежного института народовластия и непосредственно взаимно механизма между государственными органами власти и территориальными.
Автором исследованы нормативно-правовые акты, принятые законы, которые способствуют расширению полномочий на местном уровне
и повышению эффективности предоставления административных услуг.
Отмечено, что их принятие предоставили возможность передать функции и полномочия местным органам власти об административных услуг.
В ходе исследования, отмечено, что институт местного самоуправления должен стать основной и эффективным звеном по укреплению и повышению экономического, политического, образовательного, социального
уровня населения. Основной задачей которого является преодоление и ликвидации диспропорции в вышеуказанных сферах.
Ключевые слова: местные органы власти, органы государственной
власти, механизм, самоуправления, народовластия, территориальные органы
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Zolotonosha O. Mechanism of decentralization of local authorities
The article examines the mechanism of decentralization of local authorities
by disclosing the main stages of its implementation. The process of formation of
local authorities and territorial organizations is analyzed, the expediency of
decentralization and its effectiveness in terms of a full living environment for
citizens in the economic, political, social space, with the further development of a
reliable institution of democracy and a directly coordinated mechanism between
state and territorial authorities.
The author examines the regulations, adopted laws that help expand the
powers at the local level and increase the efficiency of administrative services. It
is noted that their adoption provided an opportunity to transfer functions and
powers to local authorities regarding administrative services.
In the course of the research, it was emphasized that the institution of local
self-government should become the main and effective link in strengthening and
raising the economic, political, educational and social level of the population. Its
main task is to overcome and eliminate disparities in the above areas.
Keywords: local authorities, state authorities, mechanism, self-government,
democracy, territorial bodies.
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ДО ПРОБЛЕМИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ПОДАТКОВИХ
ОРГАНАХ
Постановка проблеми. Адміністративні процедури в діяльності податкових органів мають складну структуру та зміст, а ефективність їх реалізації напряму залежить від своєчасності та якості прийнятного управлінського рішення. Управлінське рішення - це початковий і основний момент
в організації діяльності кожного керівника. У зв'язку з цим управлінське
рішення може розглядатися як основний зміст процесу управління і важливий інструмент системного підходу до управляємого об'єкту. Кожне підприємство є не тільки виробником продукції, але й складовою частиною
суспільства. Тому при прийнятті управлінського рішення необхідно враховувати не тільки економічну сторону діяльності, а сукупність соціальних,
ідеологічних, моральних та інших відносин. Науковець слушно підкреслює,
що прийняття рішення є основою управління. Своєчасно прийняте науково-обґрунтоване рішення стимулює виробництво, а слабке, або несвоєчасно прийняте - знижує результативність праці. Відповідальність керівника
за прийняття рішень дуже висока, особливо службовців державного рівня.
Керівник не має права приймати непродуманих і необґрунтованих рішень
[1]. Зазначене, безумовно, є актуальним і в контексті прийняття та реалізації управлінських рішень в податкових органах.
Стан дослідження. Окремі проблемні аспекти, пов’язані із реалізацією адміністративних процедур податковими органами, у своїх наукових дослідженнях розглядали: Моргулець О. Б., Качан Є. П., Шушпанов Д. Г.,
Мельничук М. В., Надрага В. І., Костюченко Л. В., Бортнік С. М., Чаюн І. О.,
Богославець Г. М., Довгаль Н. С., Строченко Н. І., Коблянська І. І., Маслак О. І.,
Коробкова І. В. та багато інших. Втім, незважаючи на чималу кількість наукових здобутків вказаних правників, у зазначеній сфері залишається чимала кількість проблем, які потребують вирішення.
Саме тому метою статті є: опрацювати напрямки покращення процедури прийняття та реалізації управлінських рішень в податкових органах.
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Виклад основного матеріалу. Починаючи наукове дослідження слід
відмітити, прийняття управлінських рішень – це невід’ємна і надважлива
складова діяльності будь-якої установи, підприємства, організації, і податкові органи України у цьому контексті не є виключенням. Саме від належним чином організованої процедури прийняття управлінських рішень напряму залежить ефективність функціонування податкових органів, якість
та оперативність функціонуваннях їх підрозділів та посадових осіб. Проведений вище аналіз дає змогу говорити про те, що ефективність та якість
управлінських рішень залежать від багатьох чинників та факторів, однак
в рамках визначення напрямків покращення процедури прийняття та реалізації управлінських рішень в податкових органах найбільш доцільно
звернути увагу на наступні аспекти: покращення організаційної структури ДПС; вирішення проблем кадрового забезпечення; вдосконалення матеріально-технічного забезпечення; вирішення проблем інформаційного
забезпечення.
В першу чергу, на нашу думку, необхідно звернути увагу на проблему організаційної структури податкових органів. Організаційна структура,
доводить О.Б. Моргулець, - це впорядкована сукупність взаємопов'язаних
елементів, що знаходяться між собою у стійких взаємостосунках, які забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого. Елементами
структури можуть бути як окремі працівники, служби так і окремі ланки
апарату управління, а взаємозв'язки між ними підтримуються через горизонтальні і вертикальні зв'язки, які носять лінійний і функціональний
характер [2]. Як ми вже неодноразово відмічали, організаційна структура
податкових органів протягом останніх років змінювалась неодноразово.
Так, до прикладу, Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 року № 682-р "Питання Державної податкової служби",
згідно з наказом ГУ ДПС у Запорізькій області від 29 серпня 2019 року №10,
у системі територіальних органів ДПС на регіональному рівні утворюються
головні управління ДПС в областях та у місті Києві, Офіс великих платників
податків ДПС та Інформаційно-довідковий департамент ДПС. Окрім того, у
структурі податкової служби області на правах відокремлених підрозділів
створені територіальні управління, які виконують повноваження Головного управління ДПС на відповідній території. У середині 2020 року стало
відомо, що Територіальні органи Державної податкової служби (ДПС) як
юридичні особи будуть ліквідовані - буде припинено діяльність 25 головних управлінь, офісу великих платників податків та інформаційно-довідкового департаменту ДПС. Таке рішення прийняли на засіданні Кабінету
міністрів України 30 вересня. Зокрема, Податковій службі доручено утворити відповідні ліквідаційні комісії, а також забезпечити утворення територіальних органів в рамках однієї юридичної особи – ДПС. Кабмін також
прийняв рішення реорганізувати територіальні органи Державної митної
служби шляхом їх приєднання до Держмитслужби. Терміни для завершення створення єдиних юридичних осіб ДПС та Держмитслужби в постановах
не вказані. Однак рішення про створення єдиної юридичної особи ДПС, зокрема, мотивовано необхідністю виконання до 1 січня 2021 року структурного маяка в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з
Міжнародним валютним фондом [3].
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Таким чином, від того, наскільки якісно, логічно, та послідовно побудована організаційна структура залежить оперативність прийняття управлінських рішень, а також швидкість їх доведення до виконавців. З метою
вдосконалення організаційної структури податкових органів в контексті
переставленої проблематики необхідно перш за все більш послідовно підходи до процесу реорганізації структури ДПС України, зокрема забезпечити її сталість та стабільність.
Наступною проблемою є неякісне кадрове забезпечення податкових
органів. В теорії управління кадри — це штатні кваліфіковані працівники
з певною професійною підготовкою, які мають спеціальні знання, трудові
навички чи досвід роботи у вибраній сфері діяльності. Термін «кадри» в зарубіжних і вітчизняних джерелах часто ототожнюється лише із частиною
працюючих — спеціалістами або робітниками високої кваліфікації і стажем роботи наданому підприємстві [4]. Слід погодитись із науковою позицією Є.В. Охотіна, який вказує, що кадри – це обличчя влади, особливий інструмент ефективного і послідового здійснення внутрішньої і зовнішньої
політики держави. Від професійної компетентності та діловитості кадрів,
їх прогресивних орієнтацій і моралі, активності, здорового прогнозування
до самовдосконалення й службового зростання в значній мірі залежать динамізм та результати здійснюваних перетворень [5, с.117].
Що ж стосується кадрового забезпечення, то відносно вказаної категорії у юридичній літературі сформовано чималу кількість підходів до його
тлумачення. Так, М. В Мельничук відмічає той факт, що кадрове забезпечення – це, з одного боку, наявність у керівника об’єктів його управлінської діяльності – виконавців, що є необхідним для підготовки до прийняття
управлінського рішення та наступного його виконання [6, с. 68]. З іншого – кадрове забезпечення – це суто суб’єкти управлінської діяльності, які
організують, аналізують, контролюють, координують і здійснюють інші
дії в ході державно-управлінської діяльності для досягнення певного результату. Кадри є тим суб’єктивним чинником від якого залежить реальне функціонування механізму управлінської діяльності. Адже життєздатність органу виконавчої влади не тільки в матеріальному забезпеченні, а
й у спрямуванні вольових дій і переконань учасників процесу державного управління в заданому напрямку. Без високого рівня професіоналізму
та належних особистих якостей кадрів не виникає того дієвого елементу,
який зумовлює динаміку управлінської діяльності [6, с. 68]. Під кадровим
забезпеченням системи управління, переконує В.І. Надрага, треба розуміти
кількісний і якісний склад керівників, у тому числі керівників структурних
підрозділів установи. На цей час наявний склад кадрів не відповідає ідеальній моделі управлінця-професіонала. Проблемною залишається діяльність
кадрових служб, оскільки підрозділи з управління персоналом органів державної влади, установ та організацій нерідко укомплектовані людьми, що
не мають фахових навичок, і їх вимоги до кадрів при цьому не відповідають
сучасним завданням організацій [7, с. 9].
Отже, кадрове забезпечення – це невід’ємна складова забезпечення
ефективного та якісного прийняття та реалізації управлінських рішень в
податкових органах. Адже управлінські рішення, перш за все, приймаються
саме людьми, а тому їх кваліфікація та професіоналізм напряму впливає на
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роботу відповідних органів. З метою покращення кадрового забезпечення податкових органів, на нашу думку, необхідно: по-перше, забезпечити
більш якісну первинну професійну підготовку майбутніх працівників податкових органів; по-друге, створити умови для постійного професійного
навчання та підвищення кваліфікації; по-третє, регулярно влаштовувати
тренінги для працівників, що займають керівні посади, наприклад: «Ефективне управління персоналом», «Прийняття управлінських рішень», тощо.
Наступним напрямком покращення процедури прийняття та реалізації управлінських рішень в податкових органах є вдосконалення матеріально-технічного забезпечення. Матеріально-технічне забезпечення
– це процес забезпечення підприємства необхідними видами матеріально-технічних ресурсів у встановлений термін і в обсягах, необхідних для
нормальної роботи. Від організації своєчасного надходження матеріальних ресурсів у потрібній кількості, певної якості та асортименту значною
мірою залежить рівномірний, ритмічний випуск готової продукції, її якість
та ефективність роботи підприємства [8; 9]. Основною метою управління
матеріально-технічним забезпеченням є отримання підприємством достатньої кількості матеріальних ресурсів відповідної якості, в необхідний
час, у необхідному місці від надійних постачальників, за своєчасного виконання всіх своїх обов’язків та досягнення оптимальних сукупних витрат
управління матеріальним потоком [10; 9]. Інші вчені, - Н. І. Строченко та
І. І. облянська, вказують, що з економічної точки зору основними завданнями матеріально-технічного забезпечення є: 1) своєчасне й повне задоволення потреби підприємства у матеріально-технічних ресурсах;
2) визначення перспективної та поточної потреби в матеріалах, сировині
й обладнанні; 3) розроблення матеріальних балансів; 4) вибір постачальників та підтримка з ними зв'язків; 5) забезпечення високої якості ресурсів, що поставляються; 6) мінімізація витрат на придбання, доставку й
зберігання товарно-матеріальних цінностей; 7) визначення оптимальних
термінів поставки і розмірів транспортних партій матеріальних ресурсів,
що придбаються; 8) визначення оптимального рівня запасів матеріально-технічних ресурсів і т.д. [11].
Безумовно, матеріально-технічне забезпечення, - це той важливий
критерій, який прямо впливає на функціонування будь-якої системи. І
система прийняття управлінських рішень не є виключенням. Від наявності матеріально-технічного забезпечення залежить швидкість передачі
інформації від керуючого до керованого суб’єкта, а як результат і оперативність вирішення наявних проблем. Ключовим напрямком вирішення
проблем матеріально-технічного характеру в контексті покращення процедури прийняття та реалізації управлінських рішень в податкових органах є надання належного технічного та програмного забезпечення. Адже
на сьогоднішній день в більшості маленьких містечок, працівникам податкової доводиться зіштовхуватись із старим, неякісним обладнанням, яке
не здатне швидко та якісно працювати. Іншим проблем аспектом є підвищення рівня заробітної плати не лише особам, які займають керівні посади, а й власне виконавцям.
І останній аспект, на який ми звернемо увагу, це покращення інформаційного забезпечення. У контексті теорії управління, доводить
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О. І. Маслак, інформаційне забезпечення являє собою інструмент регулювання, що відповідає за своєчасне надходження актуальних та вірогідних
інформаційних ресурсів, а також сприяє ефективній циркуляції інформації
від управлінців до виконавців [12]. Г. І. Купалова пише, що інформаційне
забезпечення – це система одержання, оцінки, зберігання та переробки
даних, створена з метою вироблення управлінських рішень. Це стосується різних видів діяльності, наприклад виробничої і збутової, сервісного
обслуговування, включаючи підвищення технологічності виробництва,
якості вироблюваної продукції, зниження її собівартості, рекламу, інформацію про асортимент продукції, ціни, форми організації сервісу тощо. Отже,
інформаційне забезпечення є важливим етапом та необхідною умовою організації і проведення економічного аналізу. Це пояснюється тим, що від
складу, змісту, якості вихідних даних залежить ефективність аналітичного дослідження, об'єктивність і дієвість його результатів. Інформаційне
забезпечення економічного аналізу – це створення бази даних, комплексу
інформаційних засобів, необхідних для дослідження господарської діяльності та вирішення завдань управління [13].
Цікавою видається наукова позиція Ю. О. Корнєва, який навів досить
широкий перелік характерних особливостей інформаційного забезпечення, зокрема [14, с. 21]: 1) інформаційне забезпечення є функціональним
комплексом, що забезпечує органічну взаємодію технічних засобів, методів
і технологій роботи з інформацією; 2) інформаційне забезпечення – це сукупність інформаційних ресурсів, засобів, методів і технологій, яка сприяє
ефективній реалізації процесу управління; 3) інформаційне забезпечення
є інструментом, що генерує інформацію, яка складається з важливих даних та не дає відволікатись керівникам на зайву та громіздку інформацію;
4) інформаційне забезпечення – це безперервний процес постійного забезпечення можливості збирання, пошуку, групування, аналізу, зберігання та поширення інформації серед працівників правоохоронних органів;
5) інформаційне забезпечення є інструментом, що забезпечує надходження інформації про стан та параметри функціонування певних об’єктів
управління; 6) інформаційне забезпечення – це управлінська технологія,
оскільки відображає інформацію щодо стану керованого об’єкта і є основою для прийняття управлінських рішень; 7) інформаційне забезпечення
– специфічний вид професійної діяльності, оскільки враховує інформаційні потреби різних суб’єктів; 8) інформаційне забезпечення є складовою системи та процесу управління, виражаючи на міжсуб’єктивному рівні відносини [14, с. 21].
Тож, інформаційне забезпечення – це важлива складова діяльності
податкових органів, саме таке забезпечення є об’єктивною передумовою
для забезпечення гнучкості в прийнятті управлінських рішень. З метою
покращення якості інформаційного забезпечення необхідно покращити
якість науково-методичного забезпечення податкових органів взагалі, а
також самих платників податків зокрема. Окрім того, необхідно розширити доступ працівників до широкого кола інформаційних баз, які дозволять
більш якісно виконувати свою роботу.
Висновки. Підбиваючи підсумки даного наукового дослідження слід
відзначити, що запропоновані нами напрямки покращення процедури
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прийняття та реалізації управлінських рішень в податкових органах не є
вичерпними та повними. Втім, ми переконані, що саме вони складають основу, підґрунтя для проведення подальшого комплексного вдосконалення
відповідного інституту. Вважаємо, що вирішення вказаних проблем має
стати першочерговим кроком, який створить основну для більш ретельного вирішення проблем у цій сфері.
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Костюк Т. В. До проблеми покращення процедури прийняття та
реалізації управлінських рішень в податкових органах
У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм
чинного законодавства України, опрацьовано напрямки покращення процедури прийняття та реалізації управлінських рішень в податкових органах.
Обґрунтовано, що ефективність та якість управлінських рішень залежать
від багатьох чинників та факторів, однак в рамках представленої у статті проблематики найбільш доцільно звертати увагу на наступні аспекти:
покращення організаційної структури ДПС; вирішення проблем кадрового
забезпечення; вдосконалення матеріально-технічного забезпечення; вирішення проблем інформаційного забезпечення.
Ключові слова: процедури, управлінські рішення, податкові органи, кадрове забезпечення, інформаційне забезпечення, організаційна структура.
Костюк Т. В. К проблеме улучшения процедуры принятия и реализации управленческих решений в налоговых органах
В статье, опираясь на анализ научных взглядов ученых и норм действующего законодательства Украины, обработаны направления улучшения процедуры принятия и реализации управленческих решений в налоговых органах. Обосновано, что эффективность и качество управленческих
решений зависит от многих факторов, однако в рамках представленной
в статье проблематики наиболее целесообразно обращать внимание на
следующие аспекты: улучшение организационной структуры ГНС; решение
проблем кадрового обеспечения; совершенствование материально-технического обеспечения; решение проблем информационного обеспечения.
Ключевые слова: процедуры, управленческие решения, налоговые органы, кадровое обеспечение, информационное обеспечение, организационная
структура.
Kostiuk T. To the problem of improving the procedure for making and
implementing management decisions in the tax authorities
The article, based on the analysis of scientific views of scientists and the
current legislation of Ukraine, elaborates the directions of improving the procedure
for making and implementing management decisions in tax authorities. It is
substantiated that the effectiveness and quality of management decisions depend
on many factors and factors, but in the framework of the issues presented in the
article it is most appropriate to pay attention to the following aspects: improving
the organizational structure of the State Tax Service; solving staffing problems;
improvement of logistics; solving problems of information support.
Keywords: procedures, management decisions, tax authorities, staffing,
information support, organizational structure.
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МЕТА ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Будь-яка діяльність не здійснюється сама по
собі й не є самоціллю, оскільки внаслідок її реалізації повинно бути досягнуто конкретний наперед встановлений результат, який й визначає її мету,
тобто те, заради чого вона відбувається. Ось чому встановлення кінцевої
мети відповідної діяльності, в тому числі тієї, що направлена на захист
об’єктів критичної інфраструктури, дозволить більш глибоко зрозуміти її
сутність і зміст, визначити найголовніший аспекти її юридичної природи.
Більш того, правильне формування мети захисту об’єктів критичної інфраструктури, окрім іншого, дозволить спрогнозувати належний вектор розвитку даних суспільних відносин, підвищити ефективність діяльності їх
суб’єктів. У зв’язку з чим убачається актуальним питання про дослідження
мети захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання про поняття,
зміст, мету та значення адміністративно-правового регулювання будьяких інституцій досліджували в своїх працях такі вчені, як О. М. Бандурка,
О. І. Безпалова, Г. В. Задорожня, І. О. Луговий, А. А. Манжула, О. Ф. Скакун,
Д. В. Приймаченко, В. Б. Пчелін, К. І. Федорова та інші. Незважаючи на велику кількість наукових напрацювань, вони стосуються або загальних положень адміністративно-правового регулювання або тих сфер суспільного
життя, які не пов’язані з представленою тематикою. Проте на сьогоднішній
день відсутні комплексні дослідження адміністративно-правового регулювання захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні взагалі та мети
такого захисту зокрема.
Постановка завдання. Ціллю статті є здійснення аналізу наукових
підходів до трактування категорії «мета» та визначення мети захисту
об’єктів критичної інфраструктури в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як цілком слушно зауважує О. М. Бандурка, визначення мети є вихідним пунктом всієї управлінської діяльності та необхідною передумовою ефективності функціонування відповідної інституції. Ніщо не може так негативно вплинути на
всю діяльність системи, як невірна постановка мети. Учений підкреслює
© В. В. Крикун, 2019
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той факт, що навіть найдосконаліше забезпечення та найкращі умови праці викличуть даремні витрати ресурсів і людських сил, якщо мета буде
нереальна, незаконна, помилкова [1, с. 14–16]. При цьому доволі цікавлю
здається позиція Г.В. Задорожньої, яка відмічає, що мета є досить абстрактним явищем, оскільки воно існує в нашій уяві, у вигляді образу майбутнього. Наявність мети передбачає кінцевий результат, якщо результат досягнуто, він вже не може виступати як мета [2, с. 116]. Із чого слідує, що будучи
на перший погляд доволі простою, категорія «мета» включає в свій зміст
декілька складових, що вказує на її багатоаспектність. Таке положення
справ викликає необхідність встановлення сутності категорії «мета» в її
загальному розумінні.
Так, із точки зору семантики, авторський колектив великого тлумачного словника сучасної української мови зауважує, що слово «мета» використовується в значеннях: те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти; заздалегідь намічене завдання; замисел; ціль [3, с. 661]. З наведеного слідує,
що категорії «мета» та «ціль» в українській мові використовуються як синонімічні. Із цього приводу в філософії наголошують на тому, що мета – це
те ж саме, що ціль із наголосом на чомусь позначеному, по-міченому. Разом із тим, далі, визначаючи сутність категорії «ціль» позначають, що нею
є мета, тобто образ майбутнього результату діяльності, який формується
людською свідомістю та який людина прагне реалізувати своїми свідомими діями [4, с. 125, 237]. Більш розширений підхід до розуміння сутності
досліджуваної категорії наводить авторський колектив філософського енциклопедичного словника, який зауважує, що мета є способом інтеграції
різних дій людини в деяку послідовність чи систему, а також однією з форм
детермінації людської діяльності. Аналіз діяльності як цілеспрямованої
передбачає виявлення невідповідності між представленою життєвою ситуацією й метою; здійснення мети є процесом подолання цієї невідповідності. Найбільш значне в античній філософії вчення про мету розвинув
Арістотель, який тлумачив мету як те, заради чого щось існує. Поширюючи уявлення про мету, характерної для людської діяльності, на природу,
Аристотель трактував мету як кінцеву причину буття (causa finalis). Кант
пов’язував мету зі сферою практичного розуму, вільної моральної діяльності людини; він розрізняв технічні цілі (відносяться до вміння), прагматичні цілі (відносяться до блага, складають зміст вчинків) і категоричний
імператив (що відноситься до загальнообов’язковому принципу вчинків
людини) [5, с. 731].
Отже, як слідує із семантичного сенсу щодо розуміння категорії
«мета», а також аналізу філософських позиції щодо її сприйняття, нею слід
позначати, по-перше, те заради чого існує певне явище або ж відбуваються
відповідні процеси, по-друге, – бажаний стан даного явища або процесу в
майбутньому. Дещо схожі позиції стосовно визначення сутності категорії
«мета» прослідковуються й в юриспруденції. Так, фахівці з теорії держави
та права зауважують, що мета являє собою: 1) той результат, якого має досягнути система в процесі свого функціонування. При цьому метою може
бути як певний стан системи, так і результат або ж продукт її функціонування [6, с. 43]. Також метою позначають ті заплановані, свідомо передбачені людиною зміни, які мають відбутися в соціальному середовищі в
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зв’язку зі здійсненням нею або іншими суб’єктами діяльності відповідно
до запрограмованого алгоритму дій [7, с. 65]. Схожі позиції висловлюють і
вчені, які спеціалізуються на дослідженні проблематики конституційного
права. Наприклад, М. Д. Савенко вважає, що мета є задумом, наміром, тим
чого необхідно досягти [8, с. 32]. Визначення сутності вищенаведеної категорії, що були запропоновані й ученими-адміністративістами також дещо
збігаються із загальними підходами щодо її розуміння: кінцевий результат,
досягнення якого потрібно прагнути [9, с. 66]; те, до чого прагне її виконавець, здійснювач; той, результат, якого він бажає досягнути внаслідок проведення відповідної роботи [10, с. 246]; кінцевий стан або результат, що
державні органи прагнуть досягти й саме вони характеризують наміри та
спрямованість політики [11, с. 44–45]. Аналіз позицій учених-правознавців,
незалежно від проблематики на якій вони спеціалізуються, свідчить про
те, що запропонований вище підхід до розуміння сутності категорії «мета»
є обґрунтованим й у цілому може бути використаний у рамках представленого наукового дослідження.
Отже, говорячи про мету захисту об’єктів критичної інфраструктури,
необхідно вказувати на той кінцевий результат, на досягнення якого спрямована така діяльність. При цьому слід розуміти, що досягнення мети відповідної діяльності не повинно означати її припинення, а лише є свідченням її результативності. Також, як відмічають учені-правознавці, загальні
підходи до характеристики мети поширюються й на мету окремих видів
правової діяльності. Але правові цілі відзначаються тим, що головні з них
мають бути визначені в законі [12, с. 180]. Із цього приводу слід відмітити,
що на сьогодні не існує спеціалізованого закону, який би визначав правові
засади функціонування критичної інфраструктури та мету її захисту. Саме
тому, в першу чергу, слід звернутися до аналізу позицій учених із цього
приводу.
Так, на міжнародному та національному рівнях поширеною практикою стимулювання й організації професійних дискусій щодо актуальних
безпекових проблем і способів їх вирішення є підготовка та публікація так
званих зелених книг, однією з яких є Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні. У п. 4.1 вказаного збірнику піднімається
питання стосовно визначення мети захисту критичної інфраструктури в
Україні. Зокрема, зазначено, що одним із пріоритетних напрямів безпекової
політики України має стати підвищення безпеки та стійкості національної
критичної інфраструктури щодо всього спектра загроз і ризиків, оскільки
саме критична інфраструктура забезпечує життєво важливі для населення,
суспільства й держави послуги та функції, без яких неможливі їх безпечне
існування й добробут, а також належний рівень національної безпеки. При
цьому, зазначено, що мета захисту критичної інфраструктури в Україні випливає з визначення критичної інфраструктури та полягає в забезпеченні
постачання населенню, суспільству, бізнесу й державі життєво важливих
товарів і послуг. Для виконання зазначеної функції критичної інфраструктури необхідно гарантувати безперебійне стале функціонування об’єктів
критичної інфраструктури у визначених режимах; мати спроможність запобігати руйнуванню чи завданню невиправної шкоди, припиненню функціонування або втраті контролю над об’єктами критичної інфраструктури
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внаслідок дії всіх чинників; забезпечувати швидке відновлення функціонування цих об’єктів у випадку переривання їх роботи [13, с. 24–25].
На нашу думку, зазначені положення щодо визначення мети захисту
критичної інфраструктури потребують деяких уточнень. По-перше, в наведеному випадку спочатку мова йде про «мету захисту», але далі по тексту
вже вказується, що «виконання зазначеної функції», тобто відбувається
деяке змішування вказаних категорій. По-друге, як зазначають самі автори
книги, визначення мети захисту критичної інфраструктури України випливає з визначення власне критичної інфраструктури. При цьому зазначається, що вона полягає в забезпеченні постачання населенню, суспільству, бізнесу й державі життєво важливих товарів і послуг. З огляду на визначення
сутності критичної інфраструктури наведена мета її захисту дещо виходить
за межі такої діяльності, оскільки стосується й ряду інших, хоч і суміжних,
суспільних відносин. Зокрема, відповідно до Порядку формування переліку
інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23
серпня 2016 року № 563, критична інфраструктура являє собою сукупність
об’єктів інфраструктури держави, які є найбільш важливими для економіки
та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення і виведення з ладу або руйнування яких може мати вплив на національну безпеку
і оборону, природне середовище, призвести до значних фінансових збитків
та людських жертв [14]. Аналіз наведеного визначення свідчить про те, що
мета захисту об’єктів критичної інфраструктури буде співпадати із діяльністю щодо захисту її об’єктів, оскільки їх сукупність і становить таку інфраструктуру. Також, як свідчить аналіз наведеного визначення, метою захисту
критичної інфраструктури є забезпечення функціонування найбільш важливих для економіки та промисловості, суспільства та безпеки населення
об’єктів, виведення з ладу яких або руйнування може мати вплив на національну безпеку й оборону. Таке визначення мети захисту об’єктів критичної
інфраструктури, на нашу думку, є дещо громіздким, містить як основні, так
і другорядні елементи такої діяльності, з огляду на що потребує уточнення.
Так, говорячи про правові засади функціонування критичної інфраструктури та діяльності з захисту її об’єктів, слід зазначити, що на сьогодні
вони перебувають в активній стадії свого формування. Зокрема, мову можна вести лише про проект Закону України «Про критичну інфраструктуру
та їх захист» від 27 травня 2019 року № 10328, в ч. 1 ст. 5 якого зазначено,
що метою державної політики в сфері захисту критичної інфраструктури є
забезпечення безперебійного та стійкого функціонування об’єктів критичної інфраструктури України, запобігання проявам актів несанкціонованого
втручання, прогнозування та запобігання кризовим ситуаціям з негативним впливом на об’єкти критичної інфраструктури, а також підвищення
рівня захисту, удосконалення заходів безпеки та стійкості цих об’єктів від
існуючих загроз [15]. На нашу думку, в наведеній вище спробі визначити
мету державної політики захисту об’єктів критичної інфраструктури сформульовано як власне мету такої діяльності, так і окремі завдання, за допомогою виконання яких забезпечується реалізація такої мети.
Висновки. Отже, в якості мети захисту об’єктів критичної інфраструктури слід розглядати забезпечення їх безперебійного та стійкого
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функціонування. Тобто у межах діяльності із захисту об’єкти критичної інфраструктури досягають стану безперебійного та стійкого функціонування. Через призму діяльності із захисту така мета може бути дещо уточнена,
зокрема визначена як така, що полягає в забезпеченні стану захищеності
об’єктів критичної інфраструктури, що полягає в їх безперебійному та
стійкому функціонуванні. Формулювання мети захисту об’єктів критичної
інфраструктури в наведений спосіб, вважаємо, є вдалим, оскільки, по-перше, є лаконічним, внаслідок чого легким для сприйняття суб’єктами даних
суспільних відносин. По-друге, стосується виключно діяльності із захисту
об’єктів критичної інфраструктури, тобто не торкається суміжних суспільних відносин, адже «забезпечення постачання населенню, суспільству, бізнесу й державі життєво важливих товарів і послуг», не пов’язано виключно
із зазначеною діяльністю. Наприкінці, по-третє, в такому випадку відбувається відокремлення мети захисту об’єктів критичної інфраструктури
від завдань, виконання яких спрямовано на її досягнення.
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Крикун В. В. Мета захисту об’єктів критичної інфраструктури в
Україні
У статті наголошено, що встановлення кінцевої мети відповідної
діяльності, в тому числі тієї, що направлена на захист об’єктів критичної
інфраструктури, дозволить більш глибоко зрозуміти її сутність і зміст,
визначити найголовніший аспекти її юридичної природи. Зазначено, що
правильне формування мети захисту об’єктів критичної інфраструктури дозволить спрогнозувати належний вектор розвитку даних суспільних
відносин, підвищити ефективність діяльності їх суб’єктів. Проаналізовано
етимологічні, семантичні, філософські підходи до тлумачення категорії
«мета». Розглянуто позиції вчених-правознавців до трактування терміну
«мета». Підкреслено, що в якості мети захисту об’єктів критичної інфраструктури слід розглядати забезпечення їх безперебійного та стійкого
функціонування. Запропоновано через призму діяльності із захисту таку
мету дещо уточнити, зокрема визначити як таку, що полягає в забезпеченні стану захищеності об’єктів критичної інфраструктури, що полягає в їх
безперебійному та стійкому функціонуванні. Зазначено, що формулювання мети захисту об’єктів критичної інфраструктури в наведений спосіб є
вдалим, оскільки, по-перше, є лаконічним, внаслідок чого легким для сприйняття суб’єктами даних суспільних відносин; по-друге, стосується виключно діяльності із захисту об’єктів критичної інфраструктури, тобто не
торкається суміжних суспільних відносин, адже «забезпечення постачання
населенню, суспільству, бізнесу й державі життєво важливих товарів і послуг», не пов’язано виключно із зазначеною діяльністю; по-третє, в такому
випадку відбувається відокремлення мети захисту об’єктів критичної інфраструктури від завдань, виконання яких спрямовано на її досягнення.
Ключові слова: критична інфраструктура України, об’єкт адміністративно-правового регулювання, захист, мета, ціль, норми адміністративного права.
Крикун В. В. Цель защиты объектов критической инфраструктуры в Украине
В статье отмечается, что установление конечной цели соответствующей деятельности, в том числе той, что направлена на защиту
объектов критической инфраструктуры, позволит более глубоко понять
ее сущность и содержание, определить главный аспекты ее юридической
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природы. Отмечено, что правильное формирование цели защиты объектов
критической инфраструктуры позволит спрогнозировать надлежащий
вектор развития данных общественных отношений, повысить эффективность деятельности их субъектов. Проанализированы этимологические,
семантические, философские подходы к толкованию категории «цель».
Рассмотрены позиции ученых-правоведов к трактовке термина «цель».
Подчеркнуто, что в качестве цели защиты объектов критической инфраструктуры следует рассматривать обеспечения их бесперебойного и
устойчивого функционирования. Предложено через призму деятельности
по защите такую цель уточнение, в частности определить как такую, которая заключается в обеспечении состояния защищенности объектов критической инфраструктуры, заключается в их бесперебойном и устойчивому функционировании. Указано, что формулировка цели защиты объектов
критической инфраструктуры в приведенный способ является удачным,
поскольку, во-первых, является лаконичным, в результате чего легким для
восприятия субъектами данных общественных отношений; во-вторых, касается исключительно деятельности по защите объектов критической
инфраструктуры, то есть не касается смежных общественных отношений, ведь «обеспечение снабжения населения, обществу, бизнесу и государству жизненно важных товаров и услуг», не связано исключительно с указанной деятельностью; в-третьих, в таком случае происходит отделение
цели защиты объектов критической инфраструктуры от задач, выполнение которых направлено на ее достижение.
Ключевые слова: критическая инфраструктура Украины, объект административно-правового регулирования, защиту, цель, цель, нормы административного права.
Krykun V. The purpose of protection of critical infrastructure in
Ukraine
In the article, it has been emphasized that the establishment of the
ultimate goal of the relevant activity, including that aimed at protecting critical
infrastructure, will provide a deeper understanding of its essence and content, to
determine the most important aspects of its legal nature. It has been noted that the
correct formation of the purpose of protection of critical infrastructure will allow to
predict the appropriate vector of development of these public relations, to increase
the efficiency of their subjects. Etymological, semantic, philosophical approaches
to the interpretation of the category “goal” have been analyzed. The positions of
legal scholars on the interpretation of the term “goal” have been considered. The
concept, essence and content of legal and administrative-legal regulation have
been clarified. It has been emphasized that the purpose of protection of critical
infrastructure should be considered to ensure their smooth and sustainable
operation. It has been proposed to clarify this goal through the prism of protection
activities, in particular to define it as one that is to ensure the state of protection of
critical infrastructure, which is their smooth and sustainable operation. It has been
noted that the formulation of the purpose of protection of critical infrastructure in
this way is successful, because, firstly, it is concise, and therefore easy to perceive the
subjects of these public relations; secondly, it concerns only the activity of protection
of critical infrastructure, that is, it does not affect related public relations, because
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“ensuring the supply of vital goods and services to the population, society, business
and the state” is not exclusively related to these activities; third, in this case, the
purpose of protecting critical infrastructure is separated from the tasks aimed at
achieving it.
Keywords: critical infrastructure of Ukraine, object of administrative and
legal regulation, protection, aim, goal, purpose, norms of administrative law.
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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СФЕРІ
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Актуальність дослідження. Поняття «сталий розвиток» об'єднує в
собі питання збереження і відновлення навколишнього середовища, узгодження інтересів людства до законів екології з метою гармонійного розвитку суспільства в умовах обмеженості природних ресурсів. Забезпечення
сталого розвитку міст безпосередньо залежить від динамічності містобудівних перетворень. Однак ефективність і доцільність таких перетворень
повинні визначатися в процесі їх економічної оцінки.
Концепція сталого розвитку є актуальною і корисною, оскільки
містобудування в містах та інших населених пунктах, які є основними місцями проживання громадян, покликане створювати кожному сприятливе
навколишнє середовище (соціальну, матеріальну, природну, культурну,
підприємницьку і т.п.) та забезпечувати інші необхідні для процвітання
якості і властивості проживання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання, пов’язані з цією проблематикою, розглядалися у роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників, зокрема М. О. Баймуратова, Ю. О. Волошина, М. В. Пітцик,
В. Ф. Погорілко, М. В. Пітцик, В. Ф. Погорілко та інших дослідників.
Мета статті – дослідити значення концепції сталого розвитку в сфері
містобудівній діяльності.
Виклад основного матеріалу. Для належного втілення принципів
сталого урбаністичного розвитку в містобудівній діяльності, перед розробкою схеми планування території необхідно проаналізувати існуюче використання території громади.
Такий аналіз легше здійснювати, якщо в громаді уже проведено інвентаризацію земель. Над картою спільно з проєктувальником працюють
уповноважений орган містобудування та архітектури, землевпорядник
і старости об’єднаних територіальних громад. На ній відображаються переважні види використання території, позначаються наявні об’єкти, виробничі, комунальні, міжселенної соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури, природно-заповідного фонду, пам’ятки культурної спадщини, місця залягання корисних копалин, існуючі споруди інженерного захисту території, зрошені та осушені землі.
© О. Г. Курчин, 2019
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У місцях, де розташовані ці об’єкти, в санітарно-захисних та охоронних зонах діє відповідний режим використання території (тобто певні обмеження). З урахуванням таких планувальних обмежень в подальшій роботі формуються проєктні пропозиції щодо перспективного та найбільш
ефективного використання території громади.
Також для формування проєктних пропозицій важливо визначити
території розповсюдження факторів природної та техногенної небезпеки,
а саме: наявність складних інженерно-будівельних умов забудови (крутий
рельєф, затоплення, підтоплення карсти тощо); зони радіаційного та іншого техногенного забруднення довкілля, зони можливих надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру від потенційно небезпечних
об’єктів.
Сформовані проєктні пропозиції щодо подолання несприятливих
умов перспективного використання території відображаються на схемі інженерної підготовки та захисту території від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, що дозволяє майбутньому забудовнику
визначити обсяги витрат при освоєнні таких територій.
На проєктному плані відображаються пропозиції щодо перспективного та найбільш ефективного використання території ОТГ (функціональне
зонування території) з урахуванням проєктних рішень раніше затвердженої містобудівної документації державного (Генеральна схема планування
території України), регіонального (схеми планування території області та
району) та місцевого (генеральні плани населених пунктів, детальні плани
території) рівнів, а також результатів обговорень із місцевими жителями.
У цьому контексті варто відзначити, що сталий розвиток (англ.
sustainable development) – це загальна концепція стосовно необхідності
встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Як сформулювала визначення сталого розвитку
в своїй доповіді Комісія Брундтланд, це «…розвиток, який задовольняє
потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [2, с. 84].
Ряд теоретиків і прихильників сталого розвитку вважають його найперспективнішою ідеологією ХХІ століття і навіть усього третього тисячоліття, яка з поглибленням наукової обґрунтованості витіснить усі наявні
світоглядні ідеології, як такі, що є фрагментарними, неспроможними забезпечити збалансований розвиток цивілізації.
Іншими словами, сталий розвиток – це систематично керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід і сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти
напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їх результати та обрати найбільш оптимальний [6, с. 104].
Існує багато і таких країн, яким не до сталого розвитку, і вони його не
сприймають. На перше місце вони ставлять одну стратегічну мету – вижити. Саме такі країни провокують загрози, що поширюються на інші держави та їхні регіони. Досягти сталого розвитку регіонів надзвичайно важко,
адже близьке сусідство з іншими державами формує загрозу екологічної
небезпеки, а глобалізація, що стрімко набрала обертів, сприяє утворенню
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

74

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

та загостренню економічних і соціальних небезпек, які зрештою торкаються регіонального розвитку.
За визначенням Комісії ООН зі сталого розвитку, його мета – задовольняти потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здатність
майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Теорія сталого розвитку є
альтернативою парадигмі економічного зростання, яка ігнорує екологічну
небезпеку від розвитку за екстенсивною моделлю [1, с. 68].
Парадигма сталого розвитку містить вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості, відсутності расової та національної дискримінації, спрямована на підвищення рівня життя населення. У країнах, де на державному рівні зазначені вимоги ігноруються, в поняття сталого розвитку
намагаються вкласти «зручний» зміст, вихолощуючи справжній.
Так, в Україні термін «сталий розвиток» часто вживають для означення лише неухильного зростання економічних показників країни, її регіонів,
міст, сіл і окремих галузей економіки. Інколи до цього додають здійснення
безсистемних заходів щодо збереження довкілля та поліпшення санітарних
умов проживання й праці людей. Таке тлумачення терміну розкритиковане
Ґ. Дейлі, воно є не лише грубою помилкою, а і його профанацією [3, с. 18].
Загалом, концепція сталого розвитку ґрунтується на п’яти головних
принципах, цілком актуальних і для сфери містобудування:
1. Людство дійсно може надати розвитку сталого і довготривалого
характеру, для того щоб він відповідав потребам людей, які живуть зараз,
не втрачаючи при цьому можливості майбутнім поколінням задовольняти
свої потреби.
2. Обмеження, які існують в галузі експлуатації природних ресурсів,
відносні. Вони пов’язані з сучасним рівнем техніки та соціальної організації, а також із здатністю біосфери до самовідновлення.
3. Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім надати можливість реалізувати свої надії на благополучне життя. Без цього
сталий і довготривалий розвиток просто неможливий. Одна з головних
причин виникнення екологічних та інших катастроф – злидні, які стали у
світі звичайним явищем.
4. Необхідно узгодити стан життя тих, хто користується надмірними
засобами (грошовими і матеріальними), з екологічними можливостями
планети, зокрема щодо використання енергії.
5. Розміри і темпи росту населення повинні бути узгоджені з виробничим потенціалом глобальної екосистеми Землі, що змінюється.
Іншими словами, наприклад: будівництво доріг і будівель має супроводжуватися відповідним зростанням зелених насаджень, щоб не погіршувати стан довкілля; зростання виробництва зерна не повинно супроводжуватися виснаженням чи іншим погіршенням стану ґрунту; видобування
корисних копалин (наприклад, металевих руд, вугілля) має супроводжуватися створенням підприємств, котрі не залежать від цього видобутку, щоб
після вичерпання майбутні покоління (а часто й сучасні) не мали економічних проблем; у приватному сенсі – заробітна плата повинна компенсувати
витрати на відновлення здоров’я, погіршене через виконання роботи.
Економічний підхід до концепції стійкого розвитку засновано на теорії максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який є можлиЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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вим за умови, принаймні, збереження сукупного капіталу, за допомогою
якого і здійснюється цей дохід. Ця концепція передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і використання екологічних – природо-,
енерго- і матеріало-зберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію,
переробку та знищення відходів.
Соціальна складова стійкості розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних систем, у тому
числі на скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми. Важливим
аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ. Бажано також збереження культурного капіталу і різноманіття в глобальних масштабах і
повніше використання практики стійкого розвитку, наявної в не домінуючих культурах. Для досягнення стійкості розвитку, сучасному суспільству
доведеться створити ефективнішу систему ухвалення рішень, яка б ураховувала історичний досвід і заохочувала плюралізм.
З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати
цілісність біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення
має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність
всієї біосфери. Більш того, поняття «природних» систем і ареалів проживання можна розуміти широко, включаючи в них створене людиною середовище, таке як, наприклад, міста. Основна увага приділяється збереженню здібностей до самовідновлення і динамічної адаптації таких систем
до змін, а не збереження їх у деякому «ідеальному» статичному стані.
Деградація природних ресурсів, забруднення довкілля і втрата біологічного розмаїття скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення.
Узгодження цих різних поглядів та їх переклад на мову конкретних
заходів, які є засобами досягнення сталого розвитку – завдання величезної
складності, оскільки всі три елементи сталого розвитку слід розглядати
збалансовано [3, с. 88].
Важливим питанням у реалізації концепції сталого розвитку, особливо у зв’язку з тим, що вона часто розглядається як така, що еволюціонує,
стало виявлення її практичних і вимірюваних індикаторів.
У цьому напрямку зараз працюють як міжнародні організації, так і
наукові кола. Виходячи з вищенаведеної тріади, такі індикатори можуть
пов'язувати всі ці три компоненти і відображати екологічні, економічні
та соціальні (включаючи психологічні, наприклад, внутрішнє сприйняття
сталого розвитку з боку як посадових осіб органів місцевого самоврядування, так і суб’єктів містобудівної діяльності) аспекти.
Комплекс заходів стимулюючого характеру сприятиме досягненню
стану рівноважної регіональної системи і виходу із нерівноважного стану регіональної соціо-еколого-економічної системи. Під цим розуміється,
що об’єктом стимулювання є сталий розвиток регіонів. Сталий розвиток
не є теперішнім станом регіональної системи, чи навіть національної. Натомість сталий розвиток регіону є перспективою, пріоритетом, до якого необхідно прагнути. Слід пам’ятати, що саме стимулюючі інструменти
впливають на прагнення системи досягти сталого розвитку регіону і вийти із теперішнього стану регіональної системи.
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Стимул у локальному масштабі виступає зовнішнім каталізатором розвитку місцевої системи, спрямованим на досягнення динамічної рівноваги
територіальної громади, а відтак і її сталого розвитку, адже жодна локальна
система не може існувати без стимулів розвитку, вона залежить від них.
Стимули місцевого (локального) розвитку, на відміну від мотивів, є
усвідомленими, цілеспрямованими конкретними заходами, що спонукають до дії. Дія стимулу пов’язана не тільки з прямим впливом на діяльність
господарюючих структур населеного пункту, але й з демонстрацією їх конкретного втілення.
Іншими словами, стимули впливають на систему, вимагаючи досягнення результату з високою ефективністю. Стимул територіальної громади
передбачає залучення)зовнішніх впливів на місцеву систему для досягнення сталого розвитку даного локального соціуму. Крім того, стимулювання
сталого розвитку територіальної громади буде означати процес активізації спонукань державними і регіональними органами влади створення сучасного урбаністичного середовища, спрямованого на досягнення сталого
розвитку як поточного стану та перспективно-прогностичної мегамети.
При цьому містобудівна (просторова) сфера розвитку локальних систем за першооснову ставить задоволення соціально-економічних потреб
членів територіальної громади.
Безпосередньо сам термін «сталий розвиток» має досить суперечливий характер. Дане поняття відповідає російському «постоянный/стабильный», тобто «постійний/стабільний» розвиток, проте в країнах СНД неабиякого поширення набув термін «устойчивое развитие». Англомовний
оригінал розглянутого поняття (sustainable development) означає «підтримуваний розвиток». Досить цікавим є французький варіант даного терміну
(developpment durable) – «міцний/тривалий розвиток». У будь-якому випадку термін перекладається у значенні «сталий розвиток», хоч і породжує
різне розуміння його змісту [3, с. 67].
Ідеї сталого розвитку були офіційно проголошені на Міжнародній конференції з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Самміт Землі) у
1992 році. Ця конференція розглядала оточуюче середовище і соціально-економічний розвиток як взаємопов’язані та взаємозалежні області. У головному документі, прийнятому на цій конференції, «Порядку денному на
XXI століття» (Agenda 21), що розглядався як програма всесвітнього співробітництва, сталий розвиток пов’язується з гармонічним досягненням
наступних цілей: високої якості довкілля та здорової економіки для всіх
народів світу, задоволенні потреб людей і збереженні сталого розвитку
протягом тривалого періоду [5].
Відомо, що після Конференції в Ріо, попри всі декларації досягти рівноважного стану між економічним ростом, соціальною спільнотою та довкіллям, цього так і не сталось. Навпаки, ситуація погіршилась
і ускладнюється з кожним днем. Хоча спроби подолати кризові явища в
соціальній, економічній та екологічній сферах на різних рівнях соціо-еколого-економічних систем (глобальному, національному, регіональному та
локальному) робились неодноразово. Це також підтверджують міжнародні конференції, присвячені досягненню сталого розвитку, що проводились
упродовж останніх двох десятиліть.
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Реакцією на заклопотаність вченими питаннями комплексного тривалого розвитку було створення у 70–80-х роках ХХ ст. міжнародних неурядових наукових організацій з вивчення глобальних процесів на Землі,
таких як Міжнародна федерація інститутів перспективних досліджень
(ІФІАС), Римський клуб (з його знаменитою доповіддю «Межі зростання»),
Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, а в СРСР – Всесоюзного інституту системних досліджень, проведення в 1972 р. у Стокгольмі Конференції ООН з довкілля, а також створення Програми ООН з довкілля (UNEP), що мало свій вплив у тому числі й на процес упровадження
принципів сталого розвитку в містобудівну діяльність [7].
Висновки. Концепція сталого розвитку в містобудівній діяльності заснована на цілеспрямованій діяльності держави щодо формування сприятливого середовища життєдіяльності населення, сталого розвитку систем
розселення, міст та інших поселень відповідно за довгостроковими цілями соціально-економічного і просторового розвитку країни з урахуванням
історично сформованого розселення та інших місцевих особливостей.
У цілому, в містобудівній сфері, зокрема – в частині визначення місця
і ролі органів місцевого самоврядування, забезпечення сталого розвитку
населених пунктів концептуально та структурно-функціонально включає
необхідні елементи, як формування належної концепції просторового планування населених пунктів, що поєднує у собі як архітектурно-будівельні,
так і земельні, екологічні, соціокультурні аспекти забудови. Також елемент
всебічного врахування у документації з просторового планування екологічних проблем, належного управління водними ресурсами, стійкої мобільності, захисту культурної, природної спадщини, а також вимог, що виникають у зв’язку з необхідністю адаптації до зміни клімату та розробки схеми
планування території, з обов’язковим врахуванням існуючого використання території громади, включаючи попереднє проведення інвентаризації
земель.
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Курчин О. Г. Концепція сталого розвитку в сфері містобудівної
діяльності
Онтологічний зв’язок сталого місцевого розвитку і розвитку місцевого господарства з активізацією містобудівної діяльності в територіальній
громаді в сучасних умовах знаходить свій прояв, насамперед, у формуванні
належної концепції просторового планування населених пунктів, що поєднує у собі як архітектурно-будівельні, так і земельні, екологічні, соціокультурні аспекти забудови. Так, у державах-членах ЄС просторове планування
формулює ключові принципи розвитку території, адже на сьогодні цивілізація створює для природи та життя й здоров’я людини загрози, тому існує незаперечна необхідність здійснення заходів щодо просторового планування відповідно до принципів сталого розвитку.
Ключові слова: містобудування, містобудівна діяльність, просторове планування, сталий розвиток.
Курчин О. Г. Концепция устойчивого развития в сфере градостроительной деятельности
Онтологический связь устойчивого местного развития и развития
местного хозяйства с активизацией градостроительной деятельности в
территориальной общине в современных условиях находит свое проявление прежде всего в формировании надлежащей концепции пространственного планирования населенных пунктов, сочетает в себе как архитектурно-строительные, так и земельные, экологические , социокультурные
аспекты застройки. Так, в государствах-членах ЕС пространственное планирование определяет ключевые принципы развития территории, ведь
на сегодня цивилизация создает для природы и жизни и здоровья человека
угрозы, поэтому существует неоспоримое необходимость осуществления
мер по пространственного планирования в соответствии с принципами
устойчивого развития.
Ключевые слова: градостроительства, градостроительная деятельность, пространственное планирование, устойчивое развитие.
Kurchyn O. The concept of sustainable development in the field of
urban planning
The ontological connection of sustainable local development and the
development of local economy with the intensification of urban development in
the territorial community in modern conditions is manifested primarily in the
formation of an appropriate concept of spatial planning of settlements, combines
both architectural and construction, as well as land, environmental, social and
cultural aspects of development. So, in the EU member states, spatial planning
defines the key principles of territorial development, because today civilization
poses a threat to nature and human life and health, therefore there is an undeniable
need for spatial planning measures in accordance with the principles of sustainable
development.
Keywords: urban planning, urban planning activity, spatial planning,
sustainable development.
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ІНСТАНЦІЙНА ЮРИСДИКЦІЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ
СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Актуальність теми. Забезпечення захисту та реалізації прав і свобод людини прийнято вважати невід`ємною складовою демократичного
суспільства. З цією метою законодавець не тільки передбачив можливість
судового захисту правового статусу особи, а й захист органами державного
управління. Адміністративна юрисдикція на сьогодні є єдиним універсальним інститутом захисту законодавчо закріплених прав та законних інтересів громадян, який уособлює поєднання двох самостійних механізмів, а
саме виконавчої та судової гілок влади [8, c. 82–88].
Огляд останніх досліджень. Розгляд та вирішення адміністративних справ в судах України у сучасних наукових реаліях були предметом дослідження багатьох вчених-правників та професійних суддів до числа яких
належить: В. Авер’янов, О. Бандурка, В. Башкатова, В. Бевзенко, В. Бойко,
М. Бояринцева, П. Вовк, В. Галунько, М. Глуховеря, І. Голосніченко, Н. Губерська, П. Діхтієвський, А. Зеленов, І. Зозуля, І. Іванищук, Р. Кайдашев, І. Качур, О. Качура, Х. Кіт, С. Кічмаренко, В. Келеберда, М. Ковалів, Т. Коломоєць,
В. Колпаков, А. Комзюк, О. Кузьменко, В. Куценко, Н. Писаренко, В. Оксінь,
М. Ульмер та ін. Оскільки, порядок розгляду та вирішення адміністративних справ досі залишається проблемною площиною у судочинстві України,
тому новітні науково-теоретичні дослідження є актуальними та своєчасними викликами для формування єдиної практики захисту прав, свобод та
законних інтересів осіб в порядку адміністративного судочинства.
Мета статті полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу теорії права, діючих норм адміністративно-процесуального права, сучасних
позицій вчених-правників та професійних суддів, а також практики діяльності судів першої інстанції в Україні, визначити загальну характеристику
інстанційної юрисдикції в адміністративному судочинстві України.
Виклад основних положень. Юридична енциклопедія визначає поняття «адміністративна юрисдикція» (від латинського «юрис» – право,
«дико» – кажу) як встановлена законом чи іншим нормативним актом сукупність правових повноважень відповідних державних органів вирішувати правові спори, в тому числі вирішувати справи про правопорушення,
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тобто оцінювати дії особи чи іншого об’єкта права з точки зору їх правомірності, застосовувати юридичні санкції до правопорушників [9, с. 16].
Теоретик С. Алексеев під юрисдикцією в науковій літературі визначив «діяльність компетентних органів, уповноважених на розгляд юридичних справ і на винесення за ними юридично обов’язкових рішень» [1,
с. 48]. Ю. М. Козлов та Л. Л. Попов трактують адміністративну юрисдикцію
як адміністративно-процесуальну діяльність уповноважених органів виконавчої влади, тобто установлену законодавчими актами діяльність органів державного управління і посадових осіб з вирішення індивідуальних
справ і застосування відповідних юридичних санкцій в адміністративному порядку [5, c. 409]. О. Чернобай сформовано, що адміністративна юрисдикція – це діяльність щодо розгляду адміністративних публічних спорів і
вирішення справ про адміністративні правопорушення, що здійснюється
уповноваженими на те державними органами, а також діяльність по застосуванню до винних осіб заходів примусового характеру. Отже, адміністративна юрисдикційна діяльність є досить важливою для всієї системи державного управління, адже вона спрямована на забезпечення та належний
захист основних прав та свобод людини і громадянина, захист суспільних
відносин, що складаються у сфері державного управління, активізацію боротьби з найбільш чисельною різновидністю правопорушень, якими є адміністративні правопорушення [8, c. 82–88].
О. Іщук зазначає, що у більшості випадків адміністративна юрисдикція ототожнюється з діяльністю щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення та винесенню відповідних постанов у встановлених
законом формах, або як врегульована законом діяльність уповноваженого органу, посадової особи щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення та застосування заходів адміністративної відповідальності
– адміністративних стягнень. Таке розуміння досліджуваного явища відображає звужений підхід. Більш широкий підхід щодо розуміння суті
адміністративної юрисдикції включає вирішення питань, які виникають
у специфічний сфері взаємних правовідносин між державою і громадянином, передусім у сфері здійснення державної виконавчої влади. У широкому розумінні адміністративна юрисдикція розглядається як врегульована
законом діяльність уповноваженого органу державної влади, посадової
особи щодо вирішення індивідуальних адміністративних справ (спорів),
пов’язаних з адміністративно-правовими відносинами громадянина або
недержавної організації з державним органом (його посадовою особою)
при здійсненні цим органом публічної влади, як правило, виконавчої
влади. Така позиція прихильників широкого розуміння адміністративної
юрисдикції відображає здійснення юрисдикційної діяльності до меж розгляду будь-якого публічно-правового спору, включаючи й адміністративні суди [3, c. 424]. І. Панова сформувала чотири основні напрями в трактуванні адміністративної юрисдикції і розробляє свою – п’яту – концепцію
цього явища, визначаючи адміністративну юрисдикцію як «частину в основному виконавчих органів публічної влади (а також: судових, органів
місцевого самоврядування) підзаконного, правоохоронного характеру,
що здійснюється у рамках таких законодавчо закріплених адміністративно-юрисдикційних проваджень, як: а) розгляд спорів; б) застосування заЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ходів адміністративного примусу; в) діяльність з виконання державного
примусу; г) що виконує охоронну, виховну, регулятивну функції» [7, c. 47].
Досить комплексно О. Чернобай виділено певні ознаки адміністративної
юрисдикції: 1) є складовою частиною виконавчо-розпорядчої діяльності
відповідних органів державної влади; 2) підставою є наявність правопорушення (правового конфлікту). Тобто, початком здійснення адміністративно-правової юрисдикції є наявність відповідного спору, що виникає
між сторонами адміністративної діяльності та потребує свого вирішення,
а також під час вчинення адміністративного правопорушення. У свою чергу, варто зазначити, що розгляд і рішення юридичних справ, обумовлених
позитивними обставинами, не охоплюються юрисдикційною діяльністю.
Юрисдикція виникає лише тоді, коли необхідно вирішити суперечку про
право, порушення встановлених правових норм; 3) адміністративна юрисдикція носить державно-владний характер, оскільки одним із учасників
цих правовідносин обов’язково виступає орган державної влади, а тому і
відносини, що виникають носять державно-владний характер; 4) розгляд
спорів, що відносяться до адміністративної юрисдикції здійснюються
виключно уповноваженими на те державними органами та судом. Тобто,
законодавством чітко встановлюється перелік державних органів, які здійснюють розгляд певних категорій справ. Розгляд справ іншими органами,
ніж ті, що передбачені законом не допускається; 5) наявність законодавчо регламентованої процесуальної форми здійснення адміністративної
юрисдикції. Тобто, процедура розгляду правового спору між учасниками
здійснюється не в довільній формі, а у чітко регламентованій законом процесуальній формі; 6) участь самих сторін конфлікту в процесі його вирішення. Тобто сторони беруть безпосередню участь у розгляді правового
конфлікту, шляхом надання пояснень, доказів тощо; 7) інстанційність
оскарження дій, бездіяльності і рішень органів, які наділені адміністративною юрисдикцією. Це означає, що звернення особи до відповідного органу
державної влади не позбавляє права на звернення цієї особи до вищестоящого органу чи до суду; 8) індивідуальність розгляду кожного правового
спору; 9) розгляд правового спору закінчується прийняттям відповідного
процесуального рішення, яке врегульовує конкретне питання по суті конфлікту. Таке рішення може містити і певні санкції для однієї чи обох сторін
конфлікту; 10) застосування заходів державного примусу, які необхідні для
виконання вищезазначеного рішення у повному обсязі. Тобто, у випадку
невиконання рішення, прийнятого по правовому спору уповноважені на те
органи мають право застосовувати примусові заходи для його виконання
[8, c. 82–88].
Аналізуючи положення КАС України, а саме Главу 2 Розділу 1, адміністративна юрисдикція існує трьох видів: предметна юрисдикція (це
види та предмет справ, на які поширюється юрисдикція адміністративних
судів), інстанційна юрисдикція (рівні судів за поділом судової інстанції) та
територіальна юрисдикція (підсудність за територіальним принципом).
Судова інстанція являє собою судовий орган у цілому або його структурний підрозділ, що виконує певну процесуальну функцію при здійсненні
правосуддя. Судові інстанції відрізняються за колом процесуальних повноважень щодо вирішення спорів. Розрізняють суд першої інстанції, суд апеЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ляційної інстанції, суд касаційної інстанції. Суди першої інстанції виконують функцію розгляду і вирішення справ по суті. Суди апеляційної інстанції
переглядають справи в апеляційному порядку, суд касаційної інстанції – в
касаційному порядку. Кожна наступна судова інстанція є вищестоящим
судом відносно судової інстанції, що раніше постановила судове рішення.
Наприклад, суд апеляційної інстанції є вищестоящим відносно суду першої
інстанції. Суд касаційної інстанції є вищим відносно суду апеляційної інстанції [6, с. 20–25].
Призначення інстанційної юрисдикції – визначити рівні можливості
щодо оскарження судових рішень для кожної адміністративної справи, тобто передбачити однакову кількість судових інстанцій з тим, щоб право
особи на оскарження і перегляд судового рішення необґрунтовано не обмежувалося, та підсудності кількох пов’язаних між собою вимог – забезпечити об’єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в рамках адміністративного судочинства [2, с. 250-251].
Параграф 2 Глави 2 КАС України має назву «Інстанційна юрисдикція»
та розкриває основи інстанційної юрисдикції в адміністративному судочинстві. Відповідно до статті 22 КАС України місцеві адміністративні суди
(місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні
суди) вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції, крім випадків, визначених частинами другою – четвертою статті 22 КАС України.
Апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає
місто Київ, як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності Центральної виборчої комісії (окрім визначених частиною четвертою статті 22 КАС України), дій кандидатів на пост
Президента України, їх довірених осіб. Апеляційним адміністративним судам як судам першої інстанції підсудні справи за позовами про примусове
відчуження з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, інших
об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені. Апеляційним адміністративним судам як судам першої інстанції підсудні справи за позовами про
примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, а також спори
за участю суб’єктів владних повноважень з приводу проведення аналізу
ефективності здійснення державно-приватного партнерства та спори, що
виникають у зв’язку з проведенням та/або визначенням результатів конкурсу з визначення приватного партнера та концесійного конкурсу. Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення
Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського
референдуму, справи за позовом про дострокове припинення повноважень
народного депутата України, а також справи щодо оскарження актів, дій
чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради
правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України [4].
Стаття 23 розкриває повноваження апеляційних судів щодо перегляду судових рішень місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних судів та окружних адміністративних судів). Стаття
24 розкриває статус суду касаційної інстанції, відповідно Верховний Суд
переглядає судові рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку як суд касаційної інстанції [4].
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Правила інстанційної юрисдикції адміністративних справ складають
алгоритм визначення компетентного суду для розгляду і вирішення конкретної справи. При визначені інстанційної юрисдикції дають відповідь на
питання, які суди розглядають справи у першій інстанції, а які - в апеляційній та касаційній інстанціях. Закон встановлює, які саме з процесуальних дій має право провадити даний суд, тобто окреслює його функції. Так,
інстанційна юрисдикція визначає обсяг повноважень суду кожної ланки
єдиної системи судоустрою України: місцевих судів, апеляційних судів та
Верховного Суду [6, с. 20–25].
Загалом, можна узагальнити, що інстанційна юрисдикція в адміністративному судочинстві України за своєю суттю є сукупністю повноважень щодо розгляду та вирішення адміністративних справ судами по
суті (судами першої інстанції) або щодо перегляду прийнятих судових рішень (судами апеляційної або касаційної інстанції), що дозволяє організувати форму діяльності адміністративних судів та гарантувати права особи
щодо судового захисту та оскарження рішень суду.
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Маруліна Л. О. Інстанційна юрисдикція в адміністративному судочинстві україни: загальна характеристика
У статті визначено, що інстанційна юрисдикція в адміністративному
судочинстві України за своєю суттю є сукупністю повноважень щодо розгляду та вирішення адміністративних справ судами по суті (судами першої
інстанції) або щодо перегляду прийнятих судових рішень (судами апеляційної або касаційної інстанції), що дозволяє організувати форму діяльності
адміністративних судів та гарантувати права особи щодо судового захисту та оскарження рішень суду.
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Марулина Л. А. Инстанционного юрисдикция в административном судопроизводстве Украины: общая характеристика
В статье определено, что инстанционная юрисдикция в административном судопроизводстве Украины по своей сути является совокупностью
полномочий по рассмотрению и разрешению административных дел судами по существу (судами первой инстанции) или по пересмотру принятых
судебных решений (судами апелляционной или кассационной инстанции),
что позволяет организовать форму деятельности административных судов и гарантировать права человека по судебной защиты и обжалования
решений суда.
Ключевые слова: административное дело, доказательства, первая
инстанция, права, принципы, рассмотрение, сроки, субъект властных полномочий, суд.
Marulina L. Instance jurisdiction in administrative proceedings of
Ukraine: general characteristics
The article stipulates that instance jurisdiction in the administrative
proceedings of Ukraine is essentially a set of powers to consider and resolve
administrative cases by courts on the merits (courts of first instance) or to review
court decisions (courts of appeal or cassation), which allows to organize the form of
activity administrative courts and guarantee the rights of the individual to judicial
protection and appeal against court decisions.
Key words: administrative case, evidence, first instance, rights, principles,
consideration, terms, subject of power, court.
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ
ОХОРОНИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Постановка проблеми. Конституційною нормою в Україні є зобов’язання держави створювати належні та необхідні умови для реалізації всієї
сукупності передбачених прав і свобод людини і громадянина. Окремо наголошено в Основному законі, що органи публічної влади першочергово
спрямовують наявні державно-владні зусилля та ресурси на виконання
означених цілей через здійснення правової охорони відповідних суб’єктивних прав. Велику роль у цих процесах відіграють юридичні засоби, застосовні суб’єктами публічної адміністрації, що регламентовані положеннями
вітчизняного адміністративного права.
У сучасному суспільстві охоронна функція все більше пронизує ключові сфери людського життя, гарантує схоронність та недоторканність матеріальних і нематеріальних надбань будь-якої особи. На державу покладено створення та втілення у практичну площину статичного та динамічного
стану охоронюваного суспільного середовища для забезпечення ефективного досягнення публічних і приватних інтересів, підтримання оптимального стану правопорядку та законності тощо. Саме означеним обумовлена
необхідність науково-теоретичного аналізу цього питання.
Метою статті є аналіз вітчизняних наукових праць щодо формулювання поняття та визначення сутності адміністративно-правової охорони
прав і свобод людини і громадянина.
Виклад основного матеріалу. Великий тлумачний словник сучасної
української мови, за редакції В.Т. Бусела, під «охороною» визначає дію за
значенням «охороняти», тобто оберігати від небезпеки кого-, що-небудь,
забезпечувати від загрози нападу, замаху й т.п; забезпечувати, гарантувати, недоконаність кого-, чого-небудь; оберігати від руйнування, знищення, завдання шкоди; захищати від чого-небудь [1, с. 870]. Правова охорона
прав і свобод людини і громадянина здійснюється всією системою органів
державної влади й органів місцевого самоврядування, а також спеціалізованою ланкою державних інституцій у межах реалізації правоохоронної
функції держави. Наразі ця функція зазнає кардинальних трансформацій,
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зумовлених подібними чинниками, описаних у попередньому підрозділі
дисертації щодо розвитку адміністративно-правової доктрини України з
умовах панування людиноцентричної ідеології.
Підтримка стабільного порядку в країні є завданням всієї держави,
усієї системи її органів. Примусовий бік державної діяльності поступово
втрачає свою силу за наявності гармонійних, об’єктивно обумовлених економічних, політичних, соціальних і моральних відносин громадян і держави. Вона перетворюється на правовий порядок цивілізованого суспільства.
Держава за допомогою правоохоронної функції не тільки забезпечує охорону і відновлення порушеного права, а й створює гарантії для здійснення
громадянами своїх прав і свобод. Варіативність інтерпретації правоохоронної функції держави ґрунтується на різних підходах до розуміння поняття
її здійснення у сфері правоохоронної діяльності й зумовлена відсутністю
законодавчого визначення правоохоронної функції держави. У підсумку в
умовах правової державності перевага надається таким формам державних функцій взагалі і правоохоронної зокрема, які повною мірою можуть
забезпечити реальний пріоритет прав і свобод людини і громадянина,
сприяти формуванню громадянського суспільства і зберігати непорушність усіх принципів правової держави.
У загальній теорії держави і права функції держави – це основні напрямки її діяльності, які виражають сутність і соціальне призначення в
галузі управління справами суспільства. У таких функціях виражається її
сутність держави через найбільш глибинне й усталене в ній. Відображення в останній соціального призначення означає, що вони є засобом задоволення різноманітних суспільних інтересів. Кожна функція держави має
свій зміст і об’єкт впливу, що становить множина однорідних доцільних постійних дій, через які держава справляє вплив на конкретні сфери суспільного життя і через які розкривається її соціальне призначення.
В цілому ж функції держави мають зовнішній та зовнішній характер,
обумовленого особливостями діяльності публічної влади. У першому випадку мова йде про дипломатичні відносини, захист кордонів і національного суверенітету, реалізації та захист різноманітних державних і суспільних інтересів на міжнародній арені. Водночас внутрішні функції держави
виражаються через низку основних і додаткових спрямувань в ключових
сферах публічного і суспільного життя, що гарантує високий рівень життєдіяльності відповідного населення. Закономірно, що серед останніх одна
із провідних належить правоохоронній функції.
На переконання О. М. Бандурки та Ю. О. Загуменної, ця функція уособлює забезпечений системою необхідних ресурсів комплексний напрямок
діяльності держави, який об’єднує низку заходів, заснованих на засадах
справедливості та ефективності, спрямованих на безконфліктну реалізацію прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, забезпечення
соціальної злагоди, недопущення порушень законності та правопорядку.
Вона реалізується законодавчою, виконавчою та судовою владою [2, с. 42].
Погоджуємося з твердженням О. І. Безпалової, що у вітчизняній юридичній науці й досі не вироблено єдиного підходу до визначення наведеного поняття, погляди науковців з цього приводу характеризуються різноманітністю. Насамперед, правоохоронна функція держави – це самостійний
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комплексний напрямок діяльності держави, обумовлений її соціальним
призначенням, який реалізується системою суб’єктів, що уповноважені
виключно в рамках закону з використанням відповідних форм і методів
вживати юридичних заходів впливу з метою досягнення бажаного соціального ефекту – охорони права в цілому, забезпечення охорони законності і
правопорядку, прав і свобод громадян зокрема [3, с. 27].
В означеному контексті правоохоронна функція держави безумовно
виходить за межі лише забезпечення реалізації та захисту суб’єктивних
прав громадян, адже таке спрямування діяльності компетентних державних органів орієнтовано на розв’язання низки інших соціально значимих
завдань, зокрема охорона основ верховенства права, законності, публічного правопорядку. Водночас правова охорона прав і свобод людини та громадянина є першоосновою та підґрунтям діяльності, прописаної відповідними конституційними нормами. Адже згідно зі ст. 3 Конституції України
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються найвищою соціальною цінністю, утвердження і забезпечення яких є головним обов’язком держави. Права і свободи людини та їхні
гарантії визначають зміст і спрямованість функціонування публічних органів, а також держава відповідає перед людиною за свою діяльність [4].
Поряд із цим, охороняти права і свободи можна тільки через забезпечення правопорядку, який, у свою чергу, може реалізовуватися тільки
через охорону прав і свобод особи. Тобто, охорона прав і свобод людини і
громадянина – це функція-мета, а забезпечення правопорядку – це функція-засіб. Функція охорони прав і свобод особи та функція участі України
в такій охороні на міжнародній арені спрямовані на охорону приватного
права, а функція забезпечення правопорядку та участі України у підтримці міжнародного правопорядку спрямована на охорону публічного права.
Функцією-засобом є також зовнішні правоохоронні функції держави, для
яких внутрішні функції є метою і без яких вони не можуть бути нормально
забезпечуватись. Це зумовлено дедалі більшою інтеграцією нашої країни у
правову сферу міжнародного співробітництва, європейської інтеграції, виникненням нових правових потреб.
Поряд із зазначеним останні роки вітчизняні вчені не полишають
спроб розвинути підходи до формулювання поняття та з’ясування сутності категорії «правоохоронна функція держави». Прикладом, О. M. Полковніченко вказує, що правоохоронна функція держави – це забезпечений системою необхідних ресурсів комплексний напрямок діяльності
держави, який об’єднує низку заходів, спрямовані на реалізацію прав,
свобод і законних інтересів людини і громадянина, забезпечення соціальної злагоди, недопущення індивідуальних, колективних та масових порушень законності й правопорядку. Це розуміння правоохоронної функції
враховує сервісну спрямованість держави на сучасному етапі історичного
розвитку і, відтак, – державних органів, що забезпечують реалізацію вказаної функції. О. Л. Соколенко надає дещо інше визначення – як комплексний цілісний пріоритетний напрямок державної політики, спрямований
на забезпечення відповідно до засад верховенства права та пріоритету
прав людини охорони права і правовідносин, а також захисту основ конституційного ладу, у тому числі прав, свобод і законних інтересів людини
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і громадянина, законності та правопорядку. Виокремлено такі її основні
ознаки [5, с. 851]:
– правоохоронна функція становить комплексний пріоритетний напрямок державної політики;
– зміст правоохоронної функції складає забезпечення охорони права
і правовідносин, а також захисту основ конституційного ладу, у тому числі
прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, законності та публічного правопорядку;
– правоохоронну функцію характеризує цілісність і внутрішня узгодженість, організованість і цілеспрямованість, стабільність і постійність, однорідність і різноплановість;
– правоохоронна функція ґрунтується на принципах верховенства
права, законності, пріоритету прав і свобод людини і громадянина, самостійності, професійності, прозорості та ефективності;
– правоохоронна функція реалізується у відповідних правових і організаційних формах за допомогою державно-владних методів переконання та примусу;
– реалізація правоохоронної функції вимагає її своєчасного забезпечення достатніми матеріально-технічними, фінансовими й кадровими
ресурси, формування адекватної нормативно-правової та організаційної
основи цієї діяльності.
У підсумку правоохоронна функція держави системно взаємопов’язана з охоронною функцією права. Завдяки такому симбіозу досягається
стійкий зв’язок публічних органів з суспільством з метою створення необхідного та сприятливого охоронюваного соціального середовища із застосуванням комплексного, різностороннього юридичного інструментарію.
За таких умов здійснюється безконфліктна реалізація прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, недопущення їхнього порушення
та захист у разі настання несприятливих обставин, зумовлених вчиненням низки певних правопорушень. Водночас оптимально та раціонально
розвинута законодавча база дозволяє уповноваженим органам публічної
влади здійснювати допустимий державно-владний вплив на конкретні суспільні відносити. Також застосовувати засоби примусу у разі необхідності,
зокрема юридичної відповідальності, а також гарантувати повне відновлення порушених суб’єктивних прав й недопущення їхнього повторного
порушення чи обмеження у майбутньому.
В означених процесах велика роль відводиться адміністративно-правовому інструментарію, адже наразі відповідні правовідносини держави й громадян вийшли на якісно новий рівень співдії за розвитку людиноцентризму
з публічного управління. Питання адміністративно-правової охорони прав
фізичних і юридичних осіб не втрачають своє актуальності досить тривалий
проміжок часу, зокрема на дисертаційному та монографічному рівнях. Наразі точаться постійні дискусії щодо сутності та змісту відповідної правової
категорії. У низці сучасних наукових публікацій пропонуються визначення
понять «адміністративно-правової охорони» прав і законних категорій учасників правовідносин у найрізноманітніших сферах суспільного життя.
Прикладом, Л. В. Золота під адміністративно-правовою охороною
права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності пропонує
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розуміти діяльність органів державного управління, яка спрямована на
вжиття відповідних заходів профілактики вчинення правопорушень щодо
інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності засобами адміністративного права, підтримання стабільної ситуації у сфері забезпечення права інтелектуальної власності на результати наукової діяльності, виявлення та відновлення порушених немайнових і майнових прав суб’єктів права
інтелектуальної власності на результати наукової діяльності, притягнення
винних осіб до адміністративної відповідальності за порушення права інтелектуальної власності з питань наукової діяльності [6, с. 12].
Наведена позиція, на нашу думку, відзначається досить вузьким розумінням відповідного юридичного феномену, оскільки, по-перше, ним охоплено виключно діяльність «органів державного управління». В сучасних
реаліях розвитку засад саме публічного управління доцільно вести мову
про публічну адміністрацію, до якої входять органи виконавчої влади, виконавчі органи місцевого самоврядування, інші суб’єкти, наділенні окремими
повноваженнями публічної адміністрації. Також до здійснення правоохоронної функції держави часто долучені інституту громадянського суспільства.
По-друге, автором основний акцент зміщено на адміністративно-юрисдикційній діяльності певних владних суб’єктів, які здійснюють профілактичні
заходи у цій сфері та при виявленні правопорушень – проводять процедурні
дії, спрямовані на виявлення, фіксацію фактів і збір доказів проступку й притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Однак не менш
важливим аспектом правової охорони є також створення належних умов для
реалізації відповідних прав і законних інтересів особи.
На думку І. П. Голосніченка адміністративно-правова охорона комунальної власності – це правові відносини, що характеризуються достатністю механізму адміністративно-правового регулювання, його основного
елементу – норм цієї галузі права, та їх ефективною реалізацією в організаційній сфері формування майна комунальної власності, в запобіжних заходах і заходах примусу до порушників права комунальної власності [7, с. 26].
О. М. Єщук вважає, що адміністративно-правова охорона в інформаційному
суспільстві охоплює систему впорядкованої адміністративно-правовими
нормами діяльності публічної адміністрації, направлена на попередження
правопорушень і відновлення порушеного права в сучасній інтернет-мережі, що здійснюється засобами адміністративного права з можливістю застосування заходів адміністративного примусу та притягнення винних до
адміністративної відповідальності [8, с. 32].
З огляду на викладене, доцільно погодитися з позицією, що в адміністративно-правовому статусі суб’єктів публічної адміністрації регулятивна та охоронна функції адміністративного права поряд із передбаченими законодавством повноваженнями є визначальними в забезпеченні
охорони прав і свобод особи. Регулятивна функція адміністративного права має свої особливості та здійснюється шляхом впливу на поведінку учасників відносин, які повинні відповідати адміністративно-правовим нормам, правам та обов’язкам. Охоронна функція адміністративного права є
сукупністю визначених нормами адміністративного законодавства способів і засобів впливу з метою охорони прав суб’єктів та інших учасників
правовідносин, яка здійснюється шляхом визначення нормами адміністраЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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тивного і спеціального законодавства прав та обов’язків. Охоронна функція адміністративного права в діяльності публічної адміністрації полягає і
в регулюванні інших суспільних відносин – тих, що виникають між публічною адміністрацією та особою з приводу реалізації певних суб’єктивних
прав, здійсненні законних інтересів.
Висновки. З огляду на викладене вище маємо зробити висновок, що
адміністративно-правова охорона прав і свобод людини і громадянина – сукупність однорідних норм адміністративного права, що охороняють права
і свободи людини і громадянина, або/та процесуального сприяння захисту
суб’єктивних права нормами адміністративного процесу та при здійсненні
проваджень у справах про адміністративні правопорушення, що є стійкими, постійними, довгий час діючими і такими, що зберігають свої якісні і
кількісні властивості загальнообов’язковим правилами поведінки, реалізуються органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та судом,
пов’язані чисельними, як вертикальними так і горизонтальними зв’язками
з іншими нормами адміністративного права, а також нормами інших галузей права.
Змістом публічного адміністрування охорони прав і свободи людини
і громадянина є адміністративна діяльність суб’єктів публічної адміністрації та суду, яка здійснюється в процесі: правотворчої підзаконної діяльності публічної адміністрації щодо видання нормативно-правових актів,
які уточнюють та деталізують закони до моменту їх правозастосування;
адміністративно-сервісної діяльності публічної адміністрації в процесі надання адміністративних послуг; правореалізаційної діяльності з охорони
прав на основі виконання норм адміністративного права; правоохоронної
діяльності щодо захисту прав із використанням засобів адміністративного примусу і адміністративної відповідальності; судового захисту суб’єктів
права в системі адміністративного судочинства; відновлення справедливості та відшкодування збитків потерпілим в процесі притягнення винних
до адміністративної відповідальності в провадженнях у справах про адміністративні правопорушення.
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Мозгова А. А. Поняття та сутність адміністративно-правової охорони прав і свобод людини і громадянина
Стаття присвячена формулюванню поняття та визначенню сутності адміністративно-правової охорони прав і свобод людини і громадянина. Обґрунтовується, що на публічну владу покладено зобов’язання зі
створення та втілення у практичну площину статичного та динамічного
стану охоронюваного суспільного середовища для забезпечення ефективного досягнення публічних і приватних інтересів, підтримання оптимального стану правопорядку та законності тощо через реалізацію правоохоронної діяльності держави. Визначено, що в адміністративно-правовому
статусі суб’єктів публічної адміністрації регулятивна та охоронна функції
адміністративного права поряд із передбаченими законодавством повноваженнями є визначальними в забезпеченні охорони прав і свобод особи.
Зроблено висновок, що охоронна функція адміністративного права є сукупністю визначених нормами адміністративного законодавства способів і
засобів впливу з метою охорони прав суб’єктів та інших учасників правовідносин, яка здійснюється шляхом визначення нормами адміністративного і
спеціального законодавства прав та обов’язків.
Ключові слова: адміністративно-правова охорона, органи публічної
влади, права і свободи людини і громадянина, правоохоронна функція, публічна адміністрація.
Мозговая А. А. Понятие и сущность административно-правовой
охраны прав и свобод человека и гражданина
Статья посвящена формулировке понятия и определению сущности
административно-правовой охраны прав и свобод человека и гражданина. Обосновывается, что на публичную власть возложена обязанность по
созданию и воплощение в практическую плоскость статического и динамического состояния охраняемого общественной среды для обеспечения эффективного достижения публичных и частных интересов, поддержание оптимального состояния правопорядка и законности т.д. через реализацию
правоохранительной деятельности государства. Определено, что в административно-правовом статусе субъектов публичной администрации регулятивная и охранительная функции административного права наряду
с предусмотренными законодательством полномочиями являются определяющими в обеспечении охраны прав и свобод личности. Сделан вывод,
что охранительная функция административного права является совокупностью определенных нормами административного законодательства
способов и средств воздействия с целью охраны прав субъектов и других
участников правоотношений, которая осуществляется путем определения нормами административного и специального законодательства прав
и обязанностей.
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Ключевые слова: административно-правовая охрана, органы публичной власти, права и свободы человека и гражданина, правоохранительная
функция, публичная администрация.
Mozghova A. The concept and essence of administrative and legal
protection of human and civil rights and freedoms
The article is sanctified to formulation of concept and determination of
essence of administrative legal safeguard of rights and freedoms of man and
citizen. Grounded, that on public power an obligation is fixed from creation and
embodiment in the practical plane of the static and dynamic state of о of public
environment for providing of effective achievement of public and private interests,
maintenance of the optimal state of law and order and legality and others like
that through realization of law-enforcement activity of the state. Certainly, that in
administrative legal status of subjects of public administration and guard functions
of administrative law next to the plenary powers envisaged by a legislation are
qualificator in providing of guard of rights and freedoms of person. Drawn
conclusion, that a guard function of administrative law is totality of certain by the
norms of administrative legislation of methods and facilities of influence with the
aim of guard of rights for subjects and other participants of legal relationships,
that comes true by determination of administrative and special legislation of rights
norms.
Keywords: administrative legal safeguard, man central approach, public
government, right and freedom of man and citizen bodies, public management.
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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ ЗА
ДОТРИМАННЯМ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. За наявності максимально досконалого адміністративно-правового регулювання діяльності поліції повсякденним
правореалізаційним (в тому числі, правозастосовним) процедурам та виконанню покладених на зазначений орган завдань будуть притаманні певні особливості, що відрізнятимуть діяльність поліції за одними і тими ж напрямами залежно від територіального розташування, підпорядкованості,
особового складу органу поліції, інших характеристик обставин реалізації
конкретного завдання, особливостей учасників правовідносин охорони
правопорядку, особи правопорушника тощо. Тому будь-яка структура, що
реалізує публічні повноваження, а, насамперед, у такій важливій сфері, як
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, потребує додаткових важелів скеровування її діяльності, системи стримувань і противаг, яка буде запобігати
зловживанню управлінською компетенцією, що надана поліцейським та
порушенню прав і свобод людини. У наведеному контексті незамінну роль
відіграє здійснення контролю за дотриманням законності та дисципліни
в діяльності Національної поліції України. А саме дуже актуальним є внутрішньовідомчий контроль за дотриманням законності та дисципліни в
діяльності поліції, адже він дозволяє охопити усі сфери діяльності поліцейських, забезпечити його постійність та системність, є найбільш наближеним до поточного процесу виконання завдань органом поліції. А тому
з’ясування його особливостей у контексті забезпечення законності та дисципліни в діяльності поліції є важливою науково-теоретичною задачею.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі загальні питання здійснення внутрішньовідомчого контролю були предметом наукових
досліджень таких вчених, як В. Б. Авер’янов, Л. Р. Баязітов, Ю. Ю. Басова,
І. Н. Барциц, В. Р. Біла, І. В. Бойко, С. Г. Братель, Н. В. Галіцина, В. В. Галунько, М. О. Єфремов, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, Ю. Д. Кунєв, О. С. Лагода,
О. В. Левченко, Р. С. Мельник, Л. Л. Попов, Ю. М. Фролов, С. Д. Хазанов,
А. В. Щерба та інші.
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Невирішені раніше проблеми. На сьогодні проблематика особливостей реалізації внутрішньовідомчого контролю за дотриманням законності та дисципліни в діяльності поліції не достатньо розкрита у науковій
доктрині, бракує спеціальних досліджень наведеного питання, систематизованості наукових знань з окресленого питання.
Метою даної статті є з’ясування особливостей внутрішньовідомчого
контролю за дотриманням законності та дисципліни в діяльності Національної поліції України.
Виклад основного матеріалу. Розкриваючи сутність відомчого контролю, звернемо увагу на позицію Г.О. Гончарука, який зауважив, що під
внутрішнім контролем слід розуміти систему заходів, спрямованих на:
по-перше, забезпечення дотримання поліцейськими принципи верховенства права і охорони прав людини та основоположних свобод, а також вимог
законодавства і відомчих нормативно-правових актів; по-друге, запобігання, профілактику і припинення вчинення поліцейськими правопорушень;
по-третє, проведення ефективних, всебічних, об’єктивних і справедливих
внутрішніх розслідувань правопорушень, вчинених поліцейськими, а також випадків застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів
і вогнепальної зброї, які потягли за собою заподіяння тілесних ушкоджень
чи смерть людини; по-четверте, захист поліцейських від протиправних посягань та загроз; по-п’яте, протидію спробам проникнення в систему Національної поліції осіб з кримінальними зв’язками [1].
Внутрішньовідомчий контроль за дотриманням законності та дисципліни в діяльності Національної поліції України є багатогранним та містким
поняттям. Сутність такого контролю, погодимося із Г.О. Гончаруком, можна
визначити як сукупність заходів, які здійснюються уповноваженими суб’єктами, що входять до структури Національної поліції України (керівниками
поліції в межах своєї компетенції, іншими спеціальними суб’єктами) та які
за своєю кінцевою метою спрямовані на гарантування дотримання вимог
законодавства та службової дисципліни в діяльності поліції, забезпечуючи
ефективність реалізації поліцією своїх повноважень, утвердження захисту людини та її прав і свобод найвищою цінністю в системі здійснюваних
поліцейських заходів. Характерною рисою такого контролю є те, що він
втілюється суб’єктами, що також займають посади в структурі органів Національної поліції України, пов’язані організаційно-правовими та іншими
формальними і неформальними зв’язками з поліцейськими, керівниками
різних структурних підрозділів поліції, реалізують у межах своєї компетенції правоохоронні завдання поліції, а також одночасно уповноважені забезпечувати об’єктивний контроль за дотриманням законності та дисципліни
іншими поліцейськими та посадовими особами.
Внутрішньовідомчий контроль за дотриманням законності та дисципліни в діяльності Національної поліції України, на відміну від прокурорського, реалізується як щодо законності дій та рішень поліцейських, так
і щодо дотримання поліцейськими службової дисципліни. Також сутність
такого контролю обумовлює існування багатьох форм та видів внутрішньовідомчого контролю, адже він пронизує собою усі види та напрями
діяльності поліції, здійснюється за різними сферами та у різні способи. Таким чином, з’ясування видів та форм внутрішньовідомчого контролю за
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дотриманням законності та дисципліни в діяльності Національної поліції
України надасть змогу більш глибоко розкрити його особливості. Найбільш
повну класифікацію видів та форм досліджуваного контролю запропоновано О. Л. Чернецьким. Науковець зазначив, що доцільно класифікувати
контроль за такими ознаками: 1) за спрямованістю контрольної діяльності: зовнішній та внутрішній; 2) залежно від стадій розгляду контрольного питання: попередній, поточний і подальший; 3) за способом організації контрольної діяльності: інспекторський, оперативний, зональний та
автоматизований контроль (інспекторський контроль проводиться комплексно шляхом аналізу діяльності органу, галузевої служби, підрозділу,
конкретної лінії роботи, окремого питання. Поточний (оперативний) контроль – це щоденна попередня, поточна або подальша перевірка виконання управлінських рішень. Зональний (оперативно-зональний) контроль –
це контроль за діяльністю органів і підрозділів внутрішніх справ на основі
територіального принципу обслуговування по зонах з урахуванням оперативної обстановки, економіко-географічних факторів або адміністративного розподілу регіону (країни, області, району, міста). Одним із перспективних видів внутрівідомчого контролю є автоматизований контроль за
виконанням наказів, вказівок, планів роботи та інших документів, які мають строки виконання і конкретних виконавців); 4) залежно від кола контрольованих видів діяльності: загальний та спеціальний контроль; 5) за
часом здійснення: постійний та тимчасовий; 6) за сферами, які підлягають
відомчому контролю: санітарний; фінансовий; господарський; контроль
за: службовою, стройовою, фізичною, вогневою та іншими видами підготовки працівників органів внутрішніх справ; 7) за відкритістю: гласний та
негласний. Найбільш відомими формами внутрівідомчого контролю автор
зазначає такі: безпосередня перевірка виконавців керівниками органів
внутрішніх справ та їх контрольними (інспекторськими) апаратами. Однією з форм внутрівідомчого контролю є ознайомлення зі статистичною
звітністю, яка надходить із підконтрольного органу (підрозділу). До форм
внутрівідомчого контролю необхідно віднести і ознайомлення з виконанням управлінських рішень [2, с. 911-913].
С. В. Албул та К. М. Манойленко, порівнюючи прокурорський нагляд
та внутрішньовідомчий контроль за дотриманням законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності поліцією, доходять висновку про
те, що нагляд за діяльністю оперативних підрозділів можна розглядати як
систематичне спостереження уповноваженими державними органами, що
не здійснюють оперативно-розшукову діяльність, за роботою вказаних
підрозділів та їх посадових осіб з метою забезпечення законності. У свою
чергу, контроль за діяльністю оперативних підрозділів щодо є складовою
управління, яка відповідає систематичній перевірці відповідності функціонування, організації роботи оперативних підрозділів законам та підзаконним нормативно-правовим актам, прийнятим управлінським рішенням, принципам раціональності, доцільності тощо. Таким чином нагляд
за діяльністю оперативних підрозділів щодо реалізації функцій оперативно-розшукової діяльності має здійснюватися прокуратурою, а контроль
– відомствами, підрозділи яких уповноважені на проведення оперативно-розшукової діяльності. Підсумовуючи, науковець зазначає, що сутність
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прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю Національної поліції України полягає в тому, щоб надати оцінку законності конкретної дії з погляду правової обґрунтованості її здійснення, не вдаючись
при цьому до її тактики, яка не входить до об’єкту і предмету прокурорського нагляду [3, с. 282].
Д. Ю. Фурсов, аналізуючи співвідношення прокурорського нагляду та відомчого контролю за законністю розслідування кримінальних
правопорушень проти безпеки дорожнього руху, зауважив, що більшість
повноважень прокурора – процесуального керівника та керівника слідчого підрозділу дублюються. Водночас зазначив, що прокурор має ширший
спектр правових можливостей, ніж керівник органу досудового розслідування, що випливає із процесуального статусу зазначених суб’єктів. Важливість відомчого контролю підтверджується оперативним характером
його здійснення, що зумовлено територіальним розташуванням слідчого
та начальника органу досудового розслідування. Отже, з метою дотримання слідчим законів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки дорожнього руху прокурорський нагляд і відомчий контроль є схожими за своїми функціями та механізмами забезпечення
законності досудового слідства, які постійно взаємодіють. Лише належна
взаємодія прокурорського нагляду, відомчого контролю та судового контролю дозволить мінімізувати порушення законодавства слідчим під час
досудового розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки
дорожнього руху [4, с. 145].
Отже, з наведеними вище міркуваннями погоджуємось та зауважуємо,
що внутрішньовідомчий контроль за законністю та дисципліною в діяльності Національної поліції України відзначається такими особливостями:
1. Суб’єкт контролю – посадова особа Національної поліції України
(керівник органу або структурного підрозділу) або інший спеціальний
суб’єкт, який створюється в межах структури органів поліції – Дисциплінарна комісія. Так комісія має повноваження: 1) відвідувати місце скоєння
можливого дисциплінарного проступку; 2) викликати поліцейського, стосовно якого проводиться службове розслідування, а також запрошувати
інших працівників органів (підрозділів) поліції, інших осіб (за їх згодою) й
одержувати від них усні або письмові пояснення, а також одержувати документи, які стосуються службового розслідування; 3) проводити одночасні
опитування осіб, у поясненнях яких про обставини дисциплінарного проступку є суттєві розбіжності; 4) одержувати в органах, закладах, установах
поліції та їх підрозділах чи за запитом в інших органах державної влади
та органах місцевого самоврядування необхідні документи або їх копії
та долучати до матеріалів службового розслідування; 5) користуватися в
установленому порядку базами (банками) даних Міністерства внутрішніх
справ України, Національної поліції України та інших органів державної
влади; 6) залучати в разі потреби відповідних фахівців і отримувати консультації спеціалістів з питань, що стосуються службового розслідування
[5]. Слід відзначити, що повноваження із здійснення внутрішньовідомчого контролю за законністю та дисципліною в діяльності поліції складає
елемент правового статусу керівника (за Законом України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» від 15.03.2018 №2337-VIII,
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керівник зобов’язаний контролювати дотримання підлеглими службової
дисципліни, аналізувати її стан та об’єктивно доповідати про це безпосередньому керівникові, проводити профілактичну роботу із зміцнення
службової дисципліни та запобігання вчиненню підлеглими правопорушень; у разі виявлення порушення підлеглим службової дисципліни вжити
заходів для припинення такого порушення та застосувати дисциплінарне
стягнення до порушника або порушити клопотання про застосування стягнення уповноваженим керівником, а також створити умови, необхідні для
виконання підлеглими обов’язків поліцейського);
2. На відміну від прокурорського нагляду пронизує усю сферу діяльності поліції, здійснюється за усіма її напрямами;
3. Об’єктом внутрішньовідомчого контролю є законність діяльності
поліції, а також дотримання службової дисципліни;
4. Форми, методи та види такого контролю ґрунтуються на вимогах
чинного законодавства та реалізуються в його межах, проте конкретні його
заходи можуть носити як правовий (такий, що тягне за собою конкретні
юридичні наслідки – наприклад, службове розслідування), так і організаційний характер (службова нарада із заслуховування звіту про виконання
управлінських рішень).
5. Завдяки особливостям суб’єкта контролю, який перебуває у постійній щоденній співпраці та взаємодії з об’єктом контролю, поділяє з останнім виконання конкретних завдань, організовуючи його та розробляючи
певні тактичні і стратегічні основи діяльності, внутрішньовідомчий контроль дозволяє більш оперативно та швидко виявляти можливі порушення законності та дисципліни в діяльності поліцейських, а також фіксувати
передумови таких порушень. Також такий контроль з огляду на наведене
дозволяє оперативно запобігати вчиненню порушень поліцейськими на
первинних етапах виникнення таких передумов чи ознак, застосовуючи
при цьому заходи організаційного чи іншого характеру, не спричиняючи
ситуацій, у який необхідним стає уже прийняття управлінських рішень, в
тому числі і індивідуально-правових, за наслідками таких порушень.
6. Важливою особливістю є те, що на відміну від прокурорського нагляду, внутрішньовідомчий контроль за законністю діяльності поліції та
службовою дисципліною спрямований не лише на виявлення та припинення порушень поліцейських у визначеній сфері, а й на аналіз ситуації
щодо забезпеченості прав та законних інтересів поліцейських, захищеності
останніх від посягань та незаконних провокацій, здійснення їхнього заохочення до сумлінної діяльності з реалізації правоохоронної функції. За допомогою такої позитивно стимулюючої діяльності у рамках внутрішньовідомчого контролю вдається досягати успіхів у забезпеченні законності та
дисципліни поліцейських.
Висновки. Підсумовуючи наведене, зауважимо, що особливість
суб’єкта внутрішньовідомчого контролю одночасно обумовлює необхідність вживати заходів щодо об’єктивності проведення ним такого контролю, забезпечити більш чітку регламентацію конкретних форм, видів, періодичності контролю за діяльністю поліцейських, підстави для проведення
окремих форм і видів контролю, а також підзвітність суб’єкта контролю
вищестоящому керівнику, судовий контроль за управлінськими рішенняЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ми, які ним приймаються за результатами контролю. У певній мірі (за окремими напрямами діяльності) внутрішньовідомчий контроль залежний від
прокурорського нагляду, у зв’язку з чим його заходи та результати фактично нівелюються. Тому слід удосконалити чинне законодавство у напрямі
розмежування функцій прокурорського нагляду та внутрішньовідомчого
контролю за діяльністю поліції, забезпечення напрямів взаємодії таких видів контрольно-наглядової діяльності.
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Нетудихатка А. В. Особливості внутрішньовідомчого контролю
за дотриманням законності та дисципліни в діяльності Національної
поліції України
У статті проаналізовано позиції вчених-адміністративістів з приводу визначення змісту та сутності відомчого контролю в діяльності поліції
за різними сферами її діяльності. Розкрито погляди науковців з проблематики виокремлення видів відомчого контролю, його цілей та завдань. Також
розглянуто міркування дослідників щодо сутності відомчого контролю за
дотриманням законності і дисципліни в діяльності поліції у контексті його
порівняння з прокурорським наглядом у наведеній сфері. Відтак, автором
виокремлено особливості внутрішньовідомчого контролю за дотриманням законності та дисципліни в діяльності поліції. Наголошено на окремих
проблемах його здійснення.
Ключові слова: контроль, відомчий контроль, Національна поліція,
законність, дисципліна, прокурорський нагляд.
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Нетудихатка А. В. Особенности внутриведомственного контроля за соблюдением законности и дисциплины в деятельности Национальной полиции Украины
В статье проанализированы позиции ученых-административистов по
поводу определения содержания и сущности ведомственного контроля в деятельности полиции по разным сферам ее деятельности. Раскрыты взгляды ученых по проблематике выделение видов ведомственного контроля, его
целей и задач. Также рассмотрены рассуждения исследователей о сущности
ведомственного контроля за соблюдением законности и дисциплины в деятельности полиции в контексте его сравнения с прокурорским надзором в
приведенной сфере. Далее автором выделены особенности внутриведомственного контроля за соблюдением законности и дисциплины в деятельности полиции. Отмечено отдельные проблемы его осуществления.
Ключевые слова: контроль, ведомственный контроль, Национальная полиция, законность, дисциплина, прокурорский надзор.
Netudykhatka A. Peculiarities of interdepartmental control over
observance of law and discipline in the activity of the National Police of
Ukraine
The article analyzes the positions of administrative scientists on determining
the content and essence of departmental control in the activities of the police in
various areas of its activities. The views of scientists on the issue of distinguishing
types of departmental control, its goals and objectives are revealed. Researchers'
views on the essence of departmental control over the observance of law and
discipline in the police in the context of its comparison with the prosecutor's
supervision in this area are also considered. Therefore, the author highlights the
features of internal control over the rule of law and discipline in the police. Some
problems of its implementation are emphasized.
Keywords: control, departmental control, National police, legality, discipline,
prosecutorial supervision.
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ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИРОБНИЦТВА І ОБІГУ ОРГАНІЧНИХ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ
В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Людина не може існувати без фруктів та
овочів. Вони є вагомим джерелом вуглеводів, мають у своє складі деяку
кількість білків і жирів, однак саме основне є основним джерелом вітамінів.
Однак і одночасно, “засмічені”, пестицидами та іншими небезпечними елементами овочі і фрукти наносять громадянам значну шкоду. А з погляду
далекоглядної негативної перспективи стають провідними чинниками
хронічних захворювань. Іншими словами, публічне адміністрування виробництва і обігу органічних овочів і фруктів є вагомим чинником забезпечення здоров’я нації. Не треба забувати, що високі технології органічного виробництва не існують у вакуумі. Вони після свого утвердження в
органічному виробництві, швидко запозичуються у звичайне. І тим самим,
позитивно впливають на здорове харчування значної кількості населення.
Перебуваючи на шляху реформування щодо здійснення усіх заходів
стосовно виконання положень про асоціації з ЄС, наша держава приводить
чинне законодавство до вимог Європейського Союзу з метою забезпечення
демократичних, нормальних умов існування свого народу. Особлива увагу приділяється питанням збереження здоров’я населення та здорового
генофонду країни, де особливої уваги потребують засади виробництва та
обігу органічної продукції, особливо фрукти та овочі. На сьогодні виникає
багато питань у цій сфері і як недолік, слід відмітити, що відсутня законодавча база, оскільки Україна перебуває в стані розвитку органічного виробництва.
Аналіз публікацій на тему дослідження. Науково-теоретичну основу склали роботи як вітчизняних так і зарубіжних науковців, а саме:
В. Авер’янова, О. Андрійко, В. Андрушенка, М. Ануфрієва, В. Артиша, Г. Атаманчука, Ф. Бавеса, В. Бакуменка, Г. Баоуракіс, О. Бандурки, Р. Безуса,
А. Берлача, Н. Берлач, І. Білоткача, Ю. Битяка, В. Бондарь, Н. Борд, Н. Буги,
Т. Брагіна, А. Васіної, А. Васильєва, Х. Віллера, О. Вишневської, В. Галунька,
В. Гармашова, В. Гаращука, Д. Гутмана, І. Голосніченка, В. Грановської, Т. Де© Н. П. Новак, 2019
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Грегорі, Є. Додіна, А. Дубгарда, М. Драга, Д. Йосифовича, О. Непочатенка та
інших. Проте безпосередньо питання адміністративного-правового забезпечення у сфері виробництва та обігу органічної продукції, а саме овочів та
фруктів вони у своїх працях не аналізували, а зосереджували свої наукові
пошуки на більш загальних, спеціальних чи суміжних викликах.
Мета статті полягає в тому щоб на основі аналізу теорії адміністративного права, теорії екологічного права, деяких аспектів агрономії та
діючого міжнародного і національного законодавства з’ясувати юридичну
природу адміністративного-правового забезпечення у сфері діяльності публічної адміністрації щодо виробництва та обігу овочів та фруктів.
Виклад основних положень. Розглядаючи, адміністративно-правове
забезпечення виробництва і обігу органічних фруктів та овочів в Україні,
у першу чергу дослідимо: що таке фрукти та овочі і навіщо вони потрібні
людям.
Так, словник української мови трактує слово фрукт, як їстівні плоди
деяких дерев і кущових рослин. А, овоч, як плоди городніх (рідше польових)
рослин та зелень, що вживаються як їжа; городина. 2. Плоди садових (рідше
лісових) дерев та кущів; фрукти, садовина. 3.М'які плоди будь-яких рослин
[1]. Фрукт походить від лат. fructus – плід, соковитий, зазвичай їстівний,
плід дерева чи куща. «Фруктом» зазвичай називають будь-який плід, що
складається із м'якуша та насіння, який утворився із зав'язі квітки. Овочі –
плоди городніх (рідше польових) рослин. Синонім городина вживається як
слово побутове, ярина у значенні «овочі, зелень» – як діалектичне. «Овочі
– дуже цінні продукти харчування» (з газети). Фрукти – плоди садових
дерев, кущів. Синонім садовина сприймається як побутове. Свіжі фрукти.
Соки з фруктів [2]. Державний Класифікатор 016-2010 до групи Овочі та
фрукти відносить: баштанні культури, коренеплоди та бульбоплоди відніс овочі листкові, культури баштанні, культури овочеві плодоносні, овочі
коренеплідні, цибулинні та бульбоподібні, коренеплоди та бульби їстівні
з високим умістом крохмалю та інуліну, буряки цукрові, насіння овочевих
культур, а також гриби та трюфелі, картоплю, помідори, цибулю, часник,
капусту, столові буряки, солодкий корінь, редьку, селеру кореневу тощо [3].
Таким чином, проведений аналіз наукової літератури, дозволив зробити аналіз, що серед науковців чіткого визначення, що таке фрукти та
овочі відсутні, єдина узгоджена думка, що вони їстівні та є продуктами
харчування.
На сьогодні в Україні чітко визначеного єдиного законодавчого акту
щодо адміністративно-правового забезпечення виробництва і обігу органічних фруктів та овочів в Україні також не існує.
Правове регулювання фруктів та овочівництва здійснюється низкою
нормативно-правових актів, як то Законами України: «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів», «Про виноград та виноградне вино», «Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру», «Про дитяче харчування»,
«Про карантин рослин», «Про охорону прав на сорти рослин», тощо. Постановами Кабінету Міністрів: «Про затвердження Порядку (детальних
правил) органічного виробництва та обігу органічної продукції», «Про заЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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твердження Правил роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією», а також, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом
України, Земельним кодексом України. У цих нормативно-правових актах
містяться державні стандарти, основні вимоги до виробництва органічної
продукції, у тому числі і овочевої продукції, правила користування земельними ресурсами, права власності на об’єкти рослинного світу, визначення
якості та безпечності органічної продукції, правила зберігання, сертифікації, маркування, укладання договорів на її реалізацію, та ін.
При цьому треба зазначити, що органічне виробництво має слугувати: а) збереженню природного середовища в процесі аграрного виробництва; б відновленню родючості ґрунтів; г) запобіганню забруднення
водних об’єктів тощо. Значні переваги в аспекті екології має й результат
органічного виробництва – органічні продукти харчування, оскільки вони
(а) корисні для здоров’я і є екологічно безпечними, (б) мають кращу якість
і вищі смакові якості, (в) не містять у собі ГМО, токсичних і шкідливих речовин, залишків штучних стимуляторів росту, лікарських препаратів та
антибіотиків, хвороботворних мікроорганізмів паразитів та алергенів; (г)
зберігають поживні речовини й натуральний склад під час переробки [4 ,
с. 49–50]. Саме органічне виробництво має лягти в основу дитячого харчування. У законі Україні «Про дитяче харчування» [5] віднесено до продуктів
прикорму, як дитяче харчування, виготовлене: на молочній, молочно-зерновій, зерновій та зерно-молочній основі; на основі фруктів, ягід, овочів
та/або їх суміші; на м'ясній, м'ясо-рослинній та рослинно-м'ясній основі;
рибній, рибно-рослинній та рослинно-рибній основі; на молочній основі з
додаванням фруктів, ягід, овочів та/або їх суміші; на основі фруктів, ягід,
овочів та/або їх суміші з додаванням молочних продуктів. Адже, саме діти
піддаються негативному впливу сотні шкідливих хімічних речовин вже у
період внутрішньоутробного розвитку. За даними Національної академії
наук США, значна кількість неврологічних та поведінкових наслідків може
спричинятися внаслідок впливу пестицидів, що негативно впливають на
нервову систему, підвищуючи ризик розвитку раку і зниження народжуваності [6].
Однак, без державної, регіональної і муніципальної підтримки неможливо хоч якось пожвавити і підвищити ефективність діяльності сільського господарства. Головними цілями такого сприяння повинно бути
покращення фінансової стійкості і підвищення ефективності діяльності
сільськогосподарських підприємств шляхом створення сприятливих умов
для привабливості фермерства, спрощення доступу до фінансових ресурсів, підвищення рівня спеціальної освіти тощо [7, с. 112-113].
Якщо говорити та розбивати Україну територіально то для кожної області є характерним вирощування певних видів овочів та фруктів. Так, наприклад, на сьогодні виноградарство як сільськогосподарська галузь, забезпечує виробництво специфічної та багатогранної продукції: виноград для
споживання у свіжому, сушеному і переробленому вигляді (кишмиш, ізюм,
соки, напої, сиропи, вина, коньяки, компоти, джеми, вакуумсусло, варення,
желе, маринади, мед виноградний тощо); з вижиму виробляють кормове борошно, барвники, винну кислоту, оцет; з насіння – танін і навіть масло [8].
Найбільше в Україні товарним виноградарством, який характеризуються
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високою цінністю і користується попитом на споживчому ринку займаються
в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Закарпатській областях, де винограду виробляється від 92 до 97 % від загального об'єму в країні.
Отже, на сьогодні український виробник овочів та фруктів потребує
чіткого законодавчого визначення у сфері адміністративно-правового забезпечення виробництва та обігу органічної продукції, особливо овочів та
фруктів. Державна, регіональної і місцева фінансова підтримка є стержнем підвищення ефективності діяльності сільського господарства, а саме
напрямку виробництва та обігу органічної продукції в частині вирощення
та виготовлення овочів та фруктів. У першу чергу, адміністративно-правове забезпечення виробництва і обігу овочів та фруктів в Україні полягає у
розроблені загальнодержавних програм, політика яких направлена на забезпечення безпечності цих продуктів для життя та здоров’я населення,
збереження генофонду держави, а фізичні та юридичні особи, як суб’єкти
правовідносин, що виникають у галузі виробництва та обігу фруктів та
овочів наділені правосуб’єктністю, яка відповідно до законодавства дає
можливість та здатність бути учасником цих правовідносин та нести відповідальність відповідно до законодавства.
Що стосується теоретичних положень щодо змісту це публічного адміністрування то професор В. Галунько доводить, що це форма реалізації
публічної влади, як адміністративної діяльність суб’єктів публічної адміністрації, яка є зовнішнім виразом реалізації завдань (функцій) виконавчої влади, зо здійснюється з метою задоволення публічного інтересу й негативно відмежовується від законодавчої судової та політичної діяльності
[9, c. 19-21].
Висновки. Виходячи з таких теоретичних положень та проаналізованого законодавства можна прийти до висновку що, публічне адміністрування забезпечення виробництва та обігу органічної продукції – це форма
адміністративної діяльності публічної влади, шляхом виявлення, узагальнення і формалізації засад, вироблення та затвердження інструментів
публічного адміністрування, шляхом надання адміністративних послуг,
здійснення виконавчої діяльності з метою створення надійний умов (гарантування) виробникам органічної продукції належних умов для її виробництва та обігу, а споживачам захист від підробок, фальсифікатів та інших
випадків потрапляння у торгівлю овочів і фруктів, яка заявлені як органічно, проте не є такими за своїми властивостями, а також притягнення винних (створення умов для притягнення) до адміністративної відповідальності за порушення норм адміністративного права у цій сфері.
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Новак Н. П. Публічне адміністрування забезпечення виробництва
і обігу органічних фруктів та овочів в Україні
В статті виявлені і узагальнені засади та сформована поняття публічного адміністрування забезпечення виробництва і обігу органічних
фруктів та овочів в Україні. Визначено, що на сьогодні український виробник овочів та фруктів потребує чіткого законодавчого визначення у сфері
адміністративно-правового забезпечення виробництва та обігу органічної продукції, особливо овочів та фруктів. Державна, регіональної і місцева фінансова підтримка є стержнем підвищення ефективності діяльності
сільського господарства, а саме напрямку виробництва та обігу органічної
продукції в частині вирощення та виготовлення овочів та фруктів.
Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, виконавча
гілка влади, реєстр, виробництво, обіг органічної продукції, овочі, фрукти.
Новак Н. П. Публичное администрирование обеспечения производства и обращения органических фруктов и овощей в Украине
В статье выделены отдельные вопросы административно-правового обеспечения производства и обращения органических фруктов и овощей
в Украине. Определено, что сегодня украинский производитель овощей и
фруктов требует четкого законодательного определения в сфере административно-правового обеспечения производства и обращения органической продукции, особенно овощей и фруктов.
Ключевые слова: административно-правовое обеспечение, исполнительная ветвь власти, реестр, производство, оборот органической продукции, овощи, фрукты.
Novak N. Public administration of ensuring the production and
circulation of organic fruits and vegetables in Ukraine
The article highlights some issues of administrative and legal support
of production and circulation of organic fruits and vegetables in Ukraine. It is
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determined that today the Ukrainian producer of vegetables and fruits needs a
clear legislative definition in the field of administrative and legal support for the
production and circulation of organic products, especially vegetables and fruits.
State, regional and local financial support is the core of improving the efficiency of
agriculture, namely the direction of production and circulation of organic products
in terms of growing and production of vegetables and fruits.
Keywords: administrative and legal support, executive branch of government,
register, production, circulation of organic products, vegetables, fruits.

ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

106

УДК 342.9

O. Pavlichenko

SCIENTIFIC INTERPRETATION AND ESSENCE OF THE
MECHANISM OF ENSURING THE RIGHT TO SOCIAL
PROTECTION OF WOMEN IN UKRAINE
О. В. Павліченко
кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри гігієни
тварин та ветеринарної санітарії
Харківська державна зооветеринарна академія,
м. Харків

НАУКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА СУТНІСТЬ
МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ЖІНОК В УКРАЇНІ
Актуальність теми. Суттєвою відмінністю між декларативною нормою права та нормою права, яка може бути втілена у сучасних суспільних
відносинах, є можливість її забезпечення, що полягає у наявності реальних
інструментів для гарантування такого втілення. Забезпечення права на соціальний захист повинно бути актуальним стосовно відповідності реаліям
сучасного життя жінки. Проте реалізація даної вимоги є ускладненою негнучким, імперативним адміністративно-правовим регулюванням діяльності органів публічної влади, що є основними суб’єктами забезпечення.
Крім того, забезпечення повинно відповідати й установленим правовим
принципам для визначення його правомірного та законного характеру,
що є вкрай важливим для оперативного забезпечення та продовження реалізації права на соціальний захист жінок. Таким чином, дослідження механізму забезпечення права на соціальний захист жінок дасть можливість
не лише виокремити його компоненти, які найбільш ефективним чином
взаємодіють між собою, але й встановити можливість контролю та моніторингу даної діяльності, що дозволить надалі виявляти прогалини, які потребують вдосконалення правового регулювання та ініціювання механізму захисту досліджуваного права.
Окрім того, встановлення елементів механізму забезпечення права
на соціальний захист жінок сприятиме кращому розумінню їх сутності та
відповідного призначення в межах механізму. Аналіз кожного із елементів
висвітлить їх особливості, які можуть мати як позитивний характер, так
і негативний, що безпосередньо впливає на дію механізму забезпечення
та довіру жінок до законодавчо встановлених правових гарантій і діяльності органів публічної влади. Результати проведеного дослідження можуть бути використані для визначення відмінних рис та специфіки усього
механізму забезпечення права на соціальний захист жінок, що відображатиме його роль та місце у загальному механізмі втілення із врахуванням
особливостей права на соціальний захист саме жінок, а отже, вказуватиме
© О. В. Павліченко, 2019
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на конкретні додаткові засоби й методи забезпечення, які повинні використовуватись.
Стан дослідення. Слід зазначити, що комплексно питання механізму
забезпечення права на соціальний захист було малодосліджене, проте найбільш загальновідомі його елементи аналізували в своїх роботах такі науковці, як Т. В. Бабкова, В. А. Багрій, В. О. Боняк, О. П. Васильченко, Л. А. Войко,
О. Л. Гамалій, Л. В. Гонюкова, І. О. Грицай, І. О. Гуменюк, О. Р. Дашковська,
Т. Р. Диметрадзе, Н. І. Дуравкіна, К. О. Задоєнко, М. І. Іншин, Н. В. Коленда,
Н. І. Копачовець, К. Б. Левченко, Л. В. Леонтьєва, О. В. Марценюк, С. Д. Нечипоренко, Н. М. Опольська, Н. С. Педченко, П. В. Рекотов, А. А. Романова.
Виклад основного матеріалу. Єдиного підходу до поняття механізм
забезпечення права на соціальний захист жінок досі ще не встановлено.
Так, Т.В. Бабкова зазначає, що під механізмом забезпечення права людини
та громадянина слід розуміти «динамічну та взаємоузгоджену і взаємопов’язану систему із вказаних у Конституції України, законах України правових форм, а також засобів та заходів, через які відбувається реалізація
прав та свобод людини й громадянина, проводиться їх захист та охорона»
[1, c. 7]. Дія лише на основі нормативно-правових актів у межах правових
форм дозволяє надати механізму забезпечення правового характеру та
передбачає дотримання принципів права щодо рівності, соціальної справедливості, прозорості. Слід наголосити на відмінностях, які існують між
охороною, яка діє як один із інструментів, що сприяють реалізації права соціальний захист жінок, та захистом, що використовується для відновлення
даного права після його порушення, а тому поєднання їх у межах одного
механізму обмежуватиме можливості для дослідження сутності кожного із
них. Щодо взаємоузгодження, то воно повинно проходити на основі певних спільних критеріїв: завдань, значення чи особливостей дії кожного із
елементів механізму, що свідчить про потребу в деталізації визначення і
доповнення його метою щодо гарантування реалізації права на соціальний
захист жінок. Також деталізації потребують названі нормативно-правові
акти, адже норми щодо соціального захисту жінок можуть міститись і у підзаконних актах, колективних угодах або трудових договорах.
Водночас О. Л. Гамалій вказує, що адміністративно-правове забезпечення прав та свобод громадян України є «системою встановлених в адміністративно-правовому законодавстві організаційних, правових, а також
практичних засобів і способів, методів та прийомів, які у власній діяльності
використовують державні органи в межах їх повноважень для створення
таких умов, що є необхідними для реалізації прав громадян, проведення
їх захисту та охорони» [2, с. 95]. У контексті права на соціальний захист
жінок до суб’єктів, які здійснюють таке забезпечення слід також долучити й органи місцевого самоврядування, професійні спілки та громадські
формування, які допомагають у реалізації або контролю відповідної діяльності щодо здійснення права на соціальний захист. Аналізуючи наведене
автором визначення, можливо зрозуміти, що механізм забезпечення має
винятково активний характер, адже вимагає втілення повноважень органами публічної влади. Проте інструментом забезпечення права на соціальний захист виступають і правові заборони та обмеження, дотримання яких
не потребує активних дій з боку будь-якого суб’єкта відносин, що є однією
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із відмінних рис від механізму реалізації. Варто уточнити, що зв’язок забезпечення права на соціальний захист жінок із адміністративним законодавством полягає не лише у тому, що в останньому встановлені норми права
щодо дії органів публічної влади, але й у тому, що право на соціальний захист жінок повинно бути втілене і для жінок-працівників даних органів, а
отже, й необхідним є вдосконалення законодавства.
Як зазначає О. В. Марценюк, забезпечення соціального захисту населення є «процесом щодо реалізації таких складових соціальної безпеки,
які мають функціональний характер, для запобігання загрозам та можливим негараздам, а також для досягнення максимального результату щодо
соціальної безпечності як у сьогоденні, так і в майбутньому» [3, с. 170]. У
даному випадку дещо незрозумілою залишається різниця між призначенням механізму забезпечення права на соціальний захист та призначенням
самого соціального захисту. Дійсно, внаслідок ефективної дії механізму забезпечення можливо досягнути високого рівня соціального захисту, у тому
числі й для жінок, однак даний вплив має опосередкований характер та
полягає у підтримання результативності дії уже механізму реалізації. Також потребує уточнення співвідношення у механізмі забезпечення правових, організаційних та економічних інструментів, адже залежно від балансу між ними буде змінюватись і сама сутність забезпечення та можливість
реалізувати власне право на соціальний захист жінкою у повному і достатньому для сучасних реалій розмірі.
Н. В. Коленда стверджує, що механізм забезпечення соціальної безпеки слід тлумачити як «цілісну систему, яка діє через перешкоджання виникненню, зменшенню та подоланню небезпек у соціальній безпеці, підвищення такої шляхом владного впливу з боку органів публічної влади та
громадських формувань і самих громадян України на процеси, що відбуваються у суспільстві, та яка діє із урахуванням різних методів, способів,
заходів й інструментів і на основі загальновідомих критеріїв та принципів»
[4, с. 142]. Правильним є акцент не лише на підтриманні самого процесу реалізації права на соціальний захист жінок, але й на створенні умов для того,
щоб такий захист взагалі не знадобився. Однак така превентивна діяльність повинна стосуватись лише тих соціальних ризиків, які першочергово
негативно впливають на соціальне життя жінки, таких як безробіття або
ж важка хвороба. Водночас діяльність уповноважених органів щодо передбачуваних соціальних ризиків, таких як вихід на пенсію, народження дитини та вихід у відпустку по догляду за нею, не повинні мати негативного
й ризикованого характеру загалом. Також варто доповнити, що завданням
механізму забезпечення права на соціальний захист жінок є не лише гарантування його втілення, але й максимальне спрощення самої процедури із
врахуванням не лише фізичних показників жінки, яка втілює право, але й
збереження та підтримання її психологічного здоров’я, а тому важливим є
дотримання і норм права, і норм етичної поведінки.
Л. В. Гонюкова під «впорядкованою системою організацій різного рівня (міжнародного, національного та регіонального) із державною
або громадською структурою, яка діє у напрямі затвердження гендерних
принципів незалежно від сфери суспільного життя та відповідного гарантування реалізації гендерних стратегій та політики» розуміє механізм заЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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безпечення гендерної рівності» [5, с. 116]. Варто наголосити, що гендерна
рівність не завжди означає однаковість прав жінок і чоловіків, що особливо стосується їх соціального захисту. У свою чергу, забезпечення права на
соціальний захист жінок ускладнюється нерозумінням сутності існуючих
проблем у суспільстві та невідтворенням їх на законодавчому рівні. Така
ситуація має наслідком наявність прогалин у механізмі забезпечення, що
пов’язані із недостатньою кількістю заборон, відсутністю відповідальності
за їх порушення або достатніх правових інструментів для впливу на поведінку суб’єктів, які ускладнюють або унеможливлюють реалізацію права
на соціальний захист жінок.
Досліджуючи механізм забезпечення рівності у правах та свободах
усіх людей, О. П. Васильченко тлумачить його як «передбачену у Конституції та законах України і об’єднану й внутрішньо урегульовану сукупність,
що складається із інституційних та правових гарантій, реалізацію яких
здійснюють уповноважені або зобов’язані суб’єкти у формах організаційного та правового характеру, які також мають правовий та телеологічно
детермінований вплив на відносини із правомірної охорони, захисту та,
власне, реалізації рівних прав та свобод» [6, с. 11]. Автором використано
найбільш широкий підхід до тлумачення поняття «забезпечення», що в межах даного дослідження не дозволить у повній мірі розкрити особливості
гарантування та охорони права на соціальний захист жінок. Крім того, розуміння механізму забезпечення як сукупності дещо ускладнює розуміння
взаємодії та узгодження між собою компонентів, а отже, може викликати
наступну колізійність законодавства щодо соціального захисту жінок. Проте слід погодитись із обов’язковою телеологічною детермінованістю правового впливу, оскільки вона виступає об`єднуючим фактором механізму
забезпечення, однак не являє собою його відмінну характеристику, адже
цілеспрямованість є обов’язковою для результативності будь-якого механізму загалом.
На думку Т. Р. Диметрадзе, національним механізмом забезпечення
рівності прав жінки і чоловіка є «інституційна структура урядового, а в
окремих випадках парламентського характеру, яка діє задля сприяння рівності прав чоловіків та жінок у суспільстві та державному житті, сприяння
повноцінності реалізації їх прав» [7, с. 127]. Дійсно, механізм забезпечення буде недієвим без залучення державних органів, оскільки саме вони як
встановлюють правові гарантії, так і можуть застосовувати державний
примус для їх реалізації. Однак обмеження механізму забезпечення винятково даними елементами, без урахування органів місцевого самоврядування та громадських ініціатив, значно зменшуватиме ефективність його
діяльності, а також актуальність, оскільки буде важче виявити реальні
проблеми, які виникають під час захисту прав жінки.
Отже, проаналізувавши різні наукові підходи, можемо дійти висновку, що механізм забезпечення права на соціальний захист жінок – це упорядкований нормами права та етичними стандартами процес щодо реалізації власних повноважень щодо контролю, нагляду й охорони органами
владних повноважень, а також щодо громадського контролю й моніторингу професійними спілками і громадськими організаціями відносин
щодо втілення права на соціальний захист жінки з метою гарантування,
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спрощення і підтримання такого втілення та підвищення рівня соціальної
безпеки для жінок.
Щодо поділу механізму забезпечення права на соціальний захист на
елементи, то їх кількість та критерій поділу залежатиме від того, наскільки
широкий підхід використовував автор при тлумаченні поняття «забезпечення». Так, В. О. Боняк, виходячи із позицій «домінування у науці розуміння поняття «охорона», ширшого за «захист», доходить висновку про те,
що «соціально-правовий механізм забезпечення має у своїй структурі два
менших механізми: захисту та реалізації» [8, с. 23]. З цього приводу виникає питання щодо співвідношення уже понять «охорона» та «реалізація»,
адже в окремих випадках саме реалізація права не потребує ні охорони, ні
захисту та є самостійним механізмом. Крім того, незрозумілою є взаємодія
двох названих автором механізмів у контексті саме охорони та ефективності у питанні досягнення мети механізму забезпечення. Уточнення потребує й те, яким саме чином засоби, методи і способи механізму реалізації
та захисту взаємодіють між собою у випадку відсутності порушень права
та яке місце у них займають гарантії та заборони, що є основою забезпечення будь-якого права.
У своєму дослідженні механізму забезпечення прав та свобод
Н. М. Опольська використовує «динамічний підхід», згідно з яким «механізм
вказує на послідовні зміни унаслідок дії його елементів», із чого автор робить висновок про тотожність елементів та етапів дії механізму або «процесуальних стадій», якими, у свою чергу, є «охорона, реалізація та захист»
[9, с. 193-194]. Дійсно, механізм забезпечення права на соціальний захист
жінок діє постійно щодо нагляду й контролю та разом із втіленням відносин щодо гарантій та заборон. Водночас, розглядаючи його в динамічному
аспекті, можливо помітити, що дія кожного із елементів є різною та застосовується за потреби, а не в чіткому порядку. Крім того, під час реалізації самого механізму забезпечення не всі його процесуальні стадії можуть
бути пройдені, як у випадку із застосуванням юридичної відповідальності,
що є факультативною стадією. Проте наявність юридичної відповідальності для гарантування ефективності дії усього механізму є обов’язковою.
У процесі аналізу даного переліку виникає й питання щодо ролі норм права
у самому механізмі, адже саме завдяки використанню норм права можливо
зрозуміти доречність застосування того чи іншого правового засобу й залучення органів публічної влади.
На думку А. А. Романової, існує 4 підсистеми у забезпеченні прав і
свобод людини і громадянина, до яких слід віднести: «підсистему інституційного забезпечення; підсистему правового забезпечення; підсистему
організаційного забезпечення; підсистему ресурсного забезпечення» [10,
с. 601]. Особливу увагу слід звернути саме на ресурсне забезпечення, яке,
власне, й дозволяє гарантувати втілення права на соціальний захист жінок.
Механізм забезпечення повинен у повній мірі забезпечувати можливість
постійної реалізації досліджуваного права, його стабільність, а тому наявність ресурсів є вкрай важливим. Отримання ж ресурсів відбувається
шляхом створення спеціальних інститутів, таких як страхування, що ще раз
підтверджує постійність проведення забезпечення. Щодо організаційного
забезпечення, то для права на соціальний захист воно є спільним із інстиЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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туційним, оскільки саме органи публічної влади та громадські формування
організовують процес інформування жінок про їх соціальні права, можливі
соціальні ризики та можливості мінімізації їх негативних наслідків. Кожна
із названих підсистем діє у межах права, а тому саме право є об’єднуючим
критерієм і включення його до видів підсистем недоречне. Тому слід дещо
видозмінити розподіл через включення правового забезпечення до кожного із перелічених елементів.
Досліджуючи механізм забезпечення гендерної рівності, К. О. Задоєнко розподіляє його на «нормативну частину, до якої входять правові
механізми у формі нормативно-правових актів, які визначають способи
реалізації гендерної політики», а також «інституційну частину», до якої
входить значний перелік органів державної влади, а саме: «Верховна Рада
України, Уповноважений з прав людини та органи місцевого самоврядування, територіальні громади й міжнародні та регіональні організації» [11,
с. 12]. Варто зазначити, що на сьогодні існує не так багато органів публічної
влади, які безпосередньо займаються питаннями гендерної рівності або ж
соціального захисту жінок, які до того ж виконують винятково контрольно-наглядові функції. Отже, саме громадські формування як національного, так і міжнародного рівня допомагають забезпечити повноцінний
соціальний захист жінки. Розподіл лише на два елементи не дозволяє правильно розкрити суть кожного із них, відобразити їх відмінності. Так, правове регулювання втілення права на соціальний захист може містити як
обмеження, так і гарантії, що діють власним чином. У контексті механізму
забезпечення даного права слід наголосити й на необхідності державної
підтримки фінансового характеру, яка здійснюється уже після фактичного
підтвердження наявності права на соціальний захист, оскільки саме така
державна підтримка на регулярній основі і дозволяє зменшувати негативні наслідки від настання соціального ризику.
Більш вузький підхід використовує К. О. Задоєнко, зазначаючи, що
механізм забезпечення гендерної рівності має «урядову та парламентську структуру» [12, с. 38]. Звісно, Верховна Рада України, як і контролюючі
органі при ній, відіграють значну роль у механізмі забезпечення, оскільки
дозволяють виділяти та вирішувати найбільш масштабні правові проблеми, із якими стикається жінка під час втілення права на соціальний захист.
Проте ефективним механізм забезпечення буде лише тоді, коли діятиме у
конкретних відносинах, які є актуальними у сучасних реаліях, без постійного його врегулювання на найвищому адміністративному рівні, наприклад, шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини. Крім того, механізм забезпечення права на соціальний захист жінки повинен виконувати й функцію підтримки, а тому важливим є персональне спілкування із уповноваженими органами та пояснення наступних
правових можливостей щодо втілення даного права. Таким чином, обмеження механізму забезпечення права на соціальний захист жінок лише законодавчими та урядовими інструментами змінюватиме саме призначення даного механізму і створюватиме перешкоди для реалізації усіх його
функцій і завдань.
Т. Р. Диметрадзе до механізму забезпечення гендерної рівності включає не лише такі елементи, як «правове забезпечення, організаційне забезЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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печення. ресурсне забезпечення», але й «освітньо-просвітницьке забезпечення» наголошуючи на їх поєднанні для «розвитку гендерної політики,
громадянського суспільства, соціальної та правової держави» [7, с. 133].
Механізм забезпечення права на соціальний захист жінок у значній мірі залежить від державних програм та планів, а також розподілу бюджету на кожен рік. На сьогодні гендерній політиці та забезпеченню рівності соціальних можливостей і соціального захисту осіб різної статі не приділяється
достатньо уваги на законодавчому рівні, внаслідок чого збільшується
вплив позадержавних інститутів. Крім того, постійні реформи призводять
до зростання недовіри до держави і реальної можливості втілити право
на соціальний захист самостійно. Тому вкрай важливим є виділення освітньої діяльності щодо прав жінок у трудових відносинах чи відносинах із
державними службовцями, що допоможе зменшити випадки зловживання
повноваженнями та примушення до вступу у корупційні відносини. Водночас така діяльність є складовою кожного із елементів механізму забезпечення права на соціальний захист, а тому виділення її окремим компонентом є дещо недоречним.
Досліджуючи забезпечення рівності у правах та можливостях між
чоловіком та жінкою, О. Р. Дашковська зазначає, що відповідний механізм
забезпечення має наступну структуру: «діяльність державних органів
наділених компетенцією щодо вирішення питань рівності у правах й можливостях для чоловіків та жінок; механізм формування та розподілу державних ресурсів, що складається із бюджету, державних програм, політик,
державної підтримки; Уповноважений з прав людини; судові та адміністративні процедури захисту» [13, с. 346]. У процесі аналізу наведеної автором
структури виникає питання щодо необхідності включення до неї засобів
захисту, а також відокремлення від них діяльності Уповноваженого ВР
України з прав людини, оскільки остання також спрямована саме на захист.
Деталізації потребує й механізм розподілу державних ресурсів, адже на сьогодні цілеспрямованої державної політики щодо забезпечення гендерної
рівності не ведеться і відповідного надання коштів на реалізацію цільових
програм не відбувається. Аналогічна ситуація стосується й соціального захисту жінок, оскільки фінансування його здійснюється в межах загального
соціального захисту населення. Тому виділення їх як окремих складових
механізму забезпечення є недоречним, адже практичного впливу такі елементи не мають.
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Павліченко О. В. Наукова інтерпретація та сутність механізму забезпечення права на соціальний захист жінок в Україні
У статті визначено наукову інтерпретацію механізму забезпечення
права на соціальний захист жінок в Україні. Розкрито характеристику даного правового явища. Виділено специфіку сутності механізму забезпечення
права на соціальний захист жінок в Україні.
Ключові слова: правовий механізм, забезпечення права, соціальний захист, захист жінок, гендерна рівність.

Павліченко Е. В. Научная интерпретация и сущность механизма
обеспечения права на социальную защиту женщин в Украине
В статье определено научную интерпретацию механизма обеспечения права на социальную защиту женщин в Украине. Раскрыто характеристику данного правового явления. Выделено специфику сущности механизма обеспечения права на социальную защиту женщин в Украине.
Ключевые слова: правовой механизм, обеспечение права, социальная
защита, защита женщин, гендерное равенство.
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Pavlichenko O. Scientific interpretation and essence of the mechanism
of ensuring the right to social protection of women in Ukraine
In the article the scientific interpretation of the mechanism of ensuring the
right to social protection of women in Ukraine is defined. The characteristic of this
legal phenomenon is revealed. The specifics of the essence of the mechanism of
ensuring the right to social protection of women in Ukraine are highlighted.
Keywords: legal mechanism, law enforcement, social protection, protection
of women, gender equality.
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АДМІНІСТРАТИВНІ ОБОВ’ЯЗКИ МІСЦЕВИХ
ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ
Актуальність дослідження. У період історичного розвитку української державності сталою тенденцією затвердилося конституційне положення про те, що людина, її честь, гідність недоторканність реально є
найвищою соціальною цінністю держави. Відповідно до цього виникає
об’єктивно-зумовлена потреба дослідження адміністративного статусу багатьох суб’єктів публічної адміністрації, які повинні забезпечувати ці важливі конституційні положення.
Одним із важливих ключових суб’єктів адміністративних правовідносин є місцеві державні адміністрації, що забезпечують загальнодержавні
інтереси громадян на конретній адміністративно-правовій одиницій нашої країни.
Відповідно до цього адміністративні обов’язки кожного суб'єкта адміністративно-правових відносин, мають власні характерні ознаки, що не
схожі з іншими суб'єктами права. Для того щоб визначити адміністративні обов’язки місцевих державних адміністрацій в Україні та виявити їх характерні ознаки, нам необхідно проаналізувати чинне законодавство в цій
сфері та вичленити окремі категорії що характеризують саме цього суб'єкта права.
Напевне зрозуміло, що без чіткого визначення кола адміністративних
обов’язків і прав місцевих державних адміністрацій в Україні значно важче буде зрозуміти процес виконання ними своїх завдань та функцій. Тому
дослідження цих важливих адміністративно-правових елементів є обов’язковою умовою для комплексного розуміння призначення цього суб’єкта
публічної адміністрації в державі.
Отже, всі вищеперераховані чинники у сфері визначення адміністративних обов’язків діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні
становлять особливий інтерес для наукового дослідження.
Важливим підґрунтям для розляду теми адміністративних обов’язків
місцевих державних адміністрацій в Україні стали праці таких українських
і зарубіжних учених, як Є. Ахромкіна, В. Авер’янова, Г. Атаманчука, В. Афанасьєва, В. Бакуменка, О. Бандурки, І. Бачила, Ю. Битяка, Л. Воронової,
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А. Дєгтяра, Т. Закупель, І. Ібрагімової, Ю. Козлова, А. Коренєва, М. Лесечка,
О. Литвиненко, Я. Малика, В. Олуйка, Н. Нижник, І. Розпутенка, Г. Ситника, О. Сушинського, В. Тертички, В. Троня, А. Урсула, А. Чемериса, С. Чукут,
В. Цвєткова, Л. Юзькова та ін.
Мета статті полягає в тому щоб на основі теорії адміністративного
права, та діючого законодавства розкрити адміністративні обов’язки місцевих державних адміністрацій в Україні.
Виклад основних положень. Згідно із тлумачним словником української мови обов’язок – це те, чого треба беззастережно дотримуватися,
що слід безвідмовно виконувати відповідно до вимог суспільства або виходячи з власного сумління; певний обсяг роботи, сукупність справ, межі
відповідальності і т. ін., що визначаються відповідним званням, посадою,
родинним станом тощо [1, с. 548].
В. Кириченко вважає, що юридичний обов’язок – це передбачена правовою нормою і забезпечена можливістю державного примусу міра належної поведінки зобов’язаного суб’єкта, яку він мусить здійснити в інтересах
уповноваженого суб’єкта. І. Окунєв стверджує, що юридичний обов’язок - це
міра конкретно визначеної суспільно-необхідної поведінки, установлену в
нормативно-правовому акті, забезпечену можливістю застосування санкції юридичної норми в її негативному й позитивному розумінні [2, с. 14].
Обов’язок можна трактувати як необхідну міру поведінки, проголошену
суспільством, при здійсненні якоїсь діяльності. Так, з позиції теоретиків
держави і права юридичний обов’язок – це міра необхідної поведінки, що
є гарантією реалізації суб’єктами наданих їм прав. Це об’єктивно необхідна та можлива поведінка, що забезпечує реальність можливостей, наданих
суспільством і державою окремій особі. У разі позитивного ставлення особи до необхідності виконання покладених на неї обов’язків їх реалізація
настає лише за певних умов, що передбачені правовою нормою. Держава в
системі обов’язків визначає доцільний, соціально корисний та необхідний
варіанти поведінки [4].
Таким чином, юридичний обов’язок - це міра дозволеної суспільнонеобхідної победінки публічного суб’єкта правових відносин, яку він мусить
здійснювати яку він мусить здійснити в інтересах держави та громадянського суспільства.
Тобто юридичний обов’язок є своєрідним видом поведінки публічного суб’єкта права, що чітко регламентований законодавством. Існують різні
варіанти можливої, що виконує свої обов’язки в межах чинного закону.
П. Лютіков, суб’єктивний обов’язок юридичної особи у сфері публічного адміністрування – це обсяг конкретно визначеної залежно від адміністративної правосуб’єктності юридичної особи суспільно-необхідної
правової поведінки, установленої в адміністративному нормативному
або індивідуальному правовому акті, виконання якої забезпечується в
передбачених законом випадках заходами адміністративного примусу [3,
с. 434].
Професор Т. Коломоєць зазначає, що суб’єктивні юридичні обов’язки
нерозривно пов’язані і не можуть існувати один без одного, оскільки право
одного суб’єкта не може бути реалізоване окремо від виконання зобов’язання іншим суб’єктом. Таким чином, у державному управлінні існування
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зобов’язань поза правами і навпаки – прав поза зобов’язаннями позбавлено будь-якого сенсу [4].
Таким чином, враховуючи вищезазначені думки вчених юридичний
обов’язок є проголошеною мірою поведінки, яка функціонує разом із правами та індивідуальним нормативно-правовим актом для виконання посадовими особами своєї функціональної діяльності.
Горбач М. зробила наступні висновки, щодо адміністративних обов’язків публічного суб’єкта права як елемента адміністративно-правового статусу: 1) адміністративні обов’язки публічного суб’єкта права завжди є публічними, такими, що відображають публічний інтерес; 2) адміністративні
обов’язки публічного суб’єкта права нерозривно пов’язані з адміністративними правами; 3) публічний суб’єкт права має відповідно до своїх обов’язків: а) дотримуватися Конституції і законів України, інших нормативних
актів; б) видавати нормативно-правові акти (накази), за допомогою яких
керується діяльність інших органів державної влади; в) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових
актів; г) здійснювати контроль і нагляд за дотриманням законодавства;
д) притягувати правопорушників до юридичної відповідальності згідно із
законодавством; 4) у нормативно-правових актах треба чітко прописувати
і формально виділяти адміністративні обов’язки публічного суб’єкта права, не змішуючи їх з обов’язками чи іншими категоріями юриспруденції –
«компетенціями», «повноваженнями» та ін. [5].
С. Обрусна, вважає що ознаками юридичного обов’язку є необхідність
певної поведінки; обов’язок, покладений лише на зобов’язану особу; він
покладається з метою задоволення інтересів уповноваженої особи; існує
лише у правовідносинах; є мірою необхідної поведінки; існує тільки відповідно до суб’єктивного права; установлюється нормами права; забезпечується (гарантується) державою. Структуру юридичного обов’язку становлять такі елементи: 1) необхідність здійснення або утримання від певних
дій; 2) необхідність виконання вимог уповноваженої сторони; 3) необхідність нести юридичну відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання покладених зобов’язань; 4) обов’язок не перешкоджати
уповноваженому суб’єкту користуватися тим благом, щодо якого він має
право [6; 7].
Відповідно до вищепроаналізованої інформації, можемо зробити висновок, що адміністративні обов’язки місцевих державних адміністрацій
в Україні – це передбачена законодавством міри належної та необхідної
суспільно-правової поведінки спрямована для виконання цим органом
державної адміністрації своєї функціональної діяльності пов’язаної із благоустроєм конкретних територіальних одиниць та захистом суспільно-правових інтересів громадян, що проживають на цій території.
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, зобов’язані забезпечити: 1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших
органів виконавчої влади вищого рівня; 2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 3) виконання державних і регіональних
програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охороЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ни довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;
4) підготовку та схвалення прогнозів відповідних бюджетів, підготовку
та виконання відповідних бюджетів; 5) звіт про виконання відповідних
бюджетів та програм; 6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними
радами повноважень (Стаття 2). Окрім того до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами
України, належить вирішення питань: 1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; 2) соціально-економічного розвитку відповідних територій; 3) бюджету, фінансів та обліку;
4) управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва
та здійснення державної регуляторної політики; 5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку; 6) науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок, молоді та дітей;
7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля; 8) зовнішньоекономічної діяльності; 9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки; 10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної
плати (ст.13) [8].
Відповідно Законом «Про місцеві державні адміністрації» визначено
основні обов’язки місцевих державних адміністрацій в Україні.
Таким чином, до основних обов’язків місцевих державних адміністрацій в Україні, слід віднести: 1) виконання законів України та інших індивідуальних нормативно-правових актів органів виконавчої влади вищого
рівня; 2) забезпечення основоположних прав, свобод та законних інтересів громадян; 3) забезпечення культурного розвитку суспільства та благоустрою конкретної адміністративної одиниці держави; 4) здійснення
фінансового регулювання; 5) взаємодія та налагодження зв’язків з іншими органами публічної влади; 6) виконання інших обов’язків делегованих
державою.
Крім того І. Дрига відповідно до Закону України «Про державну службу» визначила основні обов’язки державних службовців. До них належать:
1) повага до особистості, честі та гідності, справедливого і шанобливого
ставлення лідерів, колег та інших осіб; 2) чітке регулювання службових
обов’язків; 3) встановлення належних умов праці та матеріально-технічної підтримки державних службовців; 4) винагорода залежно від займаної
посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та звання; 5) гарантування права на відпустку, соціальне забезпечення та пенсію
відповідно до положень Закону; 6) професійне навчання; 7) просування по
службі з урахуванням професійної компетентності та старанного виконання службових обов’язків; 8) участь у профспілках і в діяльності об’єднань
громадян (за винятком політичних партій); 9) оскарження рішення про
накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з державної служби у
встановленому законом порядку, а також висновку, що містить негативну
оцінку за результатами оцінки офіційної діяльності; 10) захист від незаконного переслідування державними органами та їх посадовими особами
у разі повідомлення про порушення вимог Закону про державну службу;
11) отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування,
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підприємств, установ та організацій необхідної інформації з питань, що належать до його компетенції; 12) безперешкодне ознайомлення з документами про проходження державної служби; 13) проведення на його прохання службового розслідування з метою усунення необґрунтованих, на його
думку, тверджень чи підозр [9].
Оскільки деякі посадові особи місцевих державних адміністрацій відносяться для них притаманні обов’язкові правила поведінки перелічені
вище. До того ж вони несуть персональну відповідальність перед головами відповідних державних адміністрацій за виконання покладених на ці
підрозділи обов’язків.
Таким чином, до основних обов’язків місцевих державних адміністрацій в Україні, слід віднести: 1) виконання законів України та інших індивідуальних нормативно-правових актів органів виконавчої влади вищого рівня;
2) забезпечення основоположних прав, свобод та законних інтересів громадян; 3) забезпечення культурного розвитку суспільства та благоустрою
конкретної адміністративної одиниці держави; 4) здійснення фінансового
регулювання; 5) взаємодія та налагодження зв’язків з іншими органами публічної влади; 6) виконання інших обов’язків делегованих державою.
Отже, адміністративні обов’язки місцевих державних адміністрацій
в Україні – це передбачена законодавством міри належної та необхідної
суспільно-правової поведінки спрямована для виконання цим органом
державної адміністрації своєї функціональної діяльності пов’язаної із
благоустроєм конкретних територіальних одиниць та захистом суспільно-правових інтересів громадян, що проживають на цій території.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Білодід І. Словник української мови: в 11 тт. АН УРСР. Інститут мовознавства. Київ. Наукова думка. 1970-1980. Т. 5. 1974. 840 с.
2. Окунєв І. Загальнотеоретичні засади правового статусу суб’єкта
права: автореф. дис. …канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ. 2009. 23 с.
3. Лютіков П. Суб’єктивні права й обов’язки як складові адміністративно-правового статусу юридичної особи: класифікація та характерні ознаки. Актуальні проблеми держави і права. 2013. С. 329-345.
4. Коломоєць Т. Адміністративне право України: підруч. для студ. ВНЗ.
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний ун-т»
МОН України. Київ. Істина. 2009. 475 с.
5. Горбач М. Адміністративно-правовий статус суб’єктів адміністративного права: теорія і практика. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук. Науково-дослідний інститут публічного
права. Київ. 2017. 201 с.
6. Галунько В., Олефір В., Гридасов Ю. Адміністративне право України:
у 2-х т.: підручник Т.1: Загальне адміністративне право. Академічний курс.
Херсон. ХМД. 2013. 396 с.
7. Обрусна С. Поняття судового управління: проблеми дефініції. Право
і Безпека. 2010. № 2. С. 42-46.
8. Про місцеві державні адміністрації. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 20-21, ст.190 Голос України від 12.05.1999
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

120

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

9. Дишелева І. Права та обов’язки державних службовців. 2020. URL:
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/6/28.pdf/

Пастушенко В. А. Адміністративні обов’язки місцевих державних
адміністрацій в Україні
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В статье определено, что административные обязанности местных
государственных администраций в Украине - это предусмотренная законодательством мера надлежащей и необходимой общественно-правового поведения направлена для выполнения этим органом государственной
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administrations in Ukraine
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and legal interests citizens living in this territory.
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ДО ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ
У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
Постановка проблеми. Окремі підрозділи Національної поліції займають дуже важливе місце серед суб’єктів протидії домашньому насильству, адже саме вони, на сьогоднішній день, наділені повноваженнями
вчиняти невідкладні заходи щодо протидії проявам домашнього насилля
та захисту потерпілих осіб від дій кривдника. До підрозділів Національної поліції, які мають повноваження, закріплені чинним законодавством
України протидіяти проявам домашнього насильства належать підрозділи
ювенальної превенції, дільничні офіцери поліції, працівники патрульної
служби, інші відповідні підрозділи територіальних відділів поліції тощо.
Зважаючи на зростання проявів домашнього насильства в суспільстві є необхідність більш детально проаналізувати завдання дільничних офіцерів
поліції щодо протидії домашньому насильству, які здебільшого першими
реагують на зазначені прояви.
Стан дослідження. Питання протидії домашньому насильству та
роль в цьому окремих підрозділів Національної поліції привертають велику увагу вчених та юристів-практиків. Окремими аспектами вказаного питання займалися такі науковці, як О. М. Бандурка, Є. О. Гладкова, В. В. Голіна, О. М. Джужа, Н. І. Дідик, Д. Г. Заброда, А. В. Запорожцев, М. В. Корнієнко,
А. В. Лабунь, О. Г. Кулик, К. Б. Левченко, О. М. Литвинов, Т. М. Малиновська,
І. В. Опришко та ін. Однак, незважаючи на фундаментальність проведеної роботи названими фахівцями, відзначимо, що проведена реформа
Національної поліції, з докорінним оновленням законодавства ставлять
нові виклики перед державою в протидії домашньому насильству, а отже,
завдання дільничних офіцерів поліції в цьому питанні поступово набувають своєї нової форми і змісту, що обумовлює актуальність даної теми.
Метою статті є дослідження завдань дільничних офіцерів поліції
щодо протидії домашньому насильству, а також виявлення проблем їх нормативного закріплення та запропонування шляхів їх подолання.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день, в науковій літературі превалює думка, що завдання – це конкретизація способів вирішення проблемної ситуації. Воно завжди ґрунтується на меті та є засобом її реалізації [1, с. 38]. Таким чином, термін «завдання» безпосередньо
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пов’язаний із загальною метою, на досягнення якої спрямоване виконання
завдання. Отже, наявність поставленої мети дає змогу визначити завдання
діяльності, тобто саме мета визначає завдання, а не навпаки.
Слід зазначити, що Закон України «Про Національну поліцію» не містить чіткого визначення мети діяльності вказаного органу. Разом з тим,
із змістовного аналізу ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» стає
зрозумілим, що мета діяльності Національної поліції полягає у: 1) охороні
прав і свобод людини; 2) протидії злочинності; 3) підтриманні публічної
безпеки і порядку [2].
Закладена в Законі України «Про Національну поліцію» мета діяльності вказаного органу зумовила закріплення специфічних завдань, які
конкретизовано у ст. 2 зазначеного Закону, а саме: 1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів
суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої
допомоги [2].
Таким чином, слід констатувати, що мета діяльності Національної
поліції, як органу взагалі, у сфері протидії домашньому насильству полягає
у: 1) забезпеченні охорони прав потерпілих від домашнього насильства осіб;
2) присічення проявів домашнього насильства, притягнення винних осіб до
юридичної відповідальності; 3) недопущення випадків домашнього насильства, формування негативного стереотипу про вказане явище в суспільстві.
Виходячи із специфічної мети діяльності Національної поліції у сфері
протидії домашньому насильству та законодавчо закріплених завдань вказаного органу, пропонуємо розуміти завдання Національної поліції у сфері
протидії домашньому насильству, як:
1) проведення профілактичних та превентивних заходів задля недопущення випадків домашнього насильства, формування негативного стереотипу про вказане явище в суспільстві;
2) запобігання проявам домашнього насильства, вжиття заходів направлених на притягнення винної особи до юридичної відповідальності;
3) протидія рецидивам випадків домашнього насильства, проведення поліцейського нагляду за кривдниками;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги потерпілим особам, консультування вказаних осіб та надання порад і роз’яснень
щодо роботи органів, у сфері протидії домашньому насильству.
Слід зазначити, що основна функція щодо протидії проявам домашнього насильства покладається, в першу чергу, на дільничних офіцерів Національної поліції.
Відповідно до Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів
поліції, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 28.07.2017 № 650, дільничний офіцер поліції, виявляє на поліцейській
дільниці осіб, які вчиняють насильство в сім’ї (домашнє насильство) або
схильні до такої поведінки, та вживає превентивних заходів, передбачених
законодавством і спрямованих на запобігання правопорушенням, пов’язаним з насильством у сім`ї, відповідно до норм Закону України «Про попередження домашнього насильства» [3].
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Слід відмітити те, що вказане положення містить посилання на Закон
України «Про попередження домашнього насильства», який був чинний на
момент прийняття зазначеної Інструкції, однак на даний час є таким, що
втратив чинність, а зараз діє Закон України «Про запобігання та протидії
домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII [4]. Однак, посилання
на нього, як на акт законодавства, все ще залишилося, що в свою чергу породжує плутанину та порушує принцип юридичної визначеності вказаного
законодавчого положення.
Таким чином, слід констатувати низький рівень мобільності відомчих
нормативно-правових актів, необхідність приведення їх у відповідність до
норм чинного законодавства України, адже застарілість нормативного регулювання на практиці, може мати негативні наслідки.
Зазначеною Інструкцією з організації діяльності дільничних офіцерів
поліції визначено за вказаними підрозділами Національної поліції загальні
завдання у сфері охорони громадського порядку та протидії злочинності,
до яких віднесено:
1) діяльність, що ґрунтується на принципі взаємодії з населенням на
засадах партнерства та має на меті співпрацю з громадянами, громадськими організаціями, установами, підприємствами різних форм власності;
2) взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, населенням й утвореними відповідно до чинного законодавства громадськими формуваннями з охорони громадського порядку;
3) виконання завдань, спрямованих на дотримання прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
4) ужиття заходів для взяття на облік осіб, щодо яких здійснюється
превентивна робота, підтримання в актуальному стані інформаційних підсистем ЄІС МВС;
5) співпраця з групами реагування патрульної поліції (далі - ГРПП)
щодо застосування превентивних заходів стосовно осіб, які схильні до вчинення правопорушень та/або перебувають на превентивних обліках поліції;
6) інформування чергової частини органу (підрозділу) поліції у разі
отримання від населення відомостей про осіб, які мають наміри вчинити
кримінальні правопорушення або їх учинили, розшукуваних злочинців,
осіб, які зникли безвісти;
7) організація та контроль діяльності помічника ДОП, що полягає в
плануванні роботи, наданні відповідних доручень та навчанні методиці
й тактиці роботи на поліцейській дільниці, перевірці якості, повноти та
об’єктивності складених ним матеріалів;
8) підтримання професійного рівня шляхом навчання в системі службової підготовки та самопідготовки [3].
Таким чином, можна зробити висновок про те, що на дільничних
офіцерів поліції, як на структурний підрозділ Національної поліції, покладено виконання специфічних завдань, які полягають у першу чергу
в здійсненні постійного контролю, проведенні профілактичної та превентивної діяльності, а також протидії правопорушенням на окремій,
ввіреній їм території.
Мета діяльності зазначеного підрозділу взагалі є нормативно незакріпленою та може бути визначена тільки з аналізу виконуваних завдань.
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Проте, з урахуванням загального аналізу завдань Національної поліції у сфері протидії домашньому насильству та зважаючи на особливості,
встановлені Інструкцією з організації діяльності дільничних офіцерів поліції, пропонуємо розуміти, що завданнями дільничних офіцерів поліції у
сфері протидії домашньому насильству є:
1) провадження діяльності, що ґрунтується на принципі взаємодії з
населенням на засадах партнерства з громадянами, громадськими організаціями, установами, підприємствами різних форм власності щодо виявлення та припинення проявів домашнього насильства, а також проведення
превентивної та профілактичної діяльності, з метою формування нетерпимості до явища домашнього насильства взагалі;
2) взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, населенням й утвореними відповідно до чинного законодавства громадськими формуваннями, з метою створення ефективної системи допомоги потерпілим особам, а також системи щодо виправлення кривдника;
3) проведення превентивної роботи та застосування поліцейського
нагляду за сім’ями, які знаходяться у «групі ризику» (сім’ями, у яких було
зафіксовано факт домашнього насильства);
4) співпраця з іншими підрозділами Національної поліції, що здійснюють протидію домашньому насильству щодо інформування їх про осіб,
які схильні до вчинення домашнього насильства, загальну обстановку у
вказаних сім’ях тощо;
5) інформування чергової частини органу (підрозділу) поліції, а також за необхідності інші підрозділи Національної поліції, що здійснюють
протидію домашньому насильству у разі отримання від населення відомостей про осіб, які мають наміри вчинити домашнє насильство або його
учинили, розшукуваних таких осіб, з метою подальшого їх притягнення до
юридичної відповідальності;
6) проведення планування роботи (заходів) направлених на взаємодію із населенням з питань протидії домашньому насильству та заходів
освітнього характеру направлених на формування негативного стереотипу у суспільстві щодо явища домашнього насильства.
В рамках підготовки (перепідготовки) дільничних офіцерів поліції
та забезпечення виконання покладених на них завдань у сфері протидії
домашньому насильству створено цілу систему освітніх заходів, розробляються навчальні посібники, проводяться лекції тощо [5, с. 201].
Висновки. З метою підвищення ефективності діяльності дільничних
офіцерів поліції при протидії домашньому насильству, а також забезпечення дисциплінованості і виконуваності останніми посадових обов’язків,
необхідно внести зміни до Інструкції з організації діяльності дільничних
офіцерів поліції шляхом закріплення окремого розділу присвяченого особливостям діяльності дільничних офіцерів поліції у сфері протидії домашньому насильству. Предметом регулювання вказаного розділу пропонується вважати, комплекс юридично-значущих дій, які повинні бути вчиненні
дільничними офіцерами поліції щодо протидії домашньому насильству. Із
вказаною метою, до такої розділу слід включити перелік дій, які повинні
вчинити дільничні офіцери поліції після виявлення факту домашнього
насильства, виходячи із типових ситуацій, які можуть мати місце. Також,
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задля покращення теоретичної підготовки дільничних офіцерів поліції з
питань, які віднесено у сфері профілактики та протидії вчинення домашнього насильства, є необхідним розроблення єдиного комплексу навчально-методичних матеріалів щодо діяльності дільничних офіцерів поліції
щодо протидії домашньому насильству для підготовки та перепідготовки
вказаних кадрів.
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Скакун І. В. До питання діяльності дільничних офіцерів поліції у
сфері протидії домашньому насильству
У статті досліджені завдання діяльності дільничних офіцерів поліції
щодо протидії домашньому насильству, на підставі чого виявлені проблеми
їх нормативного закріплення та запропоновані шляхів їх подолання. Наголошується, що з метою підвищення ефективності діяльності дільничних
офіцерів поліції з протидії домашньому насильству є необхідність внесення змін до Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції,
а також необхідним розроблення додаткових навчально-методичних матеріалів.
Ключові слова: домашнє насильство, завдання, дільничний офіцер
поліції, протидія, Національна поліція.
Скакун И. В. К вопросу деятельности участковых офицеров полиции в сфере противодействия домашнему насилию
В статье исследованы задачи деятельности участковых офицеров
полиции по противодействию домашнему насилию, на основании чего выявлены проблемы их нормативного закрепления и предложены пути их преодоления. Отмечается, что с целью повышения эффективности деятельности участковых офицеров полиции по противодействию домашнему
насилию необходимость внесения изменений в Инструкцию по организации
деятельности участковых офицеров полиции, а также необходимым разработку дополнительных учебно-методических материалов.
Ключевые слова: домашнее насилие, задачи, участковый офицер полиции, противодействие, Национальная полиция.
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Skakun І. On the issue of activities of price police officers in the field
of combating domestic violence
The article examines the tasks of district police officers in combating domestic
violence, based on which the problems of their normative consolidation are
identified and ways to overcome them are suggested. It is emphasized that in order
to increase the effectiveness of the activities of district police officers in combating
domestic violence, it is necessary to amend the Instruction on the organization of
the activities of district police officers, as well as the need to develop additional
training materials.
Keywords: domestic violence, tasks, district police officer, counteraction,
National Police.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ
ФІСКАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Актуальність дослідження. Функціонування держави, її органів, як
центральних так і місцевих, органів місцевого самоврядування не можливе
без «фінансової діяльності, за рахунок якої держава спочатку акумулює, а
потім витрачає грошові кошти, необхідні для підтримки завдань та функцій держави» [12, с. 156]. Така діяльність має забезпечувальний характер,
що проявляється у здійсненні комплексу дій спрямованих на задоволення
фінансових потреб під час функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування. Кінцевою метою діяльності держави у сфері оподаткування є створення належних умов існування суспільства як частини
державного соціуму, а не звичайного скупчення людей. Взагалі, система
оподаткування теоретиками права визначається як одна з головних ознак держави. М.В. Цвік свого часу поряд із публічною владою і територією,
окремо виділяє систему оподаткування як ознаку держави [2, с. 71]. Це
свідчить про те, що система оподаткування є вкрай важливим елементом
системи державного управління, яка потребує більш досконалого, з використанням новітніх наукових розробок, осмислення.
Також варто відзначити, що самостійне існування фіскальної системи
неможливе без здійснення комплексу управлінських дій з боку відповідних компетентних органів. Ефективність управлінської діяльності забезпечується рядом заходів, одне з ключових місць серед яких займає контрольна діяльність. Слушним є авторське визначення контролю, надане
О. І. Мармаза. Автор акцентує увагу саме на операційності контролю як частини системи управління, тобто на тому, що контрольна діяльність забезпечує стабільність та оптимальність функціонування держави [4, с. 263].
Таким чином можна із впевненістю говорити про актуальність та необхідність існування системи органів та служб, що виконують контрольні функції у процесі здійснення оподаткування в Україні.
Метою дослідження варто виділити завдання, функції, мета, повноваження, компетенція, місце в системі органів державної влади спеціальних суб’єктів наділених основними повноваженнями щодо здійснення
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

© Т. О. Татарова, 2019

128

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

фіскального контролю в Україні, тобто правовий статус спеціальних суб’єктів фіскального контролю
Виклад основного матеріалу. Спеціальні суб’єкти фіскального контролю, на відміну від загальних, є сукупністю інституцій, для яких здійснення фіскальної діяльності взагалі та фіскального контролю зокрема є
пріоритетними основними функціями діяльності. Звідси виходить, що державні органи, які наділені повноваженнями безпосередньо впливати на
здійснення фіскального контролю в Україні і є спеціальними суб’єктами,
через наявність у них комплексу відповідних завдань та функцій, які відповідають змісту фіскального контролю.
Які ж саме органи наділені безпосередніми повноваженнями здійснювати фіскальний контроль, і функції яких переважно полягають у його
здійсненні. Відповідно до ст. 41 Податкового кодексу України [6] контролюючими органами в частині формування та реалізації державної податкової
та митної політики, дотримання податкового та митного законодавства,
а також наділеними повноваженнями щодо притягнення до відповідальності за порушення у сфері податкової та/або митної справи є податкові
та митні органи. Систему таких органів складають Державна податкова та
Державна митна служби України, включаючи їх центральні та територіальні органи управління. Дані органи були утворені нещодавно, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1200 [10],
що нині спричиняє деякі непорозуміння в частині нормативно-правового
забезпечення їх діяльності. Це проявляється в тому, що відповідно до вищезазначеної постанови, Державна фіскальна служба України реорганізована шляхом поділу на податкову та митну. Положення про новоутворенні
органи прийняті, але нині фактично продовжують функціонувати окремі
підрозділи фіскальної служби, а також не втратив чинності відповідна
постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну фіскальну службу
України» від 21 травня 2014 року № 236 [7]. Постанова Кабінету Міністрів
України № 1200, хоча і передбачає існування Державної фіскальної служби до завершення здійснення заходів з утворення Державної податкової
служби та Державної митної служби, однак чіткого, нормативно визначеного переломного моменту, який мав спричинити ліквідації Державної
фіскальної служби і досі немає. Така ситуація значно ускладнює процес
здійснення податковими та митними органами діяльності у сфері фіскального контролю.
З огляду на використання термінології у дослідженні варто наголосити, що фіскальний контроль в даний час класифікується на дві великі групи: податковий та митник контроль. Реформування податкових органів,
що триває і нині так само спричинило розмежування суб’єктів фіскального
контролю.
З огляду на зазначене спершу розглянемо правовий статус податкових органів України, які визначені Податковим кодексом як центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його
територіальні органи [6]. Таким органом в Україні є Державна податкова
служба України (далі – ДПС) та її територіальні органи [11]. В системі органів державної влади діяльність ДПС координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України. Варто наголоЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

129

сити, що виключно координаційні повноваження Міністра фінансів щодо
управління ДПС, свідчать про те, що орган в певній мірі відмежовано від
політичних сил, а його діяльність має відповідати вимогам законодавства,
а не бажанням політиків.
Аналізуючи правовий статус ДПС варто відмітити, що відповідно до
положення «Про ДПС України» [9], та з огляду на його структуру, законодавець самостійно здійснив визначення коло елементів його правового
статусу, обмежившись таким переліком: завдання, повноваження та права.
Серед завдань, які, як вже наголошувалося вище, і становлять основу правового статусу та визначають зміст діяльності ДПС як спеціального
органу у сфері оподаткування, необхідно виділити: реалізацію державної
податкової політики та внесення пропозицій з питань, що належать до
компетенції ДПС на розгляд Міністру фінансів.
Здійснення державної податкової політики у державі передбачає ряд
заходів, які більш повно розкривають зміст даного завдання. Серед таких
дій варто виділити контрольну діяльність щодо надходження до бюджетів
та державних цільових фондів податків платежів та зборів; у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального;
своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений
законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків
за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону; а також здійснення адміністрування єдиного внеску [9]. Отже, комплекс дій, що визначають основне
завдання ДПС, а саме здійснення державної податкової політики, полягає
у здійснення системи заходів, щодо нормального та ефективного функціонування податкової системи в Україні. З визначеного видно, що переважна
більшість напрямів діяльності ДПС характеризується контрольною спрямованістю. Це можна пояснити наступним. Функціонування системи оподаткування взагалі у кожній країні пов’язане із витребуванням на користь
держави (місцевої влади) певної кількості матеріальних цінностей громадян. Природно, що кожна людина не залюбки віддає частину чогось свого,
що породжує випадки приховування або уникнення від сплати податків та
зборів. Діяльність уповноважених органів, таких як ДПС, хоча в загальних
рисах і має соціально орієнтовану мету однак переважно пов’язана із здійсненням перевірочних, контрольних заходів щодо громадян на предмет дотримання ними податкового законодавства. Отже, можна вести мову про
те, що навіть з огляду на наявність не контрольних напрямів діяльності
ДПС, остання є контрольним органом влади, який наділений спеціальними
повноваженнями щодо здійснення моніторингу за дотриманням законодавства у сфері оподаткування, а також реалізації механізмів протидії порушенням. Поряд із цим ДПС не позбавлена можливості здійснювати іншу
діяльність, яка охоплюється поняттям податкової політики.
Разом із тим, ст. 61 Податкового кодексу України визначає податковий контроль як систему заходів, що вживаються контролюючими органами та координуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з метою
контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати поЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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датків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання
обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Отже, варто підкреслити, що дане
визначення не є вичерпним і податковий контроль може бути представлений іншими формами діяльності ДПС. Дивно, що відсутнє посилання на
те, що контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, пального також є частиною податкового контролю. Це
може свідчити про те, що законодавець не визначає дану діяльність як частину податкового контролю. Однак на нашу думку, з огляду на особливий
«спеціальний податковий статус» означених товарів, можна вести мову,
що і дана діяльність є частиною податкового контролю, що додатково підтверджено змістом положення про ДПС.
Особливістю правового статусу ДПС також варто виділити велику
кількість чітко визначених та нормативно регламентованих повноважень
служби, реалізація яких і забезпечує досягнення мети її діяльності. Комплекс повноважень, що притаманні ДПС для більш спрощеного розуміння
варто об’єднати у певні групи, для їх подальшого представлення у вигляді
функцій ДПС. Таким чином, можливо виділити наступні функції ДПС, кожна з яких повністю корелюється із певною групою повноважень.
Контрольна функція, яка, на нашу думку є однією з провідних в діяльності ДПС та може прямо чи опосередковано проявлятися в інших повноваженнях. Переважно контрольна діяльність пов’язана із заходами щодо
перевірки достовірності інформації, яка подається суб’єктами господарювання. Також контроль полягає у комплексі заходів спрямованих забезпечення наповнення дохідної частини всіх видів бюджетів [1]. Доречно
зазначити, що саме контрольна діяльність є головною формою діяльності
ДПС, що, нажаль, потребує більшої гармонізації у відносинах населення та
органів податкової служби України. З метою визначення місця ДПС в системі органів влади необхідно сказати про те, що існування податкових механізмів та різного роду податкових заходів передбачає постійну системну
роботу щодо моніторингу дотримання нормативно визначених процедур
та порядку. Це обумовлює актуальність та необхідність існування інституції, яка забезпечить належний контроль за дотриманням положень, які
визначають порядок здійснення усіх визначених процедур.
Наступною є функція, яку можна називати допоміжною по відношенню до контролю – це облікова функція. Реалізація даної функції полягає у
належному та повному веденні обліків та підтримання їх в актуальному
стані. Дані, які облікуються використовуються з метою подальшої контрольної діяльності, тому і ведеться мова про допоміжний характер облікової функції.
Нормотворча функція характерна більшості органів системи державного управління, що пояснюється виключною компетенцією у чітко
визначеній сфері. Система оподаткування в Україні та діяльність щодо її
організації здійснення та забезпечення покладено на спеціальний уповноважений орган – ДПС України. Тому дана служба окрім правозастосовчої
діяльності уповноважена приймати участь у розробці та удосконаленні
нормативного підґрунтя власної діяльності. Наявність даної функції є зроЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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зумілою через те, що саме ДПС має належний рівень досвіду та практичних
напрацювань, які мають стати якісним підґрунтям для подальшого нормативного регулювання сфери оподаткування в Україні. Так, ДПС може виступати ініціатором та розробником проектів нормативно-правових актів та
пропозицій щодо їх удосконалення, та в установленому порядку подає їх
Міністру фінансів.
Організаційно-регулятивна функція характеризується наявністю
повноважень у сфері забезпечення функціонування системи оподаткування, чітких механізмів та існування державно-владних інституцій, покликаних забезпечувати дану діяльність. Становлення чіткого порядку та
правил здійснення діяльності у сфері оподаткування є яскравим проявом
регуляторного впливу на суспільні відносини у сфері оподаткування.
Функція ліцензування певних видів діяльності. Діяльність щодо видачі ліцензій на зайняття господарською діяльністю у сфері виробництва
та продажу тютюнових та алкогольних виробів, спирту та пального також
є виключною компетенцією ДПС. Крім цього ДПС вправі перевіряти наявність інших видів ліцензій на зайняття господарською діяльністю та видавати їх у встановленому законом порядку та відповідно до нормативно
визначних умов.
Також доречно виділити правоохоронну функцію, яка знаходить свій
прояв у двох видах діяльності: по-перше, це виявлення порушень податкового законодавства та накладення відповідних стягнень в рамках чинного адміністративного та податкового законодавства; по-друге, виявлення
фактів, що можуть свідчити про інші правопорушення не підвідомчі ДПС,
а саме легалізація (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму. Отже, здійснення правоохоронної функції, що проявляється у виявленні порушень, їх фіксації та, у встановлених
законом випадках, притягнення до відповідальності є одним із напрямів
діяльності ДПС. Варто підкреслити, що відповідно до Кодексу України про
адміністративні правопорушення податкові органи, а як нам уже відомо
це органи ДПС, мають право складати адміністративні протоколи у випадку виявлення порушень передбачених статтями статті 51-2, 155-1, 162-1,
163-1 - 163-4, 163-12, частини друга і третя статті 163-17, статті 164, 164-5,
164-16, 166-16, 166-17, 177-2, 204-3 КУпАП, а також розглядати справи про
адміністративні правопорушення. ДПС підвідомчі правопорушення пов’язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу
(стаття 163-13 КУпАП), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів
за товари (послуги) (стаття 163-15 КУпАП), ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 164-1 КУпАП), порушенням законодавства про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (стаття 165-1 КУпАП), порушенням порядку припинення юридичної особи (частини третя – шоста статті 166-6 КУпАП), перешкоджанням уповноваженим особам податкових органів у проведенні перевірок
(стаття 188-23 КУпАП) [3].Варто відзначити, що нині чинна Інструкція з
оформлення органами доходів і зборів матеріалів про адміністративні правопорушення [8], яка визначає порядок притягнення правопорушників до
відповідальності за діяння передбачені особливою частиною КУпАП, які
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перелічені вище. Однак, у змісті цієї Інструкції використовуються поняття
органів, які нині не існують. Так, сама назва свідчить про термінологічну
колізію, що може бути підставою для можливих судових спорів.
Окрім цього, Податковий кодекс України у главі 11 визначає загальний порядок, суб’єктів відповідальності, підстави для притягнення до
відповідальності та порядок застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства [6]. Підсумовуючи аналіз правоохоронної
функції хочеться наголосити на тому, що повноваження щодо застосування адміністративних стягнень потребує чіткої нормативної регламентації,
однак чинне законодавство, що містить колізії та прогалини, хоча і не може
швидко оновлюватися з огляду на постійні реформи досліджуваної сфери,
а повинно підлаштовуватись хоча б в тих питаннях, під час яких виникає
найбільша кількість спірних та конфліктних ситуацій з населенням. Саме
людина є головною соціальною цінністю. про що наголошує Конституція
України, тому діяльність ДПС має ґрунтуватися на засадах забезпечення її
прав. А випадки обмеження прав (накладання стягнень та притягнення до
відповідальності) повинні бути чітко регламентовані нормативними актами для уникнення свавілля та самосудів.
Наступною варто виділити функцію надання адміністративних послуг. В контексті сервісних спрямованостей сучасних органів державної
влади і ДПС має повноваження щодо надання послуг щодо сервісного обслуговування платників податків, інформаційно-довідкового обслуговування з питань податкового законодавства, організовує провадження електронних сервісів для суб’єктів господарювання, а також приймає участь у
наданні електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.
І знову ж таки на підтвердження сервісної спрямованості служби та
більшої відкритості для громадськості ДПС систематично здійснює взаємодію з громадськістю у різних формах. В цьому проявляється остання, але
не менш важлива функція взаємодії з населенням.
Якщо звернутися до аналізу прав ДПС, які визначенні положенням,
то можна узагальнено охарактеризувати їх як комплекс можливостей, які
забезпечують належний рівень контролю, провадження перевірок, отримання необхідної для професійної діяльності інформації. Це ще раз є підтвердженням того, що контрольна діяльність є одним з головних напрямів
діяльності ДПС.
Варто також наголосити на тому, що як перелік повноважень, так і
перелік прав ДПС не є вичерпним, що може значно розширити їх коло, шляхом прийняття відповідного закону.
Головною особливістю, яка чітко визначає становище ДПС в системі
органів влади є те, що виключно ця служба має право провадити податкові перевірки суб’єктів господарської діяльності. Жодна із нині існуючих
служб або органів не уповноважена це робити, а лише правомочна надавати допомогу ДПС у цьому виді діяльності.
На нашу думку, до системи суб’єктів фіскального контролю, з огляду
на те, що фіскальний контроль можливо розглядати, як сукупність податкового та митного контролю, варто віднести і митні органи. Митний Кодекс визначає це поняття із сукупності таких елементів як центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та
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митні пости [5]. Тобто, на відміну від формулювання про податкові органи,
митні органи лише перераховані без посилань на їх систему та підпорядкування, хоча даний перелік перераховує вертикальну систему центрального
органу.
Центральним органом, який покликаний реалізовувати митну
політику в державі є Державна митна служба України (далі – ДМС), яка має
територіальні ограни – митниці, а ті в свою чергу, містять в своїй структурі
митні пости. ДМС України має досить давню історію існування в Україні, однак наприкінці 2019 року у світлі реформування фіскальних органів створена нова ДМС, яка має відповідати всіх вимогам європейських стандартів.
Однак процес реформування має як позитивні моменти, так і негативні. До
останніх варто віднести недосконалість нормативного регулювання діяльності органів, що проявляється у розбіжностях в положенням нормативно-правових актів. Така ситуація не тільки впливає на ефективність процесу діяльності ДМС, а й залишає невизначеним адміністративно-правовий
статус служби, що є важливим базисом з точки зору формування іміджу
нової структура та подальшої наукової розробки у сфері удосконалення
діяльності ДМС.
Одразу варто обґрунтувати нашу точку зору з приводу відношення
митного контролю до фіскального. Фіскальний контроль передбачав здійснення контрольної діяльності за порядком та своєчасністю (якщо казати
в загальних рисах) сплати податків. Відповідно до Податкового кодексу
України (ст. 9) мито відноситься як різновид до загальнодержавних податків, а отже стягнення на користь держави мита можна розглядати як діяльність пов’язану не тільки з митною сферою, а й з податковою також. Через
це стає доречних і аналіз правового статусу митних органів як суб’єктів
фіскального контролю.
Під час вивчення нормативного матеріалу стосовно статусу ДМС виникає велика кількість запитань, що, можливо, з практичної точки зору не
мають великого значення, однак подальша нормативно-наукова розробку стає більш ускладненою. Так положення Митного кодексу визначають,
що ДМС, як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну
митну політику, спрямовує, координує та контролює діяльність митниць,
здійснює інші повноваження, передбачені Митним кодексом та іншими
законами України, в межах своїх повноважень видає накази, організує та
контролює їх виконання [5]. Однак, виходячи із змісту диспозиції ст. 546
цього ж кодексу реалізацію завдань митних органів переважно покладена на митниці, які є структурним підрозділом ДМС. Виходячи з цього, сама
ДМС України як центральний орган влади, виконує виключно організуючу
та контролюючу роль у здійсненні державної митної політики.
В той же час Положення про ДМС України серед завдань ДМС визначає: 1) забезпечення реалізації державної митної політики, зокрема забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України і створення
сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, збереження належного балансу між митним контролем і спрощенням законної
торгівлі; 2) забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби
з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями
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митних правил; 3) внесення пропозицій щодо забезпечення формування
державної митної політики на розгляд Міністра фінансів [9]. Отже, зазначене свідчить, про певні колізії чинного законодавства у сфері митної справи.
Однак, варто відмітити, що Положення про ДМС України більш повно і детально регламентує повноваження служби, з чого можна зробити висновок
про необхідність внесення змін до Митного кодексу. Ці зміни повинні полягати в наступному: статтю 545 викласти в такій редакції: «Центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, забезпечує
реалізацію завдань митних органів, координує та контролює діяльність
митниць, здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, в межах своїх повноважень видає накази, організує
та контролює їх виконання».
Визначаючи функції ДМС можна говорити про їх аналогічність у
порівнянні з функціями ДПС України, за виключенням ліцензійної діяльності, яка в чистому вигляді відсутня в ДМС. Служба видає певні дозволи
на зайняття тими чи іншими видами діяльності або здійснення певних
дій, однак це не варто розглядати як окрему функцію. Статус ДМС характеризується більшою спрямованістю на реалізацію та виконання правоохоронної діяльності пов’язаної із контрабандою. А ще, ДМС не має повноважень щодо фіксації та розгляду справ про адміністративні правопорушення.
Також, вадливо наголосити, що контрольна діяльність для ДМС так як і для
ДПС є однією з провідних функцій.
Підсумовуючи викладене необхідно наголосити на тому, що адміністративно-правовий статус спеціальних суб’єктів фіскального контролю характеризується їх спрямованістю на реалізацію податкової та митної
політики. Контрольні повноваження та функції є одними з провідних серед
усіх представлених елементів. Також варто зазначити, що сучасні реформаторські зміни системи органів податкової та митної системи призвели як
до позитивних, так і до негативних моментів. Концентрування діяльності
законодавців на останніх сприятиме більш швидкому та ефективному
нівелюванню прогалин та недоопрацювань у визначеній сфері.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Дозорець П.М. Контроль за сплатою податків та інших обов’язкових
платежів пріоритетний напрям діяльності органів державної фіскальної
служби. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Випуск 5. Том 2, С. 117-120
2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка,
д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків: Право,
2009. 584 с.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984
№ 8073-X URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#top
4. Мармаза О.І. Контроль як функція управління: сутність, вимоги сучасності, тенденції оновлення. Педагогіка формування творчої особистості
у вищій і загальноосвітній школах. 2014. Вип. 35 (88). С. 262-269
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

135

5. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/conv#top.
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv/sp:wide#n1080.
7. Про Державну фіскальну службу України: постанова Кабінету
Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236 URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/236-2014-%D0%BF#Text.
8. Про затвердження Інструкції з оформлення органами доходів і
зборів матеріалів про адміністративні правопорушення: наказ Міністерства фінансів України від 02.07.2016 № 566 URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1046-16#Text
9. Про затвердження положень про Державну податкову службу
України та Державну митну службу України: постанова Кабінету Міністрів
України від 6 березня 2019 року № 227 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/227-2019-%D0%BF#Text
10. Про утворення Державної податкової служби України та Державної
митної служби України: постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1200 URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennyaderzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-ukrayini-ta-derzhavnoyi-mitnoyi-sluzhbiukrayini
11. Про утворення територіальних органів Державної податкової
служби: постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 537.
URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/postanovi-kmukraini/74643.html
12. Сидорова Е. Податки і податковий суверенітет як невід’ємні атрибути держави та публічної влади. Господарство, підприємництво і право.
2017. № 10. С. 156-159
Татарова Т. О. Правовий статус спеціальних суб’єктів фіскального
контролю в Україні
Існування сучасної держави супроводжується здійснення системи різноманітних заходів забезпечення державних механізмів та потреб. Одним
із напрямів такого забезпечення, який відіграє вкрай важливу роль у сучасному світі взагалі є система фінансового забезпечення державної влади та
соціального захисту. Фінанси в наш час визначають рівень розвитку країни,
відкривають нові напрями розвитку науки, техніки, господарства, соціального захисту та безпеки держави і її громадян. Спроможність держави
повною мірою реалізовувати державні функції також напряму залежить
від фінансової спроможності того чи іншого органу влади. Для підтримання належного рівня фінансового забезпечення існують фінансові механізми
та інструменти, за допомогою яких держава наповнює бюджети різних
рівнів. До таких механізмів відноситься одних із різновидів фінансової діяльності держави – система оподаткування. Державне управління у будь-якій
сфері передбачає систему суб’єктів, що його здійснюють. Так, усіх суб’єктів
окремих сфер державного управління можна класифікувати за спеціалізацією їх діяльності на загальних (тих, які опосередковано реалізують завдання у визначеній сфері) і спеціальні (реалізація завдань даної сфери для яких
є пріоритетною, головною метою). Аналіз суб’єктного складу дозволяє зроЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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бити висновки щодо компетентності та спроможності держави належним чином забезпечити функціонування різних сфер суспільних відносин.
Крім того, одним із важливих елементів управлінського впливу на сферу
оподаткування в Україні є здійснення фінансового контролю, в тому числі
фіскального, який в сучасних реаліях доречно розділено на податковий та
митний контроль. Так, у статті пропонується здійснити аналіз правового статусу спеціальних суб’єктів фіскального контрою в Україні, що дозволить визначити інституційні можливості щодо реалізації завдань системи оподаткування в Україні.
Ключові слова: фіскальний контроль, спеціальний суб’єкт фіскального контролю, податковий контроль, митний контроль, Державна податкова служба, Державна митна служба.
Татарова Т. А. Правовой статус специальных субъектов фискального
контроля в Украине
Существование современного государства сопровождается осуществления системы различных мер обеспечения государственных механизмов
и потребностей. Одним из направлений такого обеспечения, который играет крайне важную роль в современном мире вообще система финансового обеспечения государственной власти и социальной защиты. Финансы в
наше время определяют уровень развития страны, открывают новые направления развития науки, техники, хозяйства, социальной защиты и безопасности государства и его граждан. Способность государства в полной
мере реализовывать государственные функции также напрямую зависит
от финансовых возможностей того или иного органа власти. Для поддержания надлежащего уровня финансового обеспечения существуют финансовые механизмы и инструменты, с помощью которых государство наполняет бюджеты разных уровней. К таким механизмам относится к одним
из разновидностей финансовой деятельности государства - система налогообложения. Государственное управление в любой сфере предполагает систему субъектов, его осуществляющих. Так, всех субъектов отдельных сфер
государственного управления можно классифицировать по специализации
их деятельности на общих (тех, которые опосредованно реализуют задачи
в определенной сфере) и специальные (реализация задач данной сферы для
которых является приоритетной, главной целью). Анализ субъектного состава позволяет сделать выводы о компетентности и способности государства должным образом обеспечить функционирование различных сфер
общественных отношений. Кроме того, одним из важных элементов управленческого воздействия на сферу налогообложения в Украине является осуществление финансового контроля, в том числе фискального, который в
современных реалиях уместно разделены на налоговый и таможенный контроль. Так, в статье предлагается осуществить анализ правового статуса специальных субъектов фискального контролю в Украине, что позволит
определить институциональные возможности по реализации задач системы налогообложения в Украине.
Ключевые слова: фискальный контроль, специальный субъект фискального контроля, налоговый контроль, таможенный контроль, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба.
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Tatarova T. Legal status of special subjects of fiscal control in Ukraine
The existence of the modern state is accompanied by the implementation of a
system of various measures to ensure state mechanisms and needs. One of the areas
of such provision, which plays an extremely important role in the modern world
in general, is the system of financial support of state power and social protection.
Finance nowadays determines the level of development of the country, opens new
directions of development of science, technology, economy, social protection and
security of the state and its citizens. The ability of the state to fully implement
public functions also directly depends on the financial capacity of a government. To
maintain the appropriate level of financial security, there are financial mechanisms
and instruments through which the state fills the budgets of various levels. Such
mechanisms include one of the types of financial activities of the state - the taxation
system. Public administration in any field provides a system of entities that carry it
out. Thus, all subjects of certain spheres of public administration can be classified
by specialization of their activities into general (those that indirectly implement
tasks in a particular area) and special (implementation of tasks in this area for
which is a priority, the main goal). The analysis of the subject composition allows
to draw conclusions about the competence and ability of the state to properly
ensure the functioning of various spheres of public relations. In addition, one of the
important elements of managerial influence on the sphere of taxation in Ukraine
is the implementation of financial control, including fiscal, which in modern reality
is appropriately divided into tax and customs control. Thus, the article proposes to
analyze the legal status of special subjects of fiscal control in Ukraine, which will
determine the institutional capacity to implement the objectives of the tax system
in Ukraine.
Keywords: fiscal control, special subject of fiscal control, tax control, customs
control, State Tax Service, State Customs Service.
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МЕТОДИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
Постановка проблеми. Реальність забезпечення виконання публічними службовцями (та відповідно органами публічної служби) повноважень можна розглядати в якості результату дії гарантій виконання таких
повноважень. У цьому контексті найважливішою гарантією діяльності
Державного бюро розслідувань (далі – ДБР) є наявність і функціонування адміністративно-правового механізму кадрового забезпечення цього
правоохоронного органу. При цьому базовою гарантією функціонування
відповідного правового механізму постає сукупність форм і методів, а також процедур, що є інструментами, вихідними завданням яких є створення
умов для досягнення мети і виконання завдань відповідного правового механізму. Іншими словами, мета та завдання функціонування правового механізму кадрового забезпечення діяльності ДБР, а також принципи цього
механізму є виключно ідеями, існування яких лише у теоретичній площині
нівелює саму ідею створення відповідного правового механізму та ставить
під сумнів можливість належного функціонування Бюро.
Викладене дає підстави стверджувати, що: 1) кадрове забезпечення
діяльності ДБР може знаходити своє практичне утілення лише в тому разі,
коли правовий механізм такого забезпечення міститиме необхідні інструменти об’єктивації його мети та виконання відповідних забезпечувальних
завдань; 2) ці інструменти будуть призводити до належного ефекту (здійснення кадрового забезпечення у формі, в спосіб, що збігаються із метою
та завданнями кадрового забезпечення, положеннями чинного законодавства), коли вони будуть у достатній мірі ефективними.
Попри важливість окресленого питання слід зауважити, що по сьогоднішній день методи кадрового забезпечення діяльності Бюро ще комплексно не досліджувались, головним чином, з врахуванням останніх змін
адміністративного законодавства України. Саме тому, у процесі дослідження адміністративно-правового механізму кадрового забезпечення ДБР
убачається доцільність в розкритті сутності та змісту відповідних методів
кадрового забезпечення.
© В. О. Тимошенко, 2019

ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

139

Аналіз наукової літератури та невирішені раніше питання. Слід
констатувати, що дослідженню форм і методів кадрового забезпечення
на сьогоднішній день переважно присвячується увага учених-економістів,
хоча правові аспекти цих категорій також окреслюються в наукових напрацюваннях юристів-адміністративістів та фахівців у галузі публічного
адміністрування, зокрема Н. Ф. Артеменко, С. О. Андренко, С. Г. Гаспарян,
В. Ю. Грітчіної, Т. Є. Кагановської, П. О. Комірчого та інших учених. Наукові
напрацювання цих науковців стануть теоретичним підґрунтям для дослідження методів кадрового забезпечення діяльності ДБР.
Отже, метою цієї наукової статті є узагальнення наукової думки щодо
адміністративно-правової сутності актуальних методів кадрового забезпечення діяльності ДБР. Це проблемне питання вирішуватиметься шляхом
виконання таких завдань: 1) проаналізувати наявні у наукових дослідженнях і розвідках визначення поняття «методи кадрового забезпечення» на
основі чого сформулювати визначення поняття «методи кадрового забезпечення діяльності Бюро»; 2) окреслити актуальні підходи учених до розуміння структури методів кадрового забезпечення та проаналізувати методи кадрового забезпечення діяльності ДБР; 3) узагальнити результати
дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. «Методи» є однією з
центральних категорій науки адміністративного права України, а в контексті питання, що нами розглядається, є категорією, котра об’єктивує змістовну сторону управлінського впливу кадрового забезпечення. Певним
чином ця позиція знаходить своє підтвердження у пропонованих вченими
визначеннях методів кадрового забезпечення. Зокрема, вітчизняна учена В. Ю. Грітчіна, досліджуючи особливості методів проведення кадрових
процедур в органах Нацполіції України пропонує розуміти під такими методами «систему способів і прийомів цілеспрямованого впливу суб’єкта кадрових правовідносин у межах законодавчо встановлених повноважень і
наданої компетенції у визначеному порядку та формі на об’єкт кадрових
процедур в органах поліції з метою практичної реалізації функцій і завдань
суб’єкта кадрових правовідносин і досягнення цілей проведення кадрових
процедур у цілому» [1, с. 96]. У свою чергу учена С. Г. Гаспарян під методом кадрового забезпечення судово-експертних установ України пропонує
розуміти «систему законодавчо визначених способів чи засобів реалізації
ефективного кадрового забезпечення судово-експертних установ, що має
на меті досягнення забезпечення кваліфікованими кадрами та найбільш
ефективної організації діяльності суб’єктів кадрового забезпечення» [2,
с. 114].
Відтак, «методами кадрового забезпечення діяльності ДБР» є передбачена у чинному законодавстві сукупність прийомів і засобів цілеспрямованого управлінського впливу суб’єктів кадрового забезпечення (у межах
їх правового статусу) на об’єкти управління з метою фактичної реалізації
власних завдань і функцій задля кадрового забезпечення належної діяльності Бюро.
Що ж стосується видової структури методів кадрового забезпечення,
то з цього приводу слід зауважити, що науковцями в сучасній теорії адміністративного права сформоване усталене розуміння структури основЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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них методів адміністративного права, якими є заохочення (стимулювання), переконання (рекомендації) та примус [3, с. 99; 4, с. 7], з урахуванням
того, що примус у сучасному (вибудуваному у межах парадигми людиноцентризму) адміністративному праві повинен тлумачитись в якості т. зв.
«крайнього заходу» (тобто, повинен бути виключенням, яке має місце у
разі, коли повноважний суб’єкт не здобув належного ефекту від використаних методів заохочення та переконання). Однак, на нашу думку, зазначений перелік методів не дозволяє у повній мірі відобразити потенціал
адміністративного права, адже не враховує такого важливого методу цієї
галузі права, як метод контролю (в якості окремого адміністративно-правового методу метод контролю, зокрема, розглядають вітчизняні юристи-адміністративісти М. Ф. Савюк, В. В. Галунько та Ю. О. Фрицький [3,
с. 107–108]).
Між тим, найбільш повно методи кадрового забезпечення діяльності
ДБР можуть бути розкриті у межах процесу комбінування двох підходів
до їх видової диференціації, а саме: зважаючи на загальні адміністративно-правові методи (заохочення, переконання, примус, контроль і т. д.) та
приймаючи до уваги загальність (специфіка сфери застосування) цих методів. Фактично таку ж логіку застосовує у процесі дослідження методів
діяльності органів публічної служби у правоохоронній сфері П. О. Комірчий
[5, с. 98–99]. Критично аналізуючи підхід П. О. Комірчого зазначимо, що відповідне розуміння структури методів діяльності органів публічної служби
та їх посадових осіб може певною мірою бути використаним у межах адміністративно-правового дослідження кадрового забезпечення.
Таким чином, до основних методів кадрового забезпечення діяльності ДБР віднесемо наступні методи:
1. Загальноправові методи кадрового забезпечення діяльності ДБР, а
саме:
1) метод переконання. У процесі кадрового забезпечення діяльності
ДБР метод переконання стимулює формування в кадровому складі Бюро
та у кожного службовця стійкого переконання у необхідності виконувати
свої службові обов’язки нормативним чином. З огляду на це, відповідний
метод застосовується, зокрема, у вигляді: а) обґрунтування, а також роз’яснення необхідності дисциплінованого та доброчесного виконання службових обов’язків посадовими особами Бюро; б) навчальний процес в Інституті підготовки кадрів ДБР; в) переконуюча бесіда керівника з підлеглим
на предмет дотримання принципу законності та необхідності ефективної
службової діяльності; г) демонстрація позитивного прикладу кадрового
забезпечення і т. д.;
2) метод заохочення. Цей метод виявляється в тому, що за особливі
службові заслуги працівники ДБР згідно розділу VIII Правил внутрішнього
трудового розпорядку Бюро службовці Бюро: а) нагороджуються відомчими заохочувальними відзнаками ДБР, перелік яких визначено у Положенні
про відомчі заохочувальні відзнаки Бюро; б) можуть бути представлені до
нагородження урядовими та державними нагородами;
3) метод контролю. Цей метод виявляється у контролюванні: а) виконання суб’єктами кадрового забезпечення діяльності ДБР відповідних
повноважень (дотримання ними принципів законності, верховенства праЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ва, ефективності, раціональності тощо); б) процесу кадрового забезпечення діяльності ДБР (здійснення цього процесу у межах нормативної форми
та порядку з досягненням очікуваної мети); в) службової дисципліни в правоохоронному органі;
4) метод примусу. У процесі кадрового забезпечення цей метод об’єктивується у: а) заходах запобігання (попередження) порушенню службової
дисципліни, результатом якої є підрив функціонування ДБР, зниження авторитету держави в «очах» громадян; б) заходах припинення правопорушень; в) заходах стягнення.
2. Пізнавально-аналітичні методи кадрового забезпечення діяльності ДБР, а саме методи кадрової роботи, до яких можемо віднести, серед
іншого:
1) метод спостереження, що застосовується у процесі планових
завдань щодо цілеспрямованого фіксування об’єктивних позитивних і негативних явищ, трансформацій та девіацій у здійсненні кадрового забезпечення діяльності Бюро, а також результатів впливу суб’єктів кадрового
забезпечення на кадровий склад ДБР (на окремих службовців), а також на
стан виконання правоохоронним органом покладеним на нього завдань;
2) метод оцінювання, завдяки якому оцінюються показники реалізації кадрових заходів та їх вплив на стан діяльності Бюро;
3) метод порівняння, що застосовується для з’ясування стану виконавської дисципліни в ДБР (порівняння фактичних даних про виконання
посадових завдань, а також нормативних вимог виконання цих завдань),
ефективності кадрових процедур (порівняння очікуваних результатів реалізації таких процедур з фактичними результатами реалізації кадрових
процедур) і т. д.;
4) метод моделювання, завдяки якому компетентний суб’єкт може
бути готовим до виникнення кадрових проблем на тому чи іншому етапі кадрового забезпечення, а також мінімізувати їх негативний вплив на діяльність державного органу чи взагалі не допускати виникнення цих проблем.
Таким чином, можемо дійти висновку, що пізнавально-аналітичні
методи кадрового забезпечення діяльності ДБР дозволяють у практичній
дійсності: 1) проаналізувати кадровий склад державного органу; 2) з’ясувати стан психологічного клімату та рівня виконавської дисципліни в
колективі (також стан доброчесності, дисциплінованості службовців, що
перевіряються на поліграфі); 3) вияснити актуальні кадрові потреби ДБР
та кадрові потреби, що можуть виникнути (чи точно виникнуть) у майбутньому; 4) ідентифікувати проблеми здійснення кадрових процедур
та можливості вирішення таких проблем, зокрема, правовими засобами
тощо. Отже, пізнавальні методи дозволяють накопичити та проаналізувати інформацію, що має значення для ефективного досягнення мети кадрового забезпечення діяльності Бюро.
3. Програмуючі методи кадрового забезпечення діяльності ДБР, зокрема:
1) метод прогнозування, який за рахунок екстраполяції, інтерполяції,
аналогії і т. д. дозволяє суб’єктам кадрового забезпечення складати прогнози щодо накопичення кадрового потенціалу Бюро, впливу відповідних
забезпечувальних заходів на стан службової дисципліни в державному орЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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гані, на діяльність ДБР тощо;
2) метод планування, який використовується для вирішення складних проблем в кадровій забезпечувальній діяльності Бюро шляхом науково обґрунтованого та практично вивіреного формування та об’єктивації
системи програмних заходів, спрямованих на вирішення виниклих проблем (також проблем, що виникатимуть у процесі реалізації цього плану).
Таким чином, аналізуючи програмуючі методи кадрового забезпечення діяльності Бюро, можемо дійти висновку, що вони дозволяють бути
відповідному адміністративно врегульованому явищу системним, керованим, підпорядкованим меті феноменом, в процесі об’єктивації якого суб’єкти кадрового забезпечення спроможні: а) приймати обґрунтовані рішення
та здійснювати виважені дії; б) обирати необхідні шляхи та засоби досягнення мети кадрового забезпечення.
4. Адміністративно-правові організаційно-регулюючі методи кадрового забезпечення діяльності ДБР. Зважаючи на позиції учених [5, с. 99; 6,
с. 171], можемо дійти висновку, що основними з таких методів є видання
письмових (або ж усних) розпорядчих актів (вказівки, доручення, розпорядження), пов’язаних із досягненням мети кадрового забезпечення діяльності ДБР.
5. Методи взаємовідносин в кадровому забезпеченні діяльності ДБР,
а саме:
1) метод координації, використання якого дозволяє: а) методологічно забезпечувати територіальні органи, структурні підрозділи ДБР з питань проведення планових та позапланових заходів кадрового забезпечення; б) надання пропозицій з усунення порушень службової дисципліни, що
шкодить діяльності ДБР; в) організації заходів з підвищення кваліфікації,
професіоналізму службовців та перепідготовки кадрів і т. д.;
2) метод взаємодії, що полягає у законодавчо передбаченому впливу
суб’єктів у процесі кадрового забезпечення діяльності ДБР один на одного
з метою виконання завдань правового механізму кадрового забезпечення.
Найбільш доцільним є використання цього методу в процесі здійснення:
а) конкурсних процедур; б) інформаційного забезпечення кадрового процесу; в) надання можливостей публічного контролю (у вигляді уможливлення громадського контролю) за здійсненням кадрових процедур і т. д.
Висновки. Адміністративно-правовий механізм кадрового забезпечення діяльності ДБР на сьогоднішній день у практичній дійсності об’єктивується в межах відповідних форм кадрової забезпечувальної діяльності, котра здійснюється відповідно до методів, що є найбільш дієвими
у контексті поточних і потенційних потреб відповідного правоохоронного органу. При цьому критичний аналіз розглядуваних методів кадрового
забезпечення дозволяє дійти висновку, що вони є взаємопов’язаними, як
на рівні різних груп методів (приміром, загальноправові та програмуючі
методи), так і в межах таких груп методів (зокрема, методи оцінювання та
моделювання). З цього випливає, що неналежне використання суб’єктом
кадрового забезпечення одного методу може призвести до неефективного
використання інших методів, у межах яких використовуються результати
кадрової роботи, отримані в процесі застосування попередніх методів такої роботи. Наприклад, у тому разі, коли суб’єкт кадрового забезпечення
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лише формально використовує метод переконання, це лише зумовлюватиме зниження рівня лояльності службовців ДБР до Бюро та держави, а
подальший примус службовців до дисципліни буде тлумачитись службовцями в якості несправедливого впливу. Також, приміром, неефективне планування кадрової роботи в Бюро не може вважатись належним стратегічним підґрунтям для ефективного здійснення контролю кадрового процесу,
що ґрунтуватиметься на відповідному плані.
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Тимошенко В. О. Методи кадрового забезпечення діяльності державного бюро розслідувань
Стаття присвячена становленню комплексного наукового розуміння актуальних методів кадрового забезпечення діяльності Державного
бюро розслідувань. Досліджувані методи запропоновано розуміти в якості
передбаченої законодавством сукупності прийомів і засобів цілеспрямованого управлінського впливу суб’єктів кадрового забезпечення на об’єкти
управління з метою фактичної реалізації власних завдань і функцій задля
кадрового забезпечення належної діяльності Бюро. З огляду на переваги та
недоліки актуальних підходів українських учених до розуміння структури
методів кадрового забезпечення, автор окреслює систему методів кадрового забезпечення діяльності ДБР. Вказана система методів охоплює: загальноправові методи (методи переконання; заохочення; контроля; примусу); пізнавально-аналітичні методи (методи спостереження; оцінювання;
порівняння; моделювання); програмуючі методи (методи прогнозування
та планування); адміністративно-правові організаційно-регулюючі методи (метод видання письмових розпорядчих актів, пов’язаних із досягненням
мети кадрового забезпечення); методи взаємовідносин в кадровому забезпеченні (методи координації та взаємодії). У висновках до статті підводяться підсумки проведеного дослідження.
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Тимошенко В. А. Методы кадрового обеспечения деятельности
государственного бюро расследований
Статья посвящена становлению комплексного научного понимания
актуальных методов кадрового обеспечения деятельности Государственного бюро расследований. Исследуемые методы предложено понимать в
качестве предусмотренной законодательством совокупности приёмов и
средств целенаправленного управленческого воздействия субъектов кадрового обеспечения на объекты управления с целью фактической реализации собственных задач и функций для кадрового обеспечения надлежащей
деятельности Бюро. Принимая во внимание преимущества и недостатки
актуальных подходов украинских учёных к пониманию структуры методов
кадрового обеспечения, автор определяет систему методов кадрового обеспечения деятельности ГБР. Соответствующая система методов включает: общеправовые методы (методы убеждения; поощрения, контроля; принуждения); познавательно-аналитические методы (методы наблюдения;
оценивания; сравнения; моделирование); программирующие методы (методы прогнозирования и планирования); административно-правовые организационно-регулирующие методы (метод издания письменных распорядительных актов, связанных с достижением цели кадрового обеспечения);
методы взаимоотношений в кадровом обеспечении (методы координации и
взаимодействия). В выводах к статье подводятся итоги проведённого исследования.
Ключевые слова: административная реформа, Государственное
бюро расследований, кадровое обеспечение, методы, перезагрузка ГБР.
Tymoshenko V. Methods of staffing the activities of the State Bureau
of Investigation
The article focuses on the formation of a comprehensive scientific
understanding of the current methods of staffing the State Bureau of Investigation
activities. The methods under research are suggested to be interpreted as a set
of techniques and means of purposeful managerial impact of staffing subjects on
management objects provided for by legislation in order to implement actually
their own tasks and functions for staffing the Bureau proper activities. Considering
the advantages and disadvantages of the Ukrainian scientists’ current approaches
to understanding the structure of staffing methods, the author defines a system
of methods for staffing the SBI activities. The specified system of methods
covers: general legal methods (methods of persuasion; encouragement; control;
coercion); cognitive and analytical methods (methods of observation; assessment;
comparison; modeling); programmable methods (forecasting and planning
methods); administrative and legal organizational and regulatory methods (the
method of issuing written regulatory acts related to achieving the staffing goal);
methods of relationship in staffing (methods of coordination and interaction).
Conclusions generalize the results of the research.
Keywords: administrative reform, methods, reboot of the State Bureau of
Investigation, staffing, the State Bureau of Investigation.
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ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРИ ВВЕДЕННІ
У ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
Актуальність теми. Динамічний розвиток будівництва в Україні,
насамперед у великих містах, зумовлений соціально-економічними чинниками, актуалізував велику кількість проблем у законодавчому регулюванні даної сфери. Дана актуалізація проявилася у збільшенні чисельності
правопорушень у будівельній діяльності, причиною чого вважаємо недосконалість як державно-управлінського процесу у цій сфері, так і недосконалість безпосередньо законодавства, серед якого адміністративне
законодавство займає одну з ключових ролей. Недосконалий механізм
адміністративно-правової протидії у сфері будівництва призвів до збільшення випадків правопорушень у процесі введення у експлуатацію об’єктів будівництва, тим самим породжуючи відповідну атмосферу правового
нігілізму у такій техногенно небезпечній сфері людської життєдіяльності,
як будівництво.
Паралельно із даними негативними наслідками у практиці будівництва слід констатувати значний шар недосліджених проблем у сфері адміністративної відповідальності за правопорушення у процесі введення
у експлуатацію об’єктів будівництва. Переосмислення і уточнення потребують такі аспекти, як теоретико-методологічний інструментарій, зміст і
структура досліджуваного правопорушення, його склад, а такожсутність,
види, форми адміністративної відповідальності, зарубіжний досвід законодавчого урегулювання даної проблеми. У нових умовах законотворення
актуальними залишаються також питання концептуалізації та реалізації
адміністративного процесу у сфері протидії даному виду правопорушень,
зокрема такі особливості, як адміністративне провадження у процесі введення у експлуатацію об’єктів будівництва, оскарження та опротестування
рішень судів тощо.
Стан наукової розробки проблеми. Українські та зарубіжні вчені-адміністративісти зосередили свою дослідницьку роботу на загальних та
окремих аспектах адміністративно-правового регулювання відповідальності за правопорушення у процесі введення у експлуатацію об’єктів буЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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дівництва. Загальні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері будівництва відображено у роботах В. Б. Авер’янова,
Г. М. Агєєвої, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяка, В. М. Бевзенка А. С. Васильєва,
В. В. Галунька, І. П. Голосніченка, О. В. Джафарової, Я. В. Журавель, С. В. Ківалова, Б. М. Семенко, В. В. Черкаска, М. О. Цурікова, Є. М. Щербини, О. М. Якуби
тощо.
Метою статті є узагальнення судової практики та підходів вчених
до проблем оскарження визнання об’єктів незаконним будівництвом.
Завданням статті є пошук напрямів удосконалення законодавства щодо
оскарження та опротестування рішень суб’єктів владних повноважень у
справах про притягнення до адміністративної відповідальності винних
осіб за правопорушення у процесі введення у експлуатацію об’єктів будівництва.
Основний матеріал. Реформування адміністративного законодавства щодо притягнення до відповідальності в галузі будівництва є нагальною потребою сьогодення. Тому, з метою уникнення численних протиріч
необхідно: розширити коло суб’єктів адміністративної відповідальності за
рахунок включення до нього юридичних осіб; передбачити умови їх відповідальності і стягнення, які можуть накладатися за вчинення відповідних правопорушень, у тому числі в галузі будівництва; встановити чіткий
порядок притягнення до адміністративної відповідальності (визначити
компетентні органи, строки притягнення) та порядок оскарження рішень
про накладення відповідних стягнень [1, с. 14].
Дана позиція є похідною від поняття гарантій законності. У правовій
літературі поняття гарантій тісно пов’язується із законністю через використання формулювання «гарантії законності». Так, І. П. Голосніченко визначає законність як адміністративно-процесуальну діяльність, урегульовану
нормами адміністративного законодавства, які є обов’язковими для всіх
суб’єктів процесу. Він підкреслює також, що в її рамках передбачена можливість оскарження незаконних дій органів адміністративної юрисдикції
та їх посадових осіб [2, с. 23].
Отже, однією з ключових стадій провадження у справі про адміністративне правопорушення є стадія оскарження постанови. Суб'єктами оскарження є: а) суб'єкт архітектурно-будівельної діяльності, що притягується
до адміністративної відповідальності; б) потерпілий, якщо він є; в) їх законні представники або адвокат. Постанову про накладення штрафу та постанову про закриття справи відповідно до статті 5 Закону України «Про
відповідальність за правопорушення у сфері містобудування» може бути
оскаржено суб'єктом архітектурно-будівельної діяльності, щодо якого її
винесено, до суду протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про
таке оскарження у той самий строк органу державного архітектурно-будівельного контролю, який виніс відповідну постанову. Оскарження постанови про накладення штрафу в установлений строк зупиняє її виконання
до набрання законної сили відповідним рішенням суду. Кодекс України
про адміністративні правопорушення та інші нормативно-правові акти не
встановлюють жодних вимог щодо форм скарг. Закон України «Про звернення громадян» від 12 жовтня 1996 р. також не містить норм, що регламентують цей вид скарг. Тому ця обставина є однією з гарантій свободи
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оскарження рішень і дій у справі про адміністративне правопорушення у
сфері архітектурно-будівельної діяльності [3, с. 82].
Приміром, Держархбудінспекція України скасовує реєстрацію декларації шляхом видачі відповідного наказу та виключає запис про її реєстрацію
з єдиного реєстру протягом п’яти робочих днів з дня виявлення факту подання недостовірних даних, наведених у декларації, які є підставою вважати
об’єкт самочинним будівництвом. Крім того, Держархбудінспекція України
скасовує реєстрацію декларації за рішенням суду про скасування реєстрації
декларації, що набрало законної сили. Враховуючи викладене, слід наголосити на тому, що у випадку порушення суб’єктом господарювання у сфері
містобудування процедури отримання документів дозвільного характеру,
тобто отримання сертифікату або реєстрації декларації, Держархбудінспекція України свої дії оформлює шляхом прийняття рішення (наказу) про відмову у видачі сертифікату або реєстрації декларації [4, с. 63].
Водночас сучасна практика правозастосування вимагає відповіді на
два взаємопов’язані питання. Перше - чи необхідно особі, яка подає документи для проведення державної реєстрації права власності на новостворене нерухоме майно до органу державної реєстрації прав, зокрема,
подавати й документ, що посвідчує прийняття завершеного будівництвом
об’єкта нерухомості в експлуатацію за умови, що право власності на такий
об’єкт визнано рішенням суду. Друге – чи потрібно такій особі подавати до
органу державної реєстрації прав, зокрема, документ, що посвідчує речове
право на земельну ділянку, на якій розташований відповідний об’єкт нерухомості. Обидва питання, є взаємозалежними і, фактично, стосуються так
званої «легалізації» самочинного будівництва [5,с. 102].
В той же час, аналіз нормативно-правових актів у сфері містобудування не дає відповіді, яким адміністративним актом Держархбудінспекції
України оформлюється порядок отримання названих документів дозвільного характеру. Оскільки сам сертифікат чи декларація не є підставою
звернення до адміністративного суду про оскарження дій Держархбудінспекції України. Тому потрібно внести відповідні зміни до Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»
та постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», в яких чітко
закріпити положення, що дії органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо видачі сертифікату або реєстрації декларації оформлюються відповідним наказом, що в подальшому є підставою для оскарження
до адміністративного суд, оскільки зазначені правовідносини є публічно-правовими, а справи зі спорів, що виникають між суб’єктами цих відносин, є адміністративними [4, с. 85].
Справи зі спорів, що виникають з приводу самочинного будівництва
та введення об’єктів будівництва у експлуатацію, поділяються на дві категорії:
– справи про оскарження особами, які здійснили (здійснюють) самочинне будівництво, приписів органів архітектурно-будівельного контролю
про знесення самочинно збудованого об'єкта;
– справи за позовами органів архітектурно-будівельного контролю
про знесення такого об'єкта [6].
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Вивчивши судові рішення, ВАСУ дійшов висновку, що під час вирішення першої категорії справ найчастіше виникає питання про наявність
повноважень органу архітектурно-будівельного контролю виносити припис про знесення самочинного будівництва, яке суди вирішують по-різному. Під час вирішення другої категорії справ неоднаково вирішується
питання щодо визначеного позивачем предмета позову, наявності підстав
для звернення до суду з позовом про знесення самочинного будівництва.
Характерним прикладом застосування положень частини першої статті 38
та пункту 3 частини четвертої статті 41 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо повноважень органів архітектурно-будівельного
контролю є ухвала ВАСУ від 25.11.2014 у справі № К/800/30474/14. Розглядаючи зазначену справу, ВАСУ дійшов висновку, що орган державного
архітектурно-будівельного контролю за наявності обставин, передбачених
абзацом першим частини першої статті 38 Закону (у разі виявлення факту самочинного будівництва об'єкта, перебудова якого з метою усунення
істотного відхилення від проекту або усунення порушень законних прав та
інтересів інших осіб, істотного порушення будівельних норм неможлива),
уповноважений та зобов'язаний видати припис про усунення порушень, у
тому числі шляхом знесення не уведеного у експлуатацію самочинно збудованого об'єкта [6].
Враховуючи наведене, можна стверджувати, що положеннями чинного законодавства суд не наділений повноваженнями приймати в експлуатацію об’єкти нерухомого майна, у зв’язку із чим не може підміняти відповідні
органи виконавчої влади під час здійснення ними владних повноважень. У
зв’язку із цим самочинно збудовані об’єкти нерухомого майна, які не були
прийняті в експлуатацію органами державного архітектурно-будівельного
контролю і права на які визнано рішенням суду, підлягають прийняттю в
експлуатацію в порядку, передбаченому положеннями законодавства. Крім
того, слід зазначити, що прийняття завершеного будівництвом об’єкта нерухомого майна в експлуатацію є завершальним етапом офіційного визнання
його таким, будівництво якого завершено. До цього часу об’єкт нерухомого
майна може мати статус незавершеного будівництва, а після завершення
будівництва статус нерухомого майна є неофіційним до тих пір, доки відповідний факт не буде посвідчений суб’єктом, який здійснює прийняття
об’єкта в експлуатацію. Враховуючи наведене, у випадку, коли заявникові
було відмовлено у прийнятті об’єкта в експлуатацію, такий об’єкт офіційно
не вважається об’єктом нерухомого майна, будівництво якого завершилося.
У зв’язку з цим суд, визнаючи право власності на самочинне будівництво, яке
не було прийнято в експлуатацію у порядку, встановленому положеннями
законодавства, тим самим перебирає на себе відразу дві функції органів державного архітектурно-будівельного контролю – визнає об’єкт нерухомості
таким, будівництво якого завершено, а також встановлює його відповідність
будівельним нормам та стандартам [5, c. 103].
Якщо ж суд у своєму рішенні ще й встановлює, що об’єкт нерухомого майна не підлягає прийняттю в експлуатацію, фактично він цілеспрямовано визнає необхідність свідомого ігнорування відповідних положень
законодавства, адже такі обставини можуть встановлювати в межах своїх
повноважень лише органи державного архітектурно-будівельного контроЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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лю, а також органи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
під час розгляду заяв про державну реєстрацію прав. Відповідні висновки
можуть бути зроблені лише в межах розгляду справи, яка виникала у зв’язку з наявністю спору про право, і відповідачем за якою є органи державної
реєстрації прав, які своїми діями перешкоджають реалізації речових прав
на нерухоме майно відповідному суб’єкту. Адже якщо відповідні вимоги будуть поставлені у справах, в яких відповідачем є органи державного
архітектурно-будівельного контролю, і при цьому особа до її розгляду не
зверталася до органів державної реєстрації прав, то в такому разі спір про
право відсутній як такий, адже останньою стадією оформлення речових
прав на новостворену нерухомість є їх державна реєстрація. Враховуючи
те, що особа вважає, що об’єкт нерухомості не підлягає прийняттю в експлуатацію, і при цьому викликає до суду в якості відповідача органи державного архітектурно-будівельного контролю, можна зробити висновок,
що вона свідомо визнає факт необхідності такого прийняття і робить спроби маніпулювати судом, оскільки в іншому випадку вона б оминала стадію
прийняття в експлуатацію і після завершення будівництва зверталася б до
органів державної реєстрації прав за проведенням реєстрації права власності [5, c. 104].
Поряд з цим, узагальнення засвідчило наявність неоднакового підходу у визначенні підвідомчості спорів цієї категорії. Зокрема, у справі
№ 11/16-О-10 за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Квіти
Херсона» до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
в Херсонській області про визнання недійсною постанови судом припинене провадження з посиланням на непідвідомчість справ такої категорії
господарським судам. Припиняючи провадження суд дійшов висновку, що
відповідно до Рекомендації президії Вищого господарського суду України
№ 04-5/120 від 27.06.2007р. «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам» у визначенні критеріїв поділу спорів на
адміністративні та господарські слід врахувати таке. Поняття «справа адміністративної юрисдикції» визначено у статті 3 КАС України, і під такою
справою розуміється переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією з сторін є суб'єкт, що здійснює
владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Отже, справою адміністративної юрисдикції є переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, який виник між двома (кількома) конкретними суб'єктами
стосовно їхніх прав та обов'язків у конкретних правових відносинах, у яких
хоча б один суб'єкт законодавчо уповноважений владно керувати поведінкою іншого (інших) суб'єктів, а ці суб'єкти відповідно зобов'язані виконувати вимоги та приписи такого владного суб'єкта [7].
Статтею 17 КАС України встановлено категорії спорів, на які поширюється компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ. З господарськими спорами можуть пересікатися категорії спорів, визначені в пунктах 1, 3, 4 частини першої зазначеної статті,
а саме:
а) спори суб'єкта господарювання із суб'єктом владних повноважень
щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності останнього;
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б) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації
їхньої компетенції у сфері управління, а також спори з приводу укладання
та виконання адміністративних договорів;
в) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках,
встановлених законом [7].
Висновки. Дослідження особливостей оскарження та опротестування рішень суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності винних осіб за правопорушення у процесі
введення у експлуатацію об’єктів будівництва засвідчує об’єктивну потребу у внесенні змін до чинного адміністративного законодавства – встановлення чітких критеріїв для адміністративно-правової кваліфікації даного
правового явища і визначення конструктивних підходів для вирішення
спорів незалежно від причин вчинення досліджуваного правопорушення,
що потребує свого вираження у чинному законодавстві. Головним імперативом тут має бути розуміння пошуку соціальної небезпеки у збереженні
об’єкту, що уведений у експлуатацію з відповідними порушеннями, що з
однієї сторони акумулює значні вкладення матеріальних засобів, а з іншої
сторони – становить загрозу життю і здоров’ю людей, техногенній безпеці
та створює негативний девіантний прецедент.
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Чернюк А. Ю. Оскарження рішень органів державної влади щодо
встановлення правопорушення при введенні в експлуатацію об'єктів
будівництва
У статті проведено узагальнення судової практики та підходів вчених до проблем оскарження визнання об’єктів незаконним будівництвом.
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

151

Розроблено та науково обґрунтовано напрями удосконалення законодавства щодо оскарження та опротестування рішень суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності
винних осіб за правопорушення у процесі введення у експлуатацію об’єктів
будівництва.
Ключові слова: об’єкт будівництва, адміністративні санкції, адміністративне провадження, архітектурно-будівельний контроль.
Чернюк А. Ю. Обжалование решений органов государственной
власти по установлению правонарушения при введении в эксплуатацию объектов строительства
В статье проведено обобщение судебной практики и подходов ученых
к проблемам обжалования признания объектов незаконным строительством. Разработаны и научно обоснованы направления совершенствования
законодательства по обжалованию и опротестованию решений субъектов
властных полномочий по делам о привлечении к административной ответственности виновных лиц за правонарушения в процессе ввода в эксплуатацию объектов строительства.
Ключевые слова: объект строительства, административные санкции, административное производство, архитектурно-строительный контроль.
Chernyuk A. Appeal of decisions of public authorities on the
establishment of an offense during the commissioning of construction
projects
The article summarizes the jurisprudence and approaches of scientists to the
problems of appealing the recognition of objects as illegal construction. Directions
have been developed and scientifically substantiated to improve legislation on
appealing and protesting decisions of subjects of authority in cases involving
administrative responsibility of perpetrators for offenses during the commissioning
of construction projects.
Keywords: construction object, administrative sanctions, administrative
proceedings, architectural and construction control.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТРУДЯЩИХ-МІГРАНТІВ
В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ СВІТУ
Постановка проблеми. За своїм змістом юридична відповідальність
є складним правовим явищем, оскільки результатом її застосування є обмеження прав людини. Такі обмеження можуть носити організаційний, майновий, моральний характер тощо. При цьому варто відмітити особливість
юридичної відповідальності трудових мігрантів за кордоном, оскільки
вони будуть нести її за законами тієї держави, в якій вони перебувають, а
також за міжнародними договорами, ратифікованими Україною.
Тому мета статті полягає у тому, аби дослідити особливості юридичної відповідальності трудящих-мігрантів за кордоном.
Стан дослідження проблеми. На вітчизняному рівні проблемами
юридичної відповідальності трудящих-мігрантів займалися К. Б. Левченко, О. А. Малиновська, І. О. Гарна-Іванова, С. М. Гусаров, О. М. Бандурка,
О. О. Бандурка, Н. В. Тілікіна, А. О. Надточій та ряд інших. Цікавими для вивчення є й праці таких російських дослідників як Є. О. Малишева, М. П. Азарова, Н. В. Охлопкової, В. О. Волкова, К. А. Нікіфорової, К. П. Кондрашиної,
Т. А. Пруднікової, та ряду інших.
Виклад основного матеріалу. На вітчизняному рівні, в залежності
від характеру наслідків виокремлюють адміністративну, кримінальну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність. Так, у словнику-довіднику адміністративного права знаходимо таке трактування юридичної відповідальності: 1) це передбачений нормами права обов’язок
суб’єкта правопорушення прогнозувати несприятливі наслідки (базується
на таких принципах: а) відповідальність тільки за протиправну поведінку,
а не за наміри; б) відповідальність тільки за наявності вини в діях правопорушника (виною є психічне ставлення особи до вчиненого нею діяння
та його суспільно-шкідливих наслідків); в) законність (полягає в тому що
юридична відповідальність настає: за наявності складу правопорушення; за фізичні діяння – дію чи бездіяльність (а не за думки, світогляд, особистісні властивості); за суспільно шкідливі і, як правило, винні діяння,
вчинені деліктоздатною особою; за юридично заборонені діяння, тобто
за діяння, що суперечать природі права і букві закону; за власні діяння
© К. В. Шкарупа, 2019
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правопорушника; відповідно до процесуальних норм; за рішенням компетентних органів, котрі визначені законом [8]); г) справедливість (при
встановленні засобів покарання і стягнення не повинна принижуватися
людська гідність; зворотної сили не має закон, що встановлює чи підсилює
відповідальність, але не пом’якшує її; лише одне покарання встановлюється за одне правопорушення (принцип, що став аксіомою); д) доцільність
(полягає у відповідності обраного засобу впливу на правопорушника меті
юридичної відповідальності (захистити правопорядок, виховати поважне
ставлення до права), що вимагає: індивідуалізації державно-примусових
заходів залежно від ваги правопорушення і властивостей правопорушника
як особи, котра підлягає відповідальності; пом’якшення відповідальності і
навіть відмовлення від застосування засобів відповідальності за наявності
можливості досягти її цілей іншим шляхом [8]); е) неухильність покарання); 2) це визначені правом несприятливі наслідки, які настають для конкретної особи у зв’язку з вчиненням нею правопорушення; 3) це обов’язок
правопорушника нести покарання, терпіти санкції, передбачені правовими нормами, що застосовуються компетентними органами за протиправне
діяння (бездіяльність) [3, с. 163–164].
Проектуючи теоретичну складову в контекст нашого дослідження,
зазначимо, що до трудящих-мігрантів з України, які вчинили проступки
різної тяжкості в державі перебування, будуть застосовуватися заходи
примусу, визначені законодавством держави-реципієнта, а також міжнародними договорами.
Найпоширенішим проступком є, певна річ, незадекларована праця,
під якою Міжнародна організація праці в контексті широкого поняття неформальної економіки, розуміє усі види економічної діяльності, що здійснюють працівники та економічні одиниці, які – згідно із законом або на
практиці – не охоплені або недостатньо охоплені офіційними угодами [6,
с. 5]
З точки зору трудового законодавства, незадекларована праця зазвичай розглядається як робота без трудового договору між працівником
і роботодавцем, або з порушенням його умов, зокрема, в плані зобов’язань
щодо його реєстрації. Отже, незадекларована праця є легальною оплачуваною діяльністю, яка або не реєструється, або її результати приховуються
від державних установ з тим, щоб уникнути оподаткування або використовувати податкові переваги, порушуючи при цьому законодавчі акти, що
регулюють трудові відносини. Відзначається, що до незадекларованої праці відносяться лише ті випадки, коли державні установи не мають жодної
інформації (або така інформація є недостатньою порівняно з даними про
офіційне працевлаштування) щодо уникнення податків і внесків соціального страхування. У разі якщо державні установи не мають інформації про
конкретний випадок трудових відносин, оскільки він вважається забороненим з точки зору законодавства і прихованим, він вважається злочинною діяльністю, а не незадекларованою працею [6, с. 4].
Дуже широкий спектр санкцій за незадекларовану працю був встановлений щодо роботодавців Директивою 2009/52/ЄС Європейського парламенту та Ради від 18 червня 2009 року про встановлення мінімальних
стандартів з питань про санкції проти роботодавців, які наймають громаЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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дян третіх держав, що незаконно перебувають в країні. Зокрема дана Директива вимагає від країн-членів заборонити працевлаштування іноземців, які незаконно прибувають до ЄС. У разі порушення встановлених норм
до роботодавців застосовуються:
1) фінансові санкції: а) фінансові санкції, розмір яких зростає в залежності від кількості незаконно прийнятих на роботу громадян третіх країн;
б) оплата витрат на повернення до держави громадянського походження
незаконно прийнятих на роботу громадян третіх країн у випадках, коли
порушено процедуру повернення;
2) інші заходи впливу: а) позбавлення права на отримання окремих
або всіх видів пільг, допомоги або дотацій з боку публічної влади, в тому
числі фондів Союзу, керованих державами-членами, терміном до п’яти
років; б) виключення з участі в процедурі укладення публічних угод щодо
виконання робіт, постачання товарів та надання послуг, терміном до п’яти років (заборона на участь у державних замовленнях); в) відшкодування
окремих або всіх видів пільг, допомоги або дотацій з боку публічної влади,
наданих роботодавцю протягом, максимум, дванадцятимісячного періоду,
що передує констатації факту незаконного працевлаштування; г) тимчасове зупинення робіт або остаточне закриття установи; тимчасове або остаточне вилучення ліцензії, що дозволяє здійснювати відповідну діяльність
[5].
Директивою також визначалися кримінальні проступки у сфері незадекларованої праці. Це, зокрема: 1) продовження протиправної поведінки,
незважаючи на існуючі вимоги та заборони; 2) незаконне працевлаштування великої кількості іноземців, які перебувають в державі без законних
підстав; 3) використання праці трудящих мігрантів в умовах жорсткої експлуатації; 4) використання праці жертв торгівлі людьми; 5) нелегальне
використання праці неповнолітніх [5].
Загалом, у багатьох країнах було внесено поправки до законодавства,
щоб санкції могли бути стримуючим чинником, а також збільшено суми
штрафів та прискорено виконавчі процедури (Австрія, Чехія, Данія, Франція, Греція, Італія, Нідерланди, Португалія, Словаччина і Великобританія).
Кримінальні санкції, як правило, застосовуються до найсерйозніших випадків соціального шахрайства та порушень прав людини, таких як торгівля людьми для примусової праці. Це стосується Греції, де інспектори праці
мають право накладати штрафи від 500 до 50 тис. євро і можуть подавати
прокурору документацію для притягнення до кримінальної відповідальності [6, с. 44]. Зокрема, у Греції з 2011 р. роботодавці сплачують грошові
штрафи негайно.
У Великобританії роботодавця можуть ув’язнити строком до 5 років
та одночасно стягнути штраф у розмірі до 20 тис. фунтів стерлінгів (за кожного нелегального трудового мігранта), якщо буде доведено, що він знав
про факт найму такої особи і не відмовився від наміру його працевлаштувати [2]. Імміграційний законодавчий акт Великобританії – The Carrier
Liability Act (1987 р). встановлює відповідальність перевізників мігрантів
(аеро- і інші компанії, які здійснюють міжнародні перевезення трудових
мігрантів) за відсутність дійсних документів і віз у їхніх пасажирів. Спочатку було встановлено штраф для порушників цього закону в розмірі 1 тис.
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фунтів стерлінгів, а потім його було збільшено до 2 тис. фунтів стерлінгів
за одного порушника.
Досить суворі заходи боротьби з нелегальними трудовими мігрантами й у Канаді. Вони передбачають арешт нелегального іммігранта з подальшою депортацією його з країни, а для організаторів нелегальної трудової міграції та торгівлі людьми передбачено суворе покарання у вигляді
довічного позбавлення волі і штрафу понад 1 млн. канадських доларів.
Особи, які підробляють документи або займаються фальсифікацією з метою сприяння нелегальній міграції, караються позбавленням волі від 5 до
14 років [7].
Існують інші санкції, які іноді вважаються ефективнішими, ніж штрафи. Підприємство може бути закрите у Франції, Греції, Словаччині і Португалії, але цей захід застосовується рідко. Наприклад, в Італії, якщо кількість
не задекларованих працівників на підприємстві становить або перевищує
20% усієї робочої сили, інспектори праці можуть негайно призупинити
його діяльність. У Бельгії може бути заблоковано банківські рахунки порушника тощо.
Відповідальність також несуть фізичні особи, що стоять за підприємствами. У Нідерландах, згідно з оцінками, на кожних 50-60 брокерів нелегальної праці, яких затримано, закриваються 70% шахрайських агенцій тимчасової зайнятості. У Португалії трудовий кодекс встановлює
відповідальність директора компанії за сплату штрафів, накладених на
компанію у зв’язку з порушенням трудового законодавства [6,с. 46].
Загалом, європейські держави, а також США, Індія, Канада, Саудівська Аравія змушені на сучасному етапі протидіяти потужним потокам трудових мігрантів. За попередніми даними щороку до Німеччини прибуває
500 тис. нелегальних мігрантів, до Франції – 300 тис., Великобританії –
200 тис., Італії – до 800 тис. [1, с. 4]. Цим зумовлена потреба створення
ефективної «системи інтегрованої безпеки». В результаті у США, Іспанії,
Великобританії, Німеччині багато в чому змінюється ставлення до трудових мігрантів і з боку політиків, і з боку громадськості. Зокрема, трудовий
мігрант може бути негайно депортований при в’їзді в Сполучені Штати
Америки за багаторазовою візою, якщо він порушив термін попереднього перебування хоча б на один день; у наступні п’ять років він не отримає
дозволу на в’їзд у США. При порушенні терміну перебування на 12 місяців і
більше, в’їзд буде заборонений протягом десяти років [4, с. 243].
З метою попередження протиправної поведінки щодо нелегальної
міграції зацікавлені держави постійно здійснюють обмін інформацією:
1) про національне законодавство в галузі міграції, а також про зміни в
ньому; 2) про зразки документів, що засвідчують особу і надають право на
перетинання державного кордону, зміни форм і вимог до документів для
в’їзду, перебування та виїзду з території держави; 3) про виявлені канали
незаконної міграції, в тому числі отримання в’їзних віз, інших документів
та їх використання, а також про інші питання виконання спільних угод;
4) про всі угоди про в’їзд-виїзд та міграцію з третіми державами [9].
Відтак, усі міжнародні санкції, що застосовуються до порушників трудового міграційного законодавства в залежності від мети застосування
можна умовно поділити на профілактичні, відновлювальні та каральні.
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Висновки. Узагальнюючи викладене зазначимо, що юридична відповідальність у сфері зовнішньої трудової міграції є складним міждержавним правовим інститутом, основна мета якого полягає у зниженні показників незаконної трудової міграції в світі. Тому у механізмі реалізації
державної політики у цій сфері йому відведено особливу роль, оскільки
санкції, як заходи примусу, виступають безпосередніми інструментами
здійснення такої політики. Міжнародне співробітництво, у свою чергу, робить вагомий внесок у розвиток інституту юридичної відповідальності за
протиправні дії у сфері зовнішньої трудової міграції. Обумовлено це тим,
що двосторонній порядок вирішення проблемних питань щодо незаконного перетину державного кордону, використання нелегальної праці, торгівлі людьми, рабства тощо, дає можливість більш оперативно та якісно
реагувати на таку протиправну поведінку та вчиняти заходи на упередження та недопущення її у майбутньому.
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Шкарупа К. В. Юридична відповідальність трудящих-мігрантів в
окремих державах світу
Актуальність статті полягає в тому, що за своїм змістом юридична відповідальність є складним правовим явищем, оскільки результатом
її застосування є обмеження прав людини. Такі обмеження можуть носити організаційний, майновий, моральний характер тощо. При цьому варто
відмітити особливість юридичної відповідальності трудових мігрантів за
кордоном, оскільки вони будуть нести її за законами тієї держави, в якій
вони перебувають, а також за міжнародними договорами, ратифікованими Україною. Статтю присвячено дослідженню юридичної відповідальності трудящих-мігрантів в окремих державах світу. Акцентується увага
на тому, що на трудящих-мігрантів, які залишають територію України і
здійснюють трудову функцію за її межами, поширюється законодавство
тієї держави, до якої вони прибувають, а також дія норм міжнародних договорів, ратифікованих державою-донором. Відтак, наголошується на тому,
що заходи впливу (переконання та примусу) можуть варіюватися в залежності від держави перебування трудящих-мігрантів. В результаті дослідження усі міжнародні санкції, що застосовуються до порушників трудового
міграційного законодавства в залежності від мети застосування умовно
було поділено на профілактичні, відновлювальні та каральні. Зроблено висновок, що юридична відповідальність у сфері зовнішньої трудової міграції є
складним міждержавним правовим інститутом, основна мета якого полягає у зниженні показників незаконної трудової міграції в світі.
Ключові слова: трудова міграція, юридична відповідальність, санкції,
взаємодія, трудящі-мігранти.
Шкарупа К. В. Юридическая ответственность трудящихся-мигрантов в отдельных странах мира
Актуальность статьи заключается в том, что по своему содержанию юридическая ответственность является сложным правовым явлением, поскольку результатом ее применения является ограничение прав человека. Такие ограничения могут носить организационный, материальный,
моральный характер и тому подобное. При этом стоит отметить особенность юридической ответственности трудовых мигрантов за рубежом,
поскольку они будут нести ее по законам того государства, в котором они
находятся, а также за международными договорами, ратифицированными Украиной. Статья посвящена исследованию юридической ответственности трудящихся-мигрантов в отдельных странах мира. Акцентируется внимание на том, что на трудящихся-мигрантов, которые оставляют
территорию Украины и осуществляют трудовую функцию за ее пределами, распространяется законодательство того государства, к которому
они прибывают, а также действие норм международных договоров, ратифицированных государством-донором. Поэтому, подчеркивается, что
меры воздействия (убеждение и принуждения) могут варьироваться в зависимости от страны пребывания трудящихся-мигрантов. В результате
исследования все международные санкции, применяемые к нарушителям
трудового миграционного законодательства в зависимости от цели применения условно были разделены на профилактические, восстановительЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ные и карательные. Сделан вывод, что юридическая ответственность в
сфере внешней трудовой миграции является сложным межгосударственным правовым институтом, основная цель которого заключается в снижении показателей незаконной трудовой миграции в мире.
Ключевые слова: трудовая миграция, юридическая ответственность, санкции, взаимодействие, трудящиеся-мигранты.
Shkarupa K. Legal responsibility of migrant workers in selected
countries of the world
The relevance of the article is that in its content legal liability is a complex
legal phenomenon, as the result of its application is a restriction of human rights.
Such restrictions may be organizational, property, moral, and so on. It should be
noted the peculiarity of the legal responsibility of migrant workers abroad, as
they will bear it under the laws of the state in which they are, as well as under
international treaties ratified by Ukraine. The article is devoted to the study of the
legal responsibility of migrant workers in some countries. Emphasis is placed on
the fact that migrant workers who leave the territory of Ukraine and perform labor
functions outside it are subject to the legislation of the state to which they come,
as well as the rules of international treaties ratified by the donor state. Therefore,
it is emphasized that measures of influence (persuasion and coercion) may vary
depending on the country of residence of migrant workers. As a result of the study,
all international sanctions applied to violators of labor migration legislation,
depending on the purpose of application, were conditionally divided into preventive,
restorative and punitive. It is concluded that legal liability in the field of external
labor migration is a complex interstate legal institution, the main purpose of which
is to reduce the rate of illegal labor migration in the world.
Keywords: labor migration, legal responsibility, sanctions, interaction,
migrant workers.
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МІСЦЕ ПРАВОПОЛОЖЕННЯ В СТРУКТУРІ СУДОВИХ РІШЕНЬ:
ЗАГАЛЬНОТЕОЕРТИЧНИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми. Життєдіяльність держави полягає у різних
формах, кожна із яких у тих чи інших варіантах стикається із судовим правозастосуванням. Судове правозастосування як правова форма здійснення
функцій держави виступає в ролі арбітра у правовому житті суспільства,
ускладненому дестабілізаційними факторами, та важливого інструмента
соціального розвитку, виявляється тією формою державної діяльності, яка
дозволяє не тільки дати правову оцінку виниклим правовідносинам, а й
направити у прогресивне русло їх подальший розвиток [8, с. 42].
Утвердження в Україні справедливого правосуддя перебуває в органічній взаємодії процесу судового правозастосування із його результатом – судовим рішенням. Проблема ухвалення судових рішень, їх правосудності, законності й обґрунтованності завжди перебуває в центрі дослідницької уваги
вчених і практиків, зважаючи не тільки на те, ефективність цієї стадії є умовою результативності правозастосовчої діяльності судових органів і підвищує
дієвість правової системи в цілому [20, с. 118], а й те, що суспільні відносини
не залишаються статичними та незмінними. Розвиток правової системи, безперечно впливає на розвиток і трансформацію будь-якого суспільного правовідношення, навіть із тисячолітнім правовим регулюванням.
Проблеми природи судового рішення належать до числа тих, які протягом багатьох десятиліть не втрачають своєї актуальності, вони обговорюються на сторінках правової літератури постійно, з різним ступенем інЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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тенсивності та ефективності серед процесуалістів. Чимало наукових праць
присвячено розвʼязанням окремих складових елементів судових рішень в
у загальнотеоретичному та галузевих аспектах. Так, теоретичною основою
цієї статті стали праці М. Г. Александрова, С. С. Алексєєва, Є. Г. Бобрєшова,
С. В. Бобровник, В. М. Горшеньова, С. Д. Гусарєва, М. Д. Гнатюка, О. В. Зайчука,
СМ. І. Козюбри, Т. О. Коломієць, А. М. Колодія, М. В. Костицького, О. В. Кота,
О. В, Кузьменка, Д. Д. Луспеника, Д. В. Меняйла, Ю. М. Оборотова, О. І. Овчиннікова, О. М. Оніщенко, О. М. Пасенюка, А. О. Селіванова, О. С. Ткачука,
П. М. Рабіновича С. П. Хопти, С. В. Шевчука та інших.
Метою статті є розкриття структури судових рішень та її композиційних складових із висвітленням у них місця майбутнього правоположення.
Виклад основної частини дослідження. Одним із першочергових
умов справедливого правосуддя є однакове застосування законів до всіх,
що є неможливим без однакової судової практики. Судова практика є однією із найважливіших характеристик правової системи України, оскільки саме вона у практично-прикладному аспекті виступає засобом охорони
правопорядку, укріплення законності та забезпечення принципу верховенства права у рутинному житті суспільства і кожного.
У випадку двозначності змісту правової норми та її неоднакового застосування, інструментом, що долає вказану проблему, виступають перш
за все висновки найвищого судового органу. Зокрема, М. В. Цвік свого часу
стверджував: «Безумовним еталоном, що набуває характер нормативності,
є модель тлумачення: в актах Верховного та Вищого арбітражного суду тих
чи інших норм. Це казуальне тлумачення скеровує нижчестоящі суди у процесі їх правозастосовчої діяльності в силу його високого авторитету, хоча
обов’язкової сили формально немає» [19, с. 8]. М. І. Козюбра, О. В. Цельєв
зауважують, що «Судова практика формується на підставі традиції застосування вже існуючих норм права, виробляючи при цьому прийоми, способи
вирішення юридичних справ, на які можуть або повинні орієнтуватися як
судді, так і учасники судового процесу» [4, с. 163; 9, с. 32].
У літературі обґрунтовано зазначається, що кожне судове рішення
як акт застосування права характеризується наступними властивостями:
а) має індивідуальний характер, конкретного адресата – субʼєктів спірних
правовідносин, на яких поширюються субʼєктивні межі законної сили судового рішення; б) виходить від компетентних органів – може бути постановлено тільки судом, який має право здійснювати правосуддя; в) є юридичним фактом, в результаті якого можуть виникнути, змінитися або бути
припиненими правовідносини; г) субʼєкт застосування норм права (суд)
зобовʼязаний обрати «оптимальний варіант регламентації», обґрунтування якого дається в мотивувальній частині [10, с. 21].
Теоретична доктрина містить, зокрема, позицію, що суд власним
рішенням продовжує думку законодавця і забезпечує втілення у життя юридичних норм, утілених у них приписів. При цьому суд, як правило,
конкретизує зміст норм в аспекті специфіки конкретної життєвої ситуації.
Ухвалення судового рішення є застосування приписів закону до окремого
конкретного випадку. Встановивши обставини справи, як вже було встановленому у попередніх розділах, суд оцінює їх з позиції діючого законодавства та визначає юридичні наслідки у справі.
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Видається помилковим доктринальний висновок, що судове рішення
представляє собою механічний, формально-логічний звʼязок права і факту.
У кожній справі суд установлює ряд критеріїв і елементів, оцінює їх і доходить певного висновку. Саме така робота передує ухваленню справедливого рішення як акта правосуддя і процесуального документа (юрисдикційного акта), що захищає права, свобод і законні інтереси у конкретній
справі. Отже, рішення суду у конкретній справі завжди виступає засобом
захисту субʼєктивного права учасників судового процесу і одночасно – засобом обʼєктивного захисту права, існування якого в механізмі правового
регулювання визначається державою як певний елемент правопорядку.
Владна воля суду у судовому рішенні полягає і у подальшому реалізується завдяки особливій природі правосуддя, загальною функцією
якого є здійснення захисту порушеного, оспорюваного чи невизнаного
права чи законного інтересу. Однак лише дотримання засад верховенства
права, законності і обґрунтованості у рішенні робить його дійсно актом
правосуддя. У звʼязку з цим можна з упевненістю сказати, що судове рішення як акт правосуддя виступає засобом переведення універсальності права
в індивідуальне регулювання у механізмі правового регулювання.
З цього приводу наведемо слушну думку О. В. Кота стосовно узагальненого нормативного розуміння судових рішень: «у ст. 1 Закону України
від 22 грудня 2005 р. «Про доступ до судових рішень» [13] під судовими рішеннями розуміються рішення, судові накази, постанови, вироки, ухвали,
ухвалених судами загальної юрисдикції. Дещо ширше розкривається поняття судового рішення у затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2006 р. № 740 (у ред. постанови КМ України від 23
вересня 2009 р. № 1007) Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень [11], в якому термін «судове рішення» вживається для позначення вироку, рішення, постанови, наказу, ухвали, окремої ухвали (постанови) суду, що ухвалені (постановлені) судами у кримінальних, цивільних,
господарських справах, у справах адміністративної юрисдикції та у справах
про адміністративні
Судові акти в господарському процесі – це встановлені господарським
процесуальним законом форми вираження господарським судом (у межах
визначеної законом компетенції) своєї влади, що безпосередньо спрямована на розгляд господарської справи з метою захисту майнових прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання та інших учасників
відносин у сфері господарювання [6, с. 36].
У свою чергу, зарубіжна дослідниця Є. В. Хахалєва визначає у найзагальнішому розумінні судове рішення як наділений законною силою
процесуальний акт-документ, що містить державно-владне, індивідуально-конкретне розпорядження щодо застосування норм права до встановлених у судовому розгляді фактів і правовідносин. Таке рішення містить
відповідь по суті заявлених матеріально-правових вимог, спрямоване безпосередньо на захист суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів
сторін та інших осіб, які беруть участь у справі [18, с. 13].
Наведені доктринальні визначення кореспондуються із роз’ясненнями, що були свого часу (до судово-конституційної реформи щодо правосуддя 2016 року) надані ВСУ та вищими спеціалізованими судами судам
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нижчого рівня. Зокрема, Пленум ВСУ у постанові «Про судове рішення у
цивільній справі» від 18.12.2009 р. № 14 наголосив, що «рішення суду є
найважливішим актом правосуддя, що покликаний забезпечити захист
гарантованих Конституцією України прав і свобод людини та здійснення
проголошеного Основним Законом України принципу верховенства права.
У зв'язку з цим суди повинні неухильно додержуватися вимог про законність і обґрунтованість рішення у цивільній справі (частина перша статті
213 ЦПК) [15]. Далі, згідно із пунктом першим пленуму Вищого адміністративного суду України № 7 від 20 травня 2013 року «Про судове рішення в
адміністративній справі», «судове рішення – це акт правосуддя, ухвалений
згідно з нормами матеріального та процесуального права і згідно з конституційними засадами та принципами адміністративного судочинства є
обов’язковим до виконання на всій території України» [14]. Стосовно судового рішення у господарській справі, слід навести узагальнену позицію,
сформовану у постанові пленуму Вищого господарського суду України № 6
від 23 березня 2012 року «Про судове рішення» (з подальшими змінами),
якою станом на 2012 рік значно деталізовано значення та вимоги до прийняття рішення суду у господарській справі. Так, у пункті першому вказаної постанови встановлено, що на підставі статті 124 Конституції України,
частини першої статті 45, частини першої статті 84 ГПК судові рішення
ухвалюються іменем України і є обов’язковими до виконання на всій її території. Рішення з господарського спору повинно прийматись у цілковитій
відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними обставинами справи, з достовірністю встановленими господарським
судом, тобто з’ясованими шляхом дослідження та оцінки судом належних і
допустимих доказів у конкретній справі [6].
Підкреслимо, що внаслідок проведеної судової реформи щодо правосуддя 2016 року, вказані постанови пленуму певним чином втратили власну актуальність, однак сутність досліджуваного питання залишається не
тільки актуальним, а й таким, що відповідає сучасним підходам до природи
судового рішення, його значення, структури і порядку прийняття.
Таким чином, звернення до нормативних актів, а також до доктрини переконує у тому, що правова категорія «судове рішення» визначається
як родове поняття для всіх процесуальних актів суду, що ухвалюються в
межах компетенції суду у кожному судовому розгляді, керуючись повноваженнями, наданими процесуальним законодавством. Владним приписам
суду надається форма певних судових актів – рішення, ухвали, постанови.
Рішення суду забезпечує звʼязок між конкретною ситуацією, нормою
права і силою державного примусу. Коли поведінка окремих осіб суперечить встановленим правилам і воля їх вступає в конфлікт з волею держави,
виникає необхідність у примусовій реалізації нормативних приписів [18,
с. 17]. Практично, як на нас, це полягає у формуванні правових висновків
суду, котрі виступають обовʼязковими для учасників судової справи.
У відносини, які на перший погляд видавалися автономними, втручається держава шляхом правозастосовчого процесу. За допомогою судових рішень держава, всупереч волі зобовʼязаних осіб, диктує свою волю,
спрямовану на приведення у відповідність з правилами, встановленими
законом, поведінки цих осіб. Як вже було неодноразово зазначене вище,
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рішення суду (особливо вищих інстанцій) певною мірою має властивості,
схожі з властивостями норм права. Воно виражає волю держави і входить
в ту ж групу офіційних актів, що і нормативні акти, за виключенням того,
що судове рішення має індивідуальний характер [18, с. 17]. Як і норма права, воно є юридично обовʼязковим і становить активну складову механізму правового регулювання. Судове рішення діє тільки на основі правових
норм [18, с. 18], не замінюючи їх собою.
Стосовно останньої складової зауважимо, що рішення КСУ як юрисдикційний акт у правозастосовчій діяльності виступають аргументом
рівня закону, тому вказані рішення характеризуються нормативністю
і поширюються на всю територію України (а отже і на всіх учасників
суспільних відносин). Це виключає їх індивідуальний характер, на відміну від рішень судів системи судоустрою всіх інстанцій, в тому числі і
рішень ВС, що також володіють певним рівнем нормативності, однак не
можуть підміняти собою законодавця, і мають враховуватися (однак не
буквально слідувати правоположенням у змісті цих рішень) судами нижчого рівня.
Дослідження структури судового рішення із розкриттям у ньому місця правоположення щодо застосування правових норм (суди першої, апеляційної інстанцій), правових висновків ВС або ОП ВС чи правових позицій
ВП ВС, перебуває у взаємозвʼязку із загальною композицією судових рішень, структура яких чітко визначена і сформована процесуальним законодавством. Наприклад, К. В. Бриль підкреслює, що «композиційно правозастосовний акт складається з: а) вступної частини, в якій указується назва
акта, а також органа, який його видає, місце і час його внесення, учасники
справи, предмет справи та особи, на яких поширюється правозастосовний
акт тощо; б) описової частини, в якій викладається сутність розглянутої
справи, в) констатуючої (мотивувальної) частини, де аналізуються докази, дається їм оцінка, правова кваліфікація, із вказівкою на норму, яка реалізується; г) резолютивної частини, яка викладає як основні, так і додаткові приписи індивідуальних актів [1, с. 88–89].
Усі чинні процесуальні кодекси містять спільний підхід до формування композиційної структури судового рішення: Рішення суду складається
із вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин (ч. 1 ст. 238 ГПК
України, ч. 1 ст. 265 ЦПК України, ч. 1 ст. 246 КАС України, ч. 1 ст. 374 КПК
України – стосовно вироку).
Вступна частина кінцевого судового рішення містить основні його
реквізити, за якими його можна легко ідентифікувати [7, с. 163]. Головне
призначення вступної частини, яка містить низку важливих даних, відсутність яких може стати підставою для скасування правозастосовного акта,
– підвести до викладу сутності справи, яка розглядається, а потім і рішення конкретного органа [1, с. 87]. У вступній частині рішення зазначаються:
1) дата і місце його ухвалення; 2) найменування суду; 3) прізвище та ініціали судді або склад колегії суддів; 4) прізвище та ініціали секретаря судового засідання; 5) номер справи; 6) ім’я (найменування) сторін та інших
учасників справи; 7) вимоги позивача; 8) прізвища та ініціали представників учасників справи (ч. 2ст. 238 ГПК України, ч. 2 ст. 265 ЦПК України, ч. 2
ст. 246 КАС України) [12].
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Описова частина правозастосовного акта, крім вказівки мотивів до
порушення справи і заявлених при цьому вимог, включає також відомості
про наявність у розпорядженні компетентного органа (суб’єкта, який видає
акт) необхідних, достатніх даних, на підставі яких встановлюються фактичні обставини розглядаємої справи, передбачені в гіпотезі норми. Крім
того, у цій частині дається докладний аналіз і правова оцінка всіх обставин справи [1, с. 87]. В описовій частині рішення зазначаються: 1) стислий
виклад позиції позивача та заперечень відповідача; 2) заяви, клопотання;
3) інші процесуальні дії у справі (забезпечення доказів, вжиття заходів
забезпечення позову, зупинення і поновлення провадження тощо) (ч. 3
ст. 238 ГПК України, ч. 3ст. 265 ЦПК України, ч. 3ст. 246 КАС України) [12].
Мотивувальна частина судового рішення видається нам найбільш
важливою у дослідженні місця судового рішення як результату правозастосовчої діяльності судді. Мотивувальна частина, вказуючи на обставини, які встановлені в процесі розслідувань (перевірки), містить мотиви, за
якими приймаються чи відкидаються відповідні докази, а також висновки,
якими обґрунтовується вибір юридичних норм і сутність прийнятого рішення. Вона одночасно являє собою певну систему доводів, аргументів, розумінь фактичного, логічного і правового характеру і приводить до певних
висновків у справі. При цьому сама мотивованість правозастосовних актів
може виражатися як у наведенні встановлених обставин і доказів, на яких
ґрунтуються висновки та пояснення, чому одні докази прийняті, а інші відкинуті (а також у фактичній, політичній і правовій аргументації відносно
встановлених фактів), так і в наведенні доводів, які пояснюють вибір одного з варіантів рішення і його доцільність [1, с. 88].
Зокрема, М. І. Козюбра, А. О. Селіванов, С. В. Шевчук та інші науковці
наголошують на тому, що сила та авторитет судового рішення є похідними
від аргументованості, переконливості такого рішення [5, с. 26; 17, с. 3; 21,
с. 277; 2, с. 43-44; 3, с. 180]. Більше того, наголошує В. Г. Перепелюк, у літературі зазначається, що: неповнота, нечіткість обґрунтування правових
позицій суду призводять до «появи неоднозначних й суперечливих судових
рішень, які негативно впливають на процеси становлення єдиної, стабільної судової практики» [22, с. 181, 183].
Крім того нагадаємо, що усі українські процесуальні кодекси встановлюють правило, що судове рішення ґрунтуватися на засадах верховенства
права, бути законним і обґрунтованим (ч. 1 ст. 236 ГПК України, ч. 1 ст. 263
ЦПК України, ч. 1 ст. 242 КАС України) [12]. А також єдині правила, що має
зазначатися у мотивувальній частині: 1) фактичні обставини, встановлені
судом, та зміст спірних правовідносин з посиланням на докази, на підставі
яких встановлені відповідні обставини; 2) докази, відхилені судом, та мотиви їх відхилення; 3) мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного
учасниками справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову, крім випадку, якщо аргумент очевидно не відноситься до предмета спору, є явно необґрунтованим або неприйнятним з огляду на законодавство чи усталену судову практику; 4) чи були і ким порушені, не визнані
або оспорені права чи інтереси, за захистом яких мало місце звернення до
суду, та мотиви такого висновку; 5) норми права, які застосував суд, та мотиви їх застосування; 6) норми права, на які посилалися сторони, які суд не
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застосував, та мотиви їх незастосування (ч. 4 ст. 238 ГПК України, ч. 4 ст. 265
ЦПК України, ч. 4 ст. 246 КАС України) [12]. Окремо підкреслимо, що КПК
України закріплює, що «судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим (курсив наш – О.К.)» (ч. 1 ст. 370).
Важливим для цілей нашого дослідження є приписи процесуальних
кодексів щодо обовʼязкових елементів, які зазначаються у мотивувальній
частині рішення, зокрема, мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного учасниками справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову, крім випадку, якщо аргумент очевидно не відноситься до
предмета спору, є явно необґрунтованим або неприйнятним з огляду на
законодавство чи усталену судову практику (курсив наш – О.К.) (п. 3 ч. 4
ст. 236 ГПК України, п. 3 ч. 4 265 ЦПК України); мотивована оцінка кожного
аргументу, наведеного учасниками справи, щодо наявності чи відсутності
підстав для задоволення позову (курсив наш – О.К.) (п. 3 ч. 4 246 КАС України) [12]. Також п. б) ч. 1 ст. 108 Закону України № 1402-VIII встановлює
окрему підставу дисциплінарної відповідальності суддя за «незазначення
в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін
щодо суті спору» [16] (курсив наш – О.К.).
Висновки. Рішення суду не утворює особливі правила, придатні для
різних випадків. Суд, ухвалюючи рішення, повинен відштовхуватись і бути
спрямований на те, щоб його діяльність була прогнозованою для всіх учасників суспільних відносин, а не тільки для сторін. Адже реалізація правових норм судом у рішенні трансформується у викладення певних мотивів,
що мають бути зрозумілими із тексту рішення усім. Крім того суддя завжди
має прагнути досягнення й іншої мети здійснення правосуддя – забезпечення єдності судової практики і правила «держатися раніше винесеного».
Тобто окрім вирішення спору, суддя повинен прагнути єдності застосування норма права через формування у мотивувальній частині рішення судом
єдиного підходу (створення певного спільного масштабу до різних учасників у однотипних судових справах).
Зроблено висновок про помилковість доктринального висновку,
що судове рішення представляє собою механічний, формально-логічний
звʼязок права і факту. У кожній справі суд установлює ряд критеріїв і елементів, оцінює їх і доходить певного висновку. Саме така робота передує
ухваленню справедливого рішення як акта правосуддя і процесуального
документа (юрисдикційного акта), що захищає права, свобод і законні інтереси у конкретній справі. Владна воля суду у судовому рішенні полягає
і у подальшому реалізується завдяки особливій природі правосуддя, загальною функцією якого є здійснення захисту порушеного, оспорюваного чи невизнаного права чи законного інтересу. Однак лише дотримання
засад верховенства права, законності і обґрунтованості у рішенні робить
його дійсно актом правосуддя. Судове рішення як акт правосуддя виступає
засобом переведення універсальності права в індивідуальне регулювання у механізмі правового регулювання. Рішення суду у конкретній справі
завжди виступає засобом захисту субʼєктивного права учасників судового
процесу і одночасно – засобом обʼєктивного захисту права, існування якого в механізмі правового регулювання визначається державою як певний
елемент правопорядку.
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Судове рішення діє тільки на основі правових норм, не замінюючи їх
собою. Утім рішення КСУ як юрисдикційний акт у правозастосовчій діяльності виступають аргументом рівня закону, вказані рішення характеризуються нормативністю і поширюються на всю територію України (а отже
і на всіх учасників суспільних відносин). Це виключає їх індивідуальний
характер, на відміну від звичайних рішень судів системи судоустрою всіх
інстанцій, в тому числі і рішень ВС, що також володіють певним рівнем
нормативності, однак не можуть підміняти собою законодавця, і мають
враховуватися (проте не буквально слідувати правоположенням у змісті
цих рішень) судами нижчого рівня.
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Копитова О. С. Місце правоположення в структурі судових рішень:
загальнотеоертичний аспект
Рішення суду не містить спеціальних норм, придатних для різних випадків. Приймаючи рішення, суд повинен бути відхилений та скерований, щоб
забезпечити передбачуваність його діяльності для всіх учасників суспільних
відносин, а не лише для сторін. Метою статті є розкриття структури судових рішень та їх композиційних складових із висвітленням місця їх майбутнього правового статусу, сформованого судами. Методи дослідження:
діалектичний, порівняльно-правовий, міждисциплінарний, формально-логічний, метод моделювання. Метою статті є розкриття структури судових
рішень та їх композиційних складових із висвітленням місця їх майбутнього
правового статусу, сформованого судами. Методи дослідження: діалектичний, порівняльно-правовий, міждисциплінарний, формально-логічний, метод
моделювання. Результати дослідження. Відстоюється позиція, згідно з якою
реалізація правових норм судом у рішенні трансформується у виклад певних
мотивів, які мають бути зрозумілі з тексту рішення усім. Підкреслюється,
що суддя завжди повинен прагнути досягти іншої мети здійснення правосуддя - забезпечення єдності судової практики та правила "дотримуватися
того, що вже було вирішено раніше". Висновок полягає в тому, що окрім вирішення спору, суддя повинен прагнути до єдності застосування норм права
шляхом формування єдиного підходу в мотивувальній частині рішення суду
(створення загальної шкали для різних учасників у подібних судових справах).
Ключові слова: рішення суду, верховенство права, правовий статус,
обґрунтованість, мотивація, вирішення спорів, судовий захист закону.
Копытова Е. С. Место правоположения в структуре судебных решений: общетеоретический аспект
Решение суда не представляет собой особых правил, подходящих для
разных случаев. При принятии решения суд должен быть отклонен и наЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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правлен на то, чтобы его деятельность была предсказуемой для всех
участников общественных отношений, а не только для сторон. Цель статьи - раскрыть структуру судебных решений и их композиционные составляющие с освещением места их будущего правового статуса, формируемого судами. Методы исследования: диалектический, сравнительно-правовой,
междисциплинарный, формально-логический, метод моделирования. Цель
статьи - раскрыть структуру судебных решений и их композиционные составляющие с освещением места их будущего правового статуса, формируемого судами. Методы исследования: диалектический, сравнительно-правовой, междисциплинарный, формально-логический, метод моделирования.
Результаты исследования. Отстаивается позиция о том, что применение
судом правовых норм в решении трансформируется в изложение определенных мотивов, которые должны быть понятны всем из текста решения. Подчеркивается, что судья всегда должен стремиться к достижению
другой цели отправления правосудия - обеспечить единство судебной практики и правило «придерживаться того, что было принято ранее». Делается вывод о том, что помимо разрешения спора судья должен стремиться
к единству применения нормы права через формирование единого подхода
в мотивирующей части решения суда (создание единой шкалы для разных
участников в аналогичных судебных делах).
Ключевые слова: решение суда, верховенство права, правовой статус, законность, мотивация, разрешение споров, судебная защита закона.
Kopytova O. Place the legal positions in the structure of judgments:
theoretical aspect
The court’s decision does not constitute special rules, suitable for different
occasions. When making a decision, the court must be repelled and directed to
ensure that its activities are predictable for all participants in public relations,
not just for the parties. The purpose of the article is to reveal the structure of
court decisions and their compositional components with coverage of the place
of their future legal status, formed by the courts. Research methods: dialectical,
comparative law, interdisciplinary, formal-logical, modeling method. The purpose
of the article is to reveal the structure of court decisions and their compositional
components with coverage of the place of their future legal status, formed by the
courts. Research methods: dialectical, comparative law, interdisciplinary, formallogical, modeling method. The results of the study. The position is defended that
the implementation of legal norms by the court in the decision is transformed into
the statement of certain motives that should be clear from the text of the decision
to all. It is emphasized that a judge should always strive to achieve another goal of
the administration of justice - to ensure the unity of judicial practice and the rule of
"stick to what has been ruled before." The conclusion is that in addition to resolving
the dispute, the judge should strive for unity of application of the rule of law through
the formation of a unified approach in the motivating part of the decision of the
court (creation of a common scale to different participants in similar court cases).
Keywords: court decision, rule of law, legal status, validity, motivation,
dispute resolution, judicial protection of law.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНІЙ
УКРАЇНІ В УМОВАХ ДІЇ ОСОБЛИВИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ
Постановка проблеми. Суспільні відносини, що регулюються нормами права, зазвичай, ґрунтуються на засадах сталості, стабільності й передбачуваності правового регулювання. У цьому випадку діє принцип верховенства права. Натомість реальним умовам відомі випадки, коли суспільні
відносини регулюються правовими нормами різних правових режимів.
Якщо ординарний правовий режим означає сталість, стабільність такого
регулювання, то за певних особливих обставин законодавець вдається до
регулювання відносин в умовах екстраординарних або надзвичайних правових режимів. До них, зокрема, можна віднести режими надзвичайного
стану, воєнного стану та надзвичайної екологічної ситуації, що безпосередньо випливає з низки норм Конституції України. Їх запровадження означає,
що звичайні повсякденні соціальні і правові механізми держави перестають працювати на певний час. Для виконання визначених цілями запровадження особливого правового режиму завдань державна влада в особі
вищих органів (зазвичай, парламенту та глави держави) змінює своє правове забезпечення – вводить надзвичайні режими та їх організаційне забезпечення: створюється спеціальна система управління, визначені органи
влади наділяються певними особливими (надзвичайними) повноваженнями, часом створюються надзвичайні органи управління воєнізованого або
безпосередньо військового характеру (штаби, комендатури тощо). Все це
запроваджується для нормалізації обстановки в найкоротший термін, усунення загрози небезпеки, повернення до повсякденної системи управлінЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ня, надання допомоги постраждалим, ліквідації та локалізації негативних
факторів, настання яких стало фактичною підставою для запровадження
відповідного правового режиму. У контексті нашого дослідження критично важливим і принциповим є те, що за умов дії особливих правових режимів держава сама розширює власні повноваження та істотно збільшує
обсяг втручання у здійснення прав і свобод людини і громадянина, часом
суттєво обмежуючи цей обсяг на певний час (час дії відповідного правового режиму).
Стан наукового опанування проблеми. Проблематика особливих
правових режимів досить досліджена у вітчизняній юриспруденції, зокрема
такими вченими, як А. В. Басов, Н. В. Коваленко, Я. А. Колінко, С. О. Кузніченко, С. К. Могил та ін. Проте вона розглядалася здебільшого в адміністративно-правовому розрізі, зокрема в ракурсі повноважень державних органів,
запроваджуваних процедур та обмежень тощо. На периферії дослідницької
уваги, між тим, опинилися украй важливі питання суттєвої зміни акцентів
у відносинах між державою та особою, що спричиняється особливими
умовами реалізації особистих прав і свобод, а відповідно і юридичної відповідальності держави у сфері додержання таких прав і свобод.
Мета статті полягає у встановленні конституційно-правових особливостей забезпечення юридичної відповідальності держави в сучасній
Україні в умовах дії особливих правових режимів.
Виклад основного матеріалу. В Україні надзвичайні правові режими безпосередньо конституціалізовані в низці положень Основного Закону
держави (статті 64, 85, пункт 19 частини першої статті 92, пункти 20, 21
частини першої статті 106, пункт 10 статті 138 Конституції України [1]).
На розвиток означених положень в Україні прийнято низку нормативних
актів (Про правовий режим надзвичайного стану», «Про правовий режим
воєнного стану» та «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»), що регламентують режим діяльності органів державної влади й управління, підприємств, установ та організацій в умовах суттєвої небезпеки, що допускає
обмеження прав і свобод громадян і прав юридичних осіб, а також покладення на них додаткових обов’язків.
Упродовж новітньої історії України поряд із екстраординарними режимами, один з яких, зокрема був апробований на практиці (тридцятиденний період воєнного стану, що діяв 26 листопада – 26 грудня 2018 р. у
десяти областях України), були також апробовані і деякі гібридні правові
режими, які поєднували окремі ознаки «чистого» режиму воєнного стану з елементами ординарного режиму функціонування державної влади.
Йдеться, передусім, про правові режими антитерористичної операції (далі
– режим АТО) [2], тимчасово окупованих територій (далі – режим ТОТ) [3]
та режим заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – режим ООС) [4]. Поряд з цим, існує гібридний правовий
режим зони ЧАЕС, який поєднує ознаки правового режиму надзвичайної
екологічної ситуації та ординарного правового режиму [5]. Як зауважує
М. В. Савчин, такі правові режими «полягають у поєднанні конституційних
та адміністративно-правових засобів здійснення обмежувальних заходів
щодо реалізації деяких прав і свобод людини з міркувань забезпечення
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життєдіяльності нації на засадах верховенства права, вимог належної правової процедури та пропорційності» [6, с. 100].
З метою врегулювання правовідносин на тимчасово окупованих територіях Верховна Рада України прийняла закони України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України» від 15 квітня 2014 року [3], «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12 серпня 2014 року
[7], «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах
Донецької та Луганської областей» від 16 вересня 2014 року [8], «Про військово-цивільні адміністрації» від 3 лютого 2015 року [9], Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях від
18 січня 2018 року [4], а також постанови «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування» від 17 березня
2015 року № 252-VIII [10], «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями»
від 17 березня 2015 року № 254-VIII [11] та ін.
Зокрема, відповідно до законодавства режим АТО розглядався як особливий порядок, який може вводитися в районі проведення антитерористичної операції на час її проведення і передбачати надання суб'єктам боротьби з тероризмом визначених цим Законом спеціальних повноважень,
необхідних для звільнення заручників, забезпечення безпеки і здоров'я
громадян, які опинилися в районі проведення антитерористичної операції, нормального функціонування державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (стаття 1 Закону України
«Про боротьбу з тероризмом» [12]); режим ТОТ – особливий порядок забезпечення прав і свобод громадян України, які проживають на ТОТ (частина
друга статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян
та правовий режим на тимчасово окупованій території України» [3]); режим ООС – особливий порядок, що передбачає надання органам сектору
безпеки і оборони, іншим державним органам України спеціальних повноважень, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (пункт 2 частини першої статті 8 Закону України Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях [4]).
За низкою ключових параметрів запроваджені в Україні гібридні правові режими наближаються до правових режимів воєнного та надзвичайного стану, проте і містять низку особливостей, які не дозволяють їх ототожнювати з останніми (інший порядок запровадження, умови, які прямо
не визначені Конституцією України, особлива система управління, яка не
тотожна суто воєнній організації державної влади як за режиму воєнного
стану. Відсутність низки чітко визначеного переліку прав фізичних і юридичних осіб, які підлягають обмеженню, відсутність чітко визначеного
строку запровадження гібридних правових режимів тощо). Зазначене дозволяє кваліфікувати гібридні правові режими як різновид особливих праЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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вових режимів, поряд із надзвичайними (надзвичайного стану, воєнного
стану, надзвичайної екологічної ситуації). Проте з огляду на модифікацію
системи державної влади і управління, взаємовідносин між особою та державою важливим постає питання про специфіку юридичної відповідальності держави за таких особливих правових режимів.
Така постановка питання зумовлюється такими міркуваннями.
1. Юридична відповідальність держави в умовах нормального та особливого (зокрема за надзвичайного або за гібридного) правового режиму
не може бути тотожною, оскільки за умов особливого правового режиму
відбувається істотне обмеження прав певного кола фізичних та юридичних
осіб, модифікується як система державної влади, умови їх функціонування,
так і характер взаємовідносин із фізичними та юридичними особами внаслідок збільшення кількості правообмежень та заборон у життєдіяльності
останніх.
2. В умовах особливого правового режиму держава бере на себе додаткові позитивні правові зобов’язання, а відтак має виконувати поряд із
звичайними ще й додаткові правові зобов’язання, відповідаючи за їх належне виконання перед особою та суспільством у цілому.
3. Виходячи з перших двох позицій, робимо висновок про виникнення
у держави в умовах особливих правових режимів підвищеної юридичної
відповідальності, зумовленої, з одного боку, накладенням додаткових правообмежень та заборон у сфері прав і свобод людини і громадянина, а, з
іншого – виникненням у держави нових (додаткових, хоч і строкових) правових зобов’язань, належне виконання чи невиконання яких має зумовлювати додаткову юридичну відповідальність, поряд із відповідальністю, яку
несе держава за ординарних умов свого конституційного функціонування.
Необхідність підвищеної юридичної відповідальності держави в умовах особливих правових режимів також зумовлюється необхідністю чіткого слідування всіма державними органами тих приписів та обмежень,
які накладаються і на самі органи державної влади в ході запровадження,
функціонування та припинення особливого правового режиму: такий режим має бути запроваджений на легітимний підставі уповноваженими на
те органами державної влади; такий режим повинен передбачати чітко
означені межі повноважень органів державної влади протягом періоду дії
такого режиму; права і свободи громадян не повинні зазнавати обмежень,
окрім тих, які прямо визначені Конституцією та прийнятими в її розвиток
законами; режим має бути припинено належним органом державної влади
за умови припинення (вичерпання, усунення) дії фактичних обставин, що
зумовили його запровадження. За жодних обставин особливий правовий
режим не повинен призводити до ескалації надзвичайних заходів з боку
держави, неконтрольованого у часі, просторі та за колом осіб обмеження
прав фізичних і юридичних осіб, оскільки протилежне спроможне, врешті-решт, зумовити узурпацію державної влади та системні «збої» у функціонуванні конституційно встановленого державного ладу.
Цілком очевидно, що різні види правових режимів, зокрема тих гібридних правових режимів, які були наявні (АТО) або натепер наявні в
України (режими ТОТ і ООС), зумовлюють різний обсяг, територіальні межі
та суб’єктний склад правообмежень і заборон, що поширюються внаслідок
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їх запровадження. На підтвердження вищеозначеної тези проаналізуємо
положення відповідних законів України, якими встановлено юридичну
відповідальність держави, її обсяг та специфіку. Так, відповідно до Закону
України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації, відшкодовується заподіяна
матеріальна шкода та надається інша необхідна допомога на умовах і в
порядку, встановлених законом. Відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації, та громадянам, залученим
до виконання заходів з ліквідації її наслідків, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на зазначені цілі, з
резервного фонду Кабінету Міністрів України, а також інших, не заборонених законом, джерел (стаття 15) [13]. Як видається, у цьому випадку
особливий правовий режим передбачає відповідальність держави лише
у вигляді відшкодування шкоди, щоправда із відсиланням до неіснуючого досі закону; а також зазначено, що джерелом відшкодування є не лише
кошти державного, але і місцевих бюджетів, що на наш погляд, суперечать
ідеї бюджетної автономії місцевих бюджетів і породжує ситуацію юридичної невизначеності щодо встановлення джерела покриття відповідних
видатків.
Дещо ширшим є формат юридичної відповідальності держави, передбачений Законом України «Про боротьбу з тероризмом». Ним, зокрема, встановлено, що відшкодування шкоди, заподіяної громадянам
терористичним актом, провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до закону і з наступним стягненням суми цього
відшкодування з осіб, якими заподіяно шкоду, в порядку, встановленому
законом; відшкодування шкоди, заподіяної організації, підприємству або
установі терористичним актом, провадиться в порядку, визначеному законом (стаття 19); на державу покладається обов’язок щодо соціальної
реабілітації осіб, які постраждали від терористичного акту, за рахунок
коштів Державного бюджету України (стаття 20); контроль за дотриманням законодавства при проведенні боротьби з тероризмом здійснюється
Верховною Радою України в порядку, визначеному Конституцією України;
контроль за діяльністю суб'єктів боротьби з тероризмом здійснюється
Президентом України та Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному Конституцією і законами України (стаття 30); нагляд за додержанням вимог законодавства органами, які беруть участь в антитерористичних заходах, здійснюється Генеральним прокурором та уповноваженими
ним прокурорами в порядку, визначеному законами України (стаття 31)
[12]. І в цьому випадку законодавець зробив відсилку до закону, який
має врегулювати порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянам
терористичним актом, та який і досі не прийнято. Щоправда, у цьому
випадку законодавець установив додаткову відповідальність держави,
яка полягає у вжитті заходів із соціальної реабілітації осіб, які постраждали від терористичного акту, за рахунок коштів Державного бюджету
України, поклавши таке зобов’язання на Кабінет Міністрів України. Відповідно, на сьогодні у цій сфері діє постанова Уряду «Про Порядок проведення соціальної реабілітації осіб, які постраждали від терористичного
акту» [14].
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Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», відповідальність за порушення визначених Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина на ТОТ покладається на Російську
Федерацію як на державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права; Кабінет Міністрів України здійснює постійний моніторинг
стану дотримання прав і свобод людини і громадянина на ТОТ, за результатами якого оприлюднює та надає відповідну інформацію міжнародним організаціям у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина та вживає
необхідних заходів; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює згідно із законом парламентський контроль за дотриманням
конституційних прав і свобод людини і громадянина на ТОТ; відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової
окупації державі Україна, юридичним особам, громадським об’єднанням,
громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, у повному
обсязі покладається на Російську Федерацію як на державу, що здійснює
окупацію; держава Україна всіма можливими засобами сприятиме відшкодуванню матеріальної та моральної шкоди Російською Федерацією; відповідальність за охорону культурної спадщини на тимчасово окупованій
території покладається на Російську Федерацію як на державу, що здійснює окупацію, відповідно до норм і принципів міжнародного права (стаття 5); у разі порушення положень цього Закону державні органи України
застосовують механізми, передбачені законами України та нормами міжнародного права, з метою захисту миру, безпеки, прав, свобод і законних
інтересів громадян України, які перебувають на ТОТ, а також законних
інтересів держави Україна; Україна зобов’язується вживати всіх можливих заходів, передбачених Конституцією та законами України, нормами
міжнародного права, для якнайшвидшого звільнення території України
від окупації, відновлення цілісності та суверенності держави, відновлення порушених внаслідок окупації прав і свобод людини і громадянина на
всій території України (стаття 17) [3]. Як випливає з норм означеного Закону, підвищена юридична відповідальність держави полягає в тому, щоб
забезпечити звільнення ТОТ від окупації, та вжити заходів з притягнення
до відповідальності державу-агресора. У цьому напрямі держава повинна
вживати комплекс різних заходів, з-поміж яких М. В. Савчин виокремлює:
юрисдикційні, дипломатичні, політико-правові, надзвичайні. Юрисдикційні заходи передбачають подання позовів проти агресора – Російської Федерації, діями якої заподіяно шкоду правам і свободам жителів України, її
довкіллю, економіці та оборонно-промисловому комплексу, з використанням усіх міжнародних юрисдикцій. Дипломатичні заходи передбачають
роботу принаймні на трьох напрямах: 1) проведення консультацій та переговорів у рамках колективної безпеки із використанням інструментів
Генеральної Асамблеї та Ради безпеки ООН, Міжнародного суду ООН, ОБСЄ,
Ради Європи тощо; 2) ведення переговорів щодо припинення агресивних
дій Російської Федерації проти України, звільнення та повернення Криму
під контроль України, припинення фінансової та організаційної підтримки парамілітарних структур і незаконних формувань в ОРДЛО та виведення власних підрозділів із ТОТ. Політико-правовий механізм врегулювання
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полягає у застосуванні санкцій проти Російської Федерації за акти анексії
Криму, переслідування національних меншин у Криму та підтримку незаконних формувань в ОРДЛО. Нарешті, надзвичайні заходи передбачають
застосування Збройних Сил України, Сил спецоперацій ЗСУ, Національної
гвардії МВС, Служби безпеки України для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України [15]. Зазначимо, що згідно із Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від
2 червня 2016 року [16], Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного
кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду, який є головним документом для роботи Міжнародного кримінального суду, що визначає його повноваження з розслідування масштабних міжнародних злочинів, зокрема, воєнних злочинів або
злочинів проти людяності.
Відповідно до Закону України «Про особливості державної політики
із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», відповідальність за
матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні внаслідок збройної
агресії Російської Федерації, покладається на Російську Федерацію відповідно до принципів і норм міжнародного права; у межах ТОТ у Донецькій та Луганській областях діє особливий порядок забезпечення прав і
свобод цивільного населення, визначений цим Законом, іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, принципами та нормами міжнародного
права (частини четверта – п’ята статті 2); для забезпечення державного
суверенітету України на ТОТ у Донецькій та Луганській областях органи
державної влади та їх посадові особи, діючи на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України:
1) вживають заходів для захисту прав і свобод цивільного населення;
2) здійснюють із додержанням міжнародних зобов’язань України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, принципів і норм міжнародного права політико-дипломатичні,
санкційні та інші заходи з метою відновлення територіальної цілісності
України у межах міжнародно визнаного державного кордону; 3) вживають
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації; 4) розвивають із залученням
ресурсів держави та міжнародної допомоги оборонний і безпековий потенціал України з метою відсічі збройній агресії Російської Федерації; 5) використовують механізми двосторонньої міжнародної співпраці, міжнародних організацій та міжнародних судових інстанцій з метою збереження та
посилення санкцій, що застосовуються щодо Російської Федерації членами
міжнародного співтовариства (стаття 5); Україна не несе відповідальності
за незаконні дії Російської Федерації чи її окупаційної адміністрації на ТОТ
або за прийняті ними незаконні рішення (частина шоста статті 6) [4]. Фактично, цей Закон поширив режим ТОТ на окремі райони Донецької і Луганської областей, що перебувають під контролем незаконних збройних
формувань, контрольованих Російською Федерацією, відповідно, поклав
відповідальність за додержанням прав і свобод на цих територіях на державу-агресора. У цьому випадку відповідальність Української держави поЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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лягає у звільненні означених територій від окупаційного режиму, відновленні на них конституційного ладу, поновленні порушених прав і свобод
людини і громадянина, притягненні до відповідальності держави-агресора. Водночас, істотним недоліком цього, як і попереднього закону, вважаємо відсутність єдиних підходів щодо ідентифікації всіх жертв збройного
конфлікту, відсутність гарантованих державою ефективних компенсаторних засобів правового захисту, поновлення їхніх прав і свобод з урахуванням норм міжнародного права.
Звернемо також увагу на те, що, водночас, відповідно до частини четвертої статті 6 цього Закону, Кабінет Міністрів України вживає всіх передбачених законодавством України заходів для захисту прав і свобод людини
і громадянина, зокрема здійснює постійний моніторинг стану дотримання
прав і свобод людини і громадянина та документування фактів порушення
таких прав і свобод на ТОТ України, за результатами якого оприлюднює
та надає відповідну інформацію міжнародним організаціям у сфері захисту
прав і свобод людини та вживає необхідних заходів для утворення міжвідомчого координаційного органу з метою узагальнення правової позиції
держави у питанні відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну
агресію проти України.
Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» теж
установлено низку особливостей відповідальності держави, на які слід
звернути увагу. Найперше, мова йде про певні компенсаторні механізми:
1) особам, які втратили житло у зв'язку з обставинами, пов'язаними з дією
надзвичайного стану, в тому числі з проведенням робіт по їх відверненню
або ліквідації, відповідно до закону надаються жилі приміщення; 2) особам, які постраждали від надзвичайних ситуацій, в тому числі при проведенні аварійно-рятувальних робіт, відшкодовуються заподіяні матеріальні
збитки та надається інша необхідна допомога на умовах і в порядку, встановленому законом; 3) юридичним особам, майно і ресурси яких використовувалися для відвернення або ліквідації ситуацій, що стали причиною
введення надзвичайного стану, відшкодовується їх повна вартість у встановленому законом порядку; 4) якщо майно, що було примусово відчужене
у юридичних і фізичних осіб, після скасування правового режиму надзвичайного стану збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати повернення такого майна у судовому порядку або
вимагати надання йому взамін іншого майна, якщо це можливо (стаття
25) [17]. Фактично в усіх означених випадках законодавець робить відсилку до закону, який має врегулювати питання відшкодування заподіяних у
ході дії правового режиму надзвичайного стану збитків, проте досі такий
закон не прийнятий. Водночас, контролюючі повноваження за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина в умовах дії надзвичайного стану надані Уповноваженому Верховної Ради України з прав
людини (стаття 32), а за діяльністю органів виконавчої влади в умовах
надзвичайного стану – Кабінетові Міністрів України та Раді національної
безпеки і оборони України (стаття 33) [17]. Проте вважаємо, що означених
контролюючих повноважень явно недостатньо за відсутності чіткого та
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системного судового контролю, який, на наш погляд, має супроводжувати
весь «життєвий цикл» надзвичайного стану – від його запровадження до
припинення. З нашої точки зору, об’єктом такого контролю повинно бути
як прийняття рішення главою держави щодо запровадження відповідного правового режиму, зіставлення переліку обмежуючих заходів із необхідністю їх запровадження, так і припинення дії відповідного правового
режиму, щоб унеможливити його використання в цілях, не пов’язаних із
забезпеченням цінностей конституційного ладу. Водночас, має слушність
М. В. Савчин, вважаючи, що «реалізовуючи певну модель захисту конституції з допомогою надзвичайних заходів, слід поєднувати засоби парламентського і судового контролю» [15]. За сучасних умов згадана концептуальна вимога вже не може сприйматися як надлишкова. Лише врахувавши її,
на нашу думку, можна вибудовувати оптимальну модель юридичної відповідальності держави за умов дії особливих правових режимів.
Висновки. Юридична відповідальність держави в умовах нормального та особливого (зокрема за надзвичайного або за гібридного) правового режиму не може бути тотожною, оскільки за умов особливого правового режиму відбувається істотне обмеження прав певного кола фізичних
та юридичних осіб, модифікується як система державної влади, умови їх
функціонування, так і характер взаємовідносин із фізичними та юридичними особами внаслідок збільшення кількості правообмежень та заборон
у життєдіяльності останніх. Зокрема, в умовах особливого правового режиму держава бере на себе додаткові позитивні правові зобов’язання, а відтак,
має виконувати, поряд із звичайними, ще й додаткові правові зобов’язання, відповідаючи за їх належне виконання перед особою та суспільством у
цілому. Відповідно, йдеться про виникнення у держави в умовах дії особливих правових режимів підвищеної юридичної відповідальності, зумовленої, з одного боку, накладенням додаткових правообмежень та заборон у
сфері прав і свобод людини і громадянина, а, з іншого боку, виникненням у
держави нових (додаткових, хоч і строкових) правових зобов’язань, належне виконання чи невиконання яких має зумовлювати додаткову юридичну
відповідальність, поряд із відповідальністю, яку несе держава за ординарних умов свого конституційного функціонування.
Правове регулювання юридичної відповідальності держави у межах
Конституції України та спеціальних законів, що обумовлюють запровадження та дію відповідних правових режимів, не відзначається завершеним
та системним характером, що пояснюється як різним часом ухвалення відповідних актів, так і концептуальною неопрацьованістю питань покладення юридичної відповідальності на державу в умовах особливого правового
режиму. Природно, що залежно від специфіки того чи іншого особливого
правового режиму юридична відповідальність держави має бути істотно
специфікована.
Водночас їй все ж притаманні, на наш погляд, і певні універсальні
риси. Принциповою особливістю юридичної відповідальності держави в
умовах дії всіх особливих правових режимів є її підвищений (за обсягом),
строковий (обмежений у часі) характер, а також домінування компенсаторної та правопоновлювальної функцій такої відповідальності. Між тим, досі
відсутнє спеціальне законодавче регулювання компенсаторних механізмів
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відшкодування державою шкоди, заподіяної під час дії особливих правових режимів. Відсутні також єдині підходи щодо ідентифікації всіх потерпілих осіб, відсутні гарантовані державою ефективні компенсаторні засоби
їх правового захисту, поновлення їхніх прав і свобод з урахуванням норм
міжнародного права. Критично низькою є інституційна спроможність парламентського і судового контролю (останній є факультативним і не виконує місії «запобіжника» при запровадженні та дії правообмежувальних
заходів із боку держави). Правові основи організації та діяльності військово-цивільних адміністрацій в умовах правових режимів АТО та ООС не
приведені у відповідність до Конституції України, а сама їх діяльність фактично відбувається поза конституційним «полем». Юридична відповідальність держави щодо притягнення до відповідальності держави-агресора за
умов неприєднання України до Римського статуту та низької дієздатності
Міжвідомчої комісії з питань узагальнення правової позиції держави щодо
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки
консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її
міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України,
залишається інституційно недостатньо забезпеченою. Відповідно, перед
законодавцем відкрито надзвичайно широкий простір задля заповнення
наявних прогалин у конституційно-правовому регулюванні юридичної
відповідальності держави в умовах дії особливих правових режимів, з урахуванням концептуальних наукових напрацювань, а також вітчизняної і
зарубіжної практики правотворення у цій сфері.
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них (ординарних) умов, встановлених Конституцією та законами України.
До числа особливих правових режимів віднесені надзвичайні (надзвичайного
стану, воєнного стану, надзвичайної екологічної ситуації) та гібридні режими (режими АТО, ТОТ, ООС, зони відчуження довкола ЧАЕС). Основна відмінність між ними полягає в конституціалізації перших, які передбачають відступ держави від забезпечення низки конституційних прав і свобод людини і
громадянина, та іншими, що передбачають якісно менше обмеження людей
у правах та викликані екстраординарними обставинами, безпосередньо не
передбаченими Основним Законом України. Зроблено висновок, що юридична
відповідальність держави в умовах нормального та особливого правового
режиму не може бути тотожною, оскільки за умов особливого правового
режиму відбувається істотне обмеження прав певного кола фізичних та
юридичних осіб, модифікується як система державної влади, умови їх функціонування, так і характер взаємовідносин із фізичними та юридичними
особами внаслідок збільшення кількості правообмежень та заборон у життєдіяльності останніх. Правове регулювання юридичної відповідальності
держави у межах Конституції України та спеціальних законів, що обумовлюють запровадження та дію відповідних правових режимів, не відзначається завершеним та системним характером, що пояснюється як різним
часом ухвалення відповідних актів, так і концептуальною неопрацьованістю питань покладення юридичної відповідальності на державу в умовах
особливого правового режиму. Природно, що залежно від специфіки того чи
іншого особливого правового режиму юридична відповідальність держави
має бути істотно специфікована.
Ключові слова: обмежувальні заходи, особливі правові режими, режим воєнного стану, режим надзвичайного стану, стан суспільної небезпеки, суб’єкти управлінських правовідносин.
Бакумов А. С. Конституционно-правовые основы обеспечения
юридической ответственности в современной Украине в условиях
действия особых правовых режимов
В статье определяются конституционно-правовые особенности обеспечения юридической ответственности в современной Украине в условиях
действия особых правовых режимов. Отмечается, что во особыми правовыми режимами следует понимать особые порядки обеспечения прав и свобод граждан Украины, проживающих на территориях, в пределах которых
вводятся соответствующие режимы, имеют ограниченный во времени,
пространстве и по кругу лиц характер, предусматривают существенные
правоограничения по осуществлению прав и свобод человека и гражданина,
а также влекут существенные изменения в организации и функционировании системы государственной власти, отличные от обычных (ординарных)
условий, установленных Конституцией и законами Украины. К числу особых
правовых режимов отнесены чрезвычайные (чрезвычайного положения,
военного положения, чрезвычайной экологической ситуации) и гибридные
режимы (режимы АТО, ТОТ, ООС, зоны отчуждения вокруг ЧАЭС). Основное различие между ними заключается в конституциализации первых,
предусматривающих отступление государства от обеспечения ряда конституционных прав и свобод человека и гражданина, и другими, предусмаЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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тривающие качественно меньше ограничения людей в правах и вызванные
экстраординарными обстоятельствами, непосредственно не предусмотренными Основным Законом Украины. Сделан вывод, что юридическая ответственность государства в условиях нормального и особого правового
режима не может быть тождественной, поскольку в условиях особого правового режима происходит существенное ограничение прав определенного
круга физических и юридических лиц, модифицируется как система государственной власти, условия их функционирования, так и характер взаимоотношений с физическими и юридическими лицами в результате увеличения
количества правоограничений и запретов в жизнедеятельности последних.
Правовое регулирование юридической ответственности в рамках Конституции Украины и специальных законов, обусловливающих внедрение и действие соответствующих правовых режимов, не отмечается завершенным
и системным характером, что объясняется как различным временем принятия соответствующих актов, так и концептуальной неразработанностью вопросов возложения юридической ответственности на государство
в условиях особого правового режима. Естественно, что в зависимости от
специфики того или иного особого правового режима юридическая ответственность государства должна быть существенно специфицированы.
Ключевые слова: ограничительные меры, особые правовые режимы,
режим военного положения, режим чрезвычайного положения, состояние
общественной опасности, субъекты управленческих правоотношений.
Bakumov O. Constitutional and legal bases of ensuring the legal
responsibility of the state in modern Ukraine in the conditions of special
legal regimes
The article investigates the constitutional and legal features of ensuring the
legal responsibility of the state in modern Ukraine in the context of the special legal
regimes. It is emphasized that a special legal regime should be understood as a
special procedure for ensuring the rights and freedoms of Ukrainian citizens living in
the territories within which appropriate legal regimes, limited in space, time and in
terms of persons, are introduced, and also provide for substantial legal restrictions,
which entail significant changes in the organization and functioning of the system
of public authorities, different from the ordinary conditions stipulated by the
Constitution and laws of Ukraine. These legal regimes include emergencies (state
of emergency, martial law, environmental emergency) and hybrid regimes (antiterrorist operation, joint operations, regime established in the Chernobyl exclusion
zone). The main difference between them is expressed in the constitutionalization
of the former (which imply the state's retreat from the provision of a number of
constitutional rights and freedoms of man) and much less restriction of people in
rights, due to extraordinary circumstances not provided for in the Basic Law of
Ukraine. It is concluded that the legal responsibility of the state in the conditions
of normal and special legal regime cannot be identical, since under the conditions
of special legal regime there is a significant restriction of the rights of a certain
circle of individuals and legal entities, it is modified as a system of state power,
conditions of their functioning, and nature of relations. with individuals and legal
entities as a result of increasing the number of restrictions and prohibitions on
the life of the latter. Legal regulation of the legal responsibility of the state within
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the framework of the Constitution of Ukraine and special laws that stipulate the
introduction and operation of the respective legal regimes is not marked by a
complete and systematic nature, which is explained both by the different time of
adoption of the relevant acts and the conceptual failure of the issues of imposing
legal responsibility on the state. special legal regime. Naturally, depending on the
specifics of a particular legal regime, the legal responsibility of the state should be
substantially specified.
Keywords: restrictive measures, special legal regimes, martial law, state of
emergency, state of social danger, subjects of managerial legal relations.
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СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПИТАНЬ РОЗСЛІДУВАННЯ
ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ
Постановка проблеми. Організованість сучасної злочинності підвищує вразливість населення до кримінальних правопорушень. Рівень захищеності особи і власності залишається недостатнім і істотно відстає від
рівня професіоналізму злочинців, що ретельно підготовляють злочин.
Актуальність обраної теми обумовлюється тим фактом, що розслідування захоплення заручників нерідко пов'язане з подоланням серйозних
проблем, які насамперед стосуються виявлення всіх учасників, місця утримання потерпілих тощо. Це призводить до упущень і помилок в слідчій
роботі, виправити які часом буває дуже складно, а в деяких випадках і неможливо. Це насамперед напряму залежить від низької якості проведення
досудового розслідування, недосконалості методик розслідування, в яких
не в належній мірі враховуються слідчі ситуації та методи їх вирішення.
Стан дослідження. Належну основу для розв’язання даної проблеми складають численні наукові дослідження М. О. Акімова, А. В. Андрушка,
Р. С. Бєлкіна, В. П. Бахіна, О. О. Володіної, В. А. Журавля, А. В. Іщенка, Н. І. Клименка, І. І. Когутича, В. С. Кузьмічова, В. К. Лисиченка, В. Г. Лукашевича,
Є. Д. Лук’янчикова, Г. А. Матусовського, М. А. Погорецького, О. С. Саінчина,
М. В. Салтевського, О. Ю. Татарова В. В. Тіщенка, Є. Б. Тітова, М. І. Хавронюка,
П. В. Цимбала, С. С. Чернявського, Ю. М. Чорноус, В. Ю. Шепітька, Б. В. Щура,
Р. М. Шехавцова та багатьох інших науковців.
Однак монографічних комплексних досліджень з проблем методики розслідування захоплення заручників проводиться явно мало. Є лише
окремі роботи, в яких частково розглядалися деякі аспекти розслідування
захоплення заручників.
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Метою статті є вивчення стану наукових досліджень проблем розслідування захоплення заручників та визначення напрямів подальших наукових розвідок в цьому напрямку.
Виклад основних положень. Враховуючи той факт, що для цілеспрямованої побудови особливостей розслідування захоплення заручників необхідні криміналістичні знання, слід провести характеристику наукових
джерел з криміналістики та кримінального процесу, що є основою нашого дослідження. Так, проводячи такий аналіз, літературу такого напрямку,
можна розділити три групи:
1. Наукові праці з питань організації та методики розслідування окремих різновидів кримінальних правопорушень. Тут не можна не відмітити
науковий доробок В. П. Бахіна (2002), Р. С. Бєлкіна (1959), О. Н. Васильєва
(1984), І. Ф. Герасимова (1981), О. Н. Колісниченка (1967), В. П. Лаврова
(1999), Г. А. Матусовського (1999), В. О. Образцова (2004), М. О. Селіванова
(1977), В. В. Тіщенка (2003), В. Ю. Шепітька (2001), М. П. Яблокова (2001) та
інших.
Під поняттям методика розслідування розуміють наукову категорію,
що має різнобічний характер, але його застосування для позначення діяльності з розслідування конкретного злочину недостатньо обґрунтоване.
Адже саме в процесі такої діяльності і знаходять реалізацію наукові положення і рекомендації, що містяться в криміналістичних методиках [1, c. 11].
Важливими для стану дослідження мають праці з організації розслідування, що є окремою теорією загальної теорії криміналістики, що складається з наукових положень і практичних рекомендацій з побудови версій,
планування, прогнозування, моделювання, алгоритмізації, програмування
розслідування, взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими апаратами
та іншими суб’єктами [2, c. 396-397].
Такими є роботи В. Д. Зеленецького «Організація розслідування злочинів» (1989); Л. В. Черечукіної «Організація досудового розслідування»
(2005); О. В. Олішевського «Місце організації розслідування злочинів у
системі криміналістики»(2008)»; «Поняття організації розслідування злочинів» (2009); «Організація розслідування злочину слідчо-оперативною
групою» (2009); О. М. Литвинова «Організаційні дії слідчого з розслідування у кримінальній справі: криміналістичний аспект» (2011); В. А. Журавля «Проблеми організації досудового розслідування в контексті положень
чинного Кримінального процесуального кодексу України» (2014), «Початок досудового розслідування: деякі процесуальні та організаційно-тактичні проблеми» (2015).
Що стосується останніх публікації, пов’язаних із формуванням інституту досудового розслідування, та методики окремих видів кримінальних
правопорушень чи їх окремих елементів, що матимуть значення для досудового розслідування досліджуваного нами виду кримінального правопорушення, то слід відзначити статті: М. Хоцевич «Типологія особистості
злочинців у діяльності з виявлення, запобігання та розслідування злочинів» (2016); Арешонков В. В. «Різновиди та можливості комплексних
криміналістичних експертиз у розслідуванні злочинів» (2017); Лук’янчиков Є. Д. «Криміналістична характеристика – елемент методики розслідування окремих видів злочинів» (2017); О. О. Вакулик «Проблеми розробки
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методики розслідування кримінальних проступків» (2018); Г. М. Гетьман
«Використання методу моделювання в умовах змагального кримінального
процесу при розслідуванні серійних злочинів» (2018); О. В. Бойко «Щодо
поняття "криміналістичне забезпечення розслідування злочинів"»(2017);
П. В. Цимбала «Роль криміналістичної одорології в методиці розслідування
втечі засуджених з місць позбавлення волі» (2019); С. С. Бравермана «Аналіз
сучасних підходів до підвищення ефективності проведення допиту під час
досудового розслідування» (2019); О. С. Цибенко «Сучасний стан тактичного забезпечення досудового розслідування» (2018); В. С. Сімавоняна «До
питання використання нетрадиційних методів розслідування злочинів»
(2019); В. І. Теремецького «Досудове розслідування: зарубіжний досвід та
практика застосування в Україні» (2019); М. В. Корнієнко «Інформаційне
забезпечення виявлення, розслідування та попередження насильницьких
злочинів щодо дітей» (2019); Р. Л. Степанюка «Особливості призначення судової молекулярно-генетичної експертизи під час розслідування вбивств»
(2019).
Проте, жодна із праць, не присвячена ні організації, ні формуванню
методики розслідування захоплення заручників, тому зазначені праці є
основою для формування особливостей розслідування захоплення заручників та визначення криміналістичної характеристики, організації розслідування та тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
2. Наукові праці присвячені формуванню наукових основ методики
розслідування злочинів, вчинених організованими групами та злочинними організаціями.
Питання протидії злочинам, що вчиняються злочинними об’єднаннями, відображені у дисертації Л. І. Аркуші, котра вперше, сформулювала поняття методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками [3, с. 5].
В. П. Корж надала характеристику криміналістичних ознак, властивостей та закономірностей функціонування організованих груп, злочинних
організацій, спільності [4, с. 25-26]. У свою чергу, К. О. Чаплинський охарактеризував криміналістичну характеристику та здійснив аналіз організованої злочинної діяльності. Автором у роботі детально розкрито тактичні
прийоми та організацію проведення слідчих дій під час розслідування злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями [5].
У дисертації Б. В. Щура визначено найбільш важливі тактичні напрямки, що сприяють усуненню протидії розслідуванню з боку організованих злочинних груп (далі – ОЗГ) (тактика дотримання слідчої таємниці;
тактика попередження тактичних помилок; тактика викриття неправди
в показаннях; тактика забезпечення безпеки учасників кримінального
судочинства). Автором відзначено, що проблеми протидії розслідуванню
безпосередньо пов’язані з питаннями забезпечення безпеки учасників
кримінального судочинства, які набувають особливого значення в умовах
боротьби з організованою злочинністю. Також виявлені особливості тактики забезпечення безпеки учасників кримінального процесу при розслідуванні злочинів, що вчиняються ОЗГ [6, с. 14].
Основам розслідування створення злочинних організацій присвячено дисертації Б. В. Жукова [7] та К. Ю. Бобрика [8, с. 17].
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Особливістю дисертаційної роботи В. М. Варцаби є розгляд автором
важливих проблем розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами, розгляд тактико-психологічних основ у розслідуванні зазначеної категорії злочинів [9]. Вагомий внесок у дослідження тактичних операцій при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами
і злочинними організаціями, зробив С.Ф. Здоровко [10, с. 4-5].
Серед останніх публікацій за тематикою розслідування злочинів,
вчинених організованими групами, що мають значення для визначення
стану дослідження захоплення заручників, слід виділити праці: О. С. Тарасенка «Розслідування незаконного поводження з вогнепальною зброєю,
що вчиняються злочинними об’єднаннями» (2017); М. В. Костенко «Щодо
особливостей розслідування злочинів, вчинених організованими групами» (2017); Падалка А. М. Удосконалення традиційних та розробка нових
криміналістичних методів розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування (2018); А.І . Кисько «Слідчі (розшукові) дії початкового етапу розслідування злочинів, вчинених у складі організованої
групи» (2019); А. М. Лазебного «Криміналістичне забезпечення розслідування організованої злочинності» (2019).
Зазначені праці стануть підґрунтям для характеристики окремих
елементів криміналістичної характеристики бандитизму.
2. Наукові праці, у яких розкриваються проблеми розслідування злочинів терористичної спрямованості.
Так, криміналістичні проблеми у своїх наукових розвідках висвітлили В. В. Літвін «Методика розслідування терористичного акту» (2007),
О. В. Сав’юк «Методика розслідування терористичного акту, вчиненого з
використанням вибухового пристрою» (2008), М. О. Ленко «Особливості
початкового етапу розслідування терористичних актів, учинених з використанням саморобного вибухового пристрою» ( 2014), І. Д. Моторний
«Теоретико-прикладні основи застосування засобів і методів криміналістичної вибухотехніки у боротьбі з тероризмом» (1999), І. І. Артамонов «Тероризм: способи запобігання, методика розслідування» (2002), Д. М. Хромих
«Методика розслідування актів тероризму з використанням вибухових
пристроїв» (2002), Д. В. Тишин «Криміналістична характеристика та особливості розслідування завідомо неправдивого повідомлення про акт тероризму» (2002) та інших.
Варто зупинитися на характеристиці окремих праць. Так, розслідуванню терористичних актів присвячена дисертація В. В. Літвіна «Методика розслідування терористичного акту» (2007 р.), в якій автор розробив
криміналістичну характеристику терористичного акту та окреслив окремі
аспекти організації розслідування [11, с. 34]. О. В. Сав’юк у кандидатській
дисертації «Методика розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв» здійснив криміналістичну характеристику терористичних актів та навів першопочаткові слідчі дії відповідно
до КПК України 1961 р. [12]. Тимчасом 2013 р. видано посібник за редакцією професора В. В. Коваленка «Боротьба з тероризмом», який у Розділі IV
«Методика розслідування терористичного акту» містить криміналістичну
характеристику злочину та тактику проведення окремих слідчих дій у рамках вимог Кримінально-процесуального кодексу 1960 р. [13, c. 11].
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Процесуальні та криміналістичні проблеми початкового етапу розслідування терористичних актів, учинених із використанням саморобного вибухового пристрою, досліджували М. А. Погорецький, М. О. Ленко та
Д. Б. Сергєєва у монографії «Процесуальні та криміналістичні засади початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою» (2014 р.), в якій розкрили елементи криміналістичної характеристики цього виду злочину, процесуальні й
організаційно-методичні засади початкового етапу його розслідування,
тактичні операції початкового етапу розслідування терористичних актів,
учинених із використанням саморобного вибухового пристрою [14, c. 39].
Однак наукова монографія доволі вузькоспрямована – щодо розслідування
терористичних актів із використанням саморобних вибухових пристроїв,
які вчинялися до 2014 р.
Наукове та практичне значення мають також роботи закордонних
(російських) учених щодо розслідування терористичних актів, зокрема
І. Д. Моторного (1999 р.); С. Г. Баришнікова (2003 р.); Т. А. Гончарова
(2006 р.); В. Г. Гузікова (2003 р.); Є. В. Давидова (2004 р.); Р. Г. Золотарьова (2004 р.); О. В. Ісакова (2006 р.); А. М. Столбова (2007 р.); Д. В. Тішина
(2002 р.); М. Д. Трофімова (2006 р.); Д. М. Хромих (2002 р.); Ж. В. Вассалатія
(2010 р.).
Серед останніх наукових публікацій, що мають значення для нашого дослідження, слід виділити статті Г.В. Скуби «Сучасний стан експертно-криміналістичного забезпечення розслідування терористичного
акту» (2017); Г. О. Чорного «Розслідування злочинів терористичної спрямованості: питання формування методики на сучасному етапі» (2017);
А. М. Падалки «Поняття слідів злочинів, їх властивості і криміналістичне
значення при розслідуванні організованої злочинної діяльності у сфері
оподаткування» (2019); О. П. Мілевського «Розслідування терористичних
проявів (тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій)» (2019).
Відтак, аналіз наукових досліджень та Кримінального процесуального законодавства пострадянських країн, проведений М.В. Савчуком (2019),
засвідчив, що загалом вони не вирізняються особливостями щодо розслідування терористичних злочинів в Україні і створенням спеціальних органів у сфері боротьби з тероризмом, хоча певні елементи такої специфіки
в окремих країнах таки існують. У дисертації автор розробив криміналістичну характеристику терористичних актів, вчинених із використанням
вибухових пристроїв. Визначено й описано на якісно-кількісному рівні відомості про елементи злочинів, що вчиняються терористичними групами
та організаціями: стан, структуру та динаміку, спосіб підготовки, вчинення
та приховування зазначених злочинів, окреслено коло осіб, які вчиняють
терористичні акти з використанням вибухових пристроїв [15, с. 44].
До основних завдань прокурора на початковому етапі розслідування кримінальних правопорушень терористичного характеру О.В. Хваліц
(2019) відносить: вивчення та аналіз оперативної інформації про факти
підготовки або вчинення даних кримінальних правопорушень; організація
збору криміналістично значимої інформації про осіб, причетних або обізнаних про терористичну діяльність; забезпечення оперативного перекриття
місць перебування злочинців з метою запобігання реалізації злочинного
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умислу; створення умов для проведення оперативно-розшукових заходів
з метою подальшого затримання осіб та вилучення в них доказів терористичної діяльності; забезпечення законності при проведенні невідкладних
слідчих (розшукових) дій [16, c. 16-17].
3. Наукові праці, присвячені проблемам розслідування суміжних
кримінальних правопорушень.
Досліджуючи питання міжнародно-правового захисту осіб від насильницьких зникнень, В.Ю. Цвікі (2017) [17], дійшла висновку, що більшість науковців вважають, що ст. 4 Міжнародної конвенції про боротьбу з
захопленням заручників, становить собою підтвердження того, що насильницьке зникнення є злочином відповідно до норм міжнародного права.
Виходячи з формулювання цієї статті, очевидним є обов’язковий характер
закріплення насильницького зникнення в національному праві як окремого злочину. Це пояснюється тим, що за своїм складом насильницьке зникнення відрізняється від інших злочинів, в межах яких відбувається незаконне позбавлення волі осіб, таких як: викрадення людини, захоплення в
заручники.
Особливості початкового етапу розслідування викрадення людей,
вчинених злочинними групами, розкрито О.Л. Авраменком (2011) [18]. У
дисертації на основі аналізу теоретичних концепцій та практики визначено зміст основних елементів криміналістичної характеристики, виявлено
та описано їх взаємозв’язки. Головною метою роботи є визначення особливостей початкового етапу розслідування викрадень людей, вчинених
злочинними групами, що зумовило розгляд проблем початку досудового
розслідування, розв’язання типових слідчих ситуацій, визначення особливостей взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, проведення слідчих дій тощо.
Тактику допиту підозрюваного у кримінальних провадженнях про
викрадення людини досліджено у науковій статті Є.В. Говорухіної (2009)
[19].
Особливостям розслідування та криміналістичній характеристиці
присвячено дисертацію Д’яковського Г.Л. (2017) [20], у якій автором досліджено типові слідчі ситуації, що виникають на певному етапі розслідування:
1) отримано інформацію про злочин від очевидців події, виявлено матеріальні сліди злочину, злочинці невідомі;
2) отримано інформацію про злочин від невстановленої особи, конкретні відомості щодо характеру злочину відсутні;
3) отримано інформацію про викрадення людини від її родичів після
звернення до них викрадачів з певними вимогами;
4) злочинці відомі, їх затримано, є достатні фактичні дані, що свідчать про учинення злочину.
Типовими загальними версіями у провадженнях про викрадення
людей у своєму дослідженні, В.В. Пясковський (2014) називає наступні:
1) Факт вчинення викрадення людини незаперечний. 2) Має місце викрадення людини, пов’язане з вчиненням інших злочинів (ст. 115 «Умисне
вбивство», ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження», ст. 189 «Вимагання», ст. 257 «Бандитизм» КК України та ін.). 3) В даному випадку вчинено
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не викрадення людини, а інший злочин (ст. 146 «Незаконне позбавлення
волі», ст. 147 «Захоплення заручників», ст. 189 «Вимагання» КК України та
ін.). 4) Факт вчинення викрадення людини відсутній; має місце інсценування з метою одержання грошових коштів або матеріальних цінностей від
рідних, знайомих, ділових партнерів нібито викраденої людини. 5) Факт
вчинення викрадення людини відсутній; має місце зникнення людини за
інших обставин (у тому числі некримінальних) [21, c. 136].
Типовий алгоритм дій слідчого під час розслідування викрадення
людини, вчиненого з корисливих мотивів, запропоновано В.В. Олішевським (2004) [22]. Заслуговує уваги позиція автора щодо обставин, що підлягають з’ясуванню у потерпілого, в результаті його викрадення, якими є:
1) відомості про заявника (вихідні дані, його взаємини з жертвою і
злочинцями, яким чином він довідався про викрадення); 2) дані про жертву злочину (вихідні дані, опис зовнішності, сімейний і посадовий стан, спосіб життя, інші відомості про викрадену людину, членів родини, рідних та
близьких друзях, зв'язках у злочинному світі тощо); 3) фактичні обставини
викрадення (час, місце і спосіб захоплення і вилучення, спосіб переміщення, місце утримання, кількість злочинців, відомості про їх зовнішній вигляд, одяг, імена або прізвиська, дані про використання технічних засобів і
озброєність злочинної групи); 4) відомості про пред'явлені вимоги в обмін
на звільнення викраденого (скільки разів, коли, кому пред'являлися вимоги, яким способом, зміст цих вимог, чи були погрози, який їх характер);
5) інші дані.
Особливості ефективності взаємодії слідчого з іншими підрозділами під час досудового розслідування незаконного позбавлення волі або
викрадення людини описані В.В. Бурлакою у статті «Особливості відомчої
взаємодії слідчого з оперативними та іншими підрозділами ОВС під час
розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення людини»
(2014). Так, серед основних причин, які негативно впливають на ефективність взаємодії під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, автор виокремив: несвоєчасне і неповне інформування слідчого про
результати проведення слідчих (розшукових) та негласних (розшукових)
дій (оперативно-розшукових заходів); проведення слідчих (розшукових)
дій оперативним працівником без доручення слідчого, у провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження; тривалий термін
виконання доручень слідчого або взагалі формальне їх виконання та інше
[23, c. 261].
Тактичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні незаконного позбавлення волі та викрадення людини описав
Д. Ю. Чаусов у науковій статті «Організація і тактика проведення огляду
при розслідуванні незаконного позбавлення волі та викрадення людини»
(2017). Автором наголошено на ефективності проведення концентричного методу проведення огляду місця події під час досудового розслідування
кримінальних правопорушень досліджуваної категорії [24].
Проте, для нашого дослідження буде цікавим дії слідчого на наступному етапі та проведення типових тактичних операцій під час розслідування. Тому, з цією метою слід розглянути працю Я. Соколової «Розслідування
викрадення людини: типові тактичні операції» (2010). В ході дослідження
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авторка виділила такі тактичні операції: 1) встановлення особи злочинця,
визначення кола осіб, які вчинили викрадення людини, визначення ролі
кожного з учасників викрадення людини: а) «Особа викрадача»; б) «Зв’язок
викрадача з організованими формуваннями»; в) «Склад і рольові функції
злочинної групи»; г) «Розшук і затримання викрадача»; ґ) «Груповий обшук»; 2) встановлення особи викраденого, розшук викраденої людини,
встановлення місця утримання викраденого, зв'язку між викрадачем і
жертвою: а) «Соціальний статус жертви»; б) «Розшук викраденої особи»;
в) «Зв'язки жертви»; 3) встановлення місця захоплення (викрадення) і часу
вчинення викрадення людини, обставин, що сприяли вчиненню викрадення людини: а) «Обставини (умови) викрадення людини»; 4) встановлення
способу і технічних засобів, що використовувалися при вчиненні викрадення людини; а) «Механізм вчинення (організації) викрадення людини»;
б) «Знаряддя злочину»; 5) встановлення мотивів вчинення викрадення
людини і зв’язків викраденого та його родичів з підприємницькими структурами: а) «Віктимність жертви» [25, c. 72].
4. Наукові праці, в яких безпосередньо розкриваються питання розслідування захоплення заручників. Таким питанням присвячено праці
лише закордонних авторів, зокрема С.М. Кокоткіна (2003); В.І. Назарова
(2003); М.А. Магомедова (2009); Л.Я. Драпкіна, В.М. Карагодіна (2011) та
інші. Нажаль в Україні такі дослідження не виконувалися.
Одним із перших досліджень, що проведено на досліджувану нами
тематику, була дисертація С.М. Кокоткіна «Розслідування затримання заручників» (2003), у якому автором вивчені і описані історичні аспекти
виникнення, розвитку кримінально-правового інституту захоплення заручників, а також способи вчинення цього злочину, як різновиду терористичної діяльності; запропоновані алгоритми дій слідчих і оперативних
працівників в ході розслідування захоплення заручників; запропонована
авторська дефініція криміналістичної характеристики захоплення заручників, описана її сутність, зміст та основні елементи; виділені типові слідчі
ситуації, по кожній з яких визначено напрями розслідування, запропоновано алгоритми дій слідчого і оперативного працівника в ході провадження слідчих, розшукових дій та оперативно-розшукових заходів; розкриті
особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів на початковому етапі розслідування захоплення заручників; визначено шляхи підвищення ефективності взаємодії слідчих з
працівниками оперативних підрозділів органів безпеки та інших відомств,
задіяних у розслідуванні кримінальних проваджень даної категорії [26,
с. 19].
Важливе значення у визначенні проблем розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних з захопленням заручників, відведено дисертації В.І. Назарова (2003). Так, автором розкрито кримінально-правове
поняття і основні структурні елементи злочинів, пов'язаних із захопленням заручників; створено уявлення про криміналістичну характеристику захоплення заручників; вироблено класифікацію слідчих ситуацій, що
виникають при розкритті і розслідуванні фактів захоплення заручників;
визначено оптимальні форми організації розслідування кримінальних
проваджень, пов'язаних із захопленням заручників; розроблено основні
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положення методики і тактики розслідування кримінальних проваджень
даної групи; визначено проблеми та можливі рішення покращення міжнародного співробітництва у запобіганні, припиненні і розслідуванні фактів
захоплення заручників [27, с. 8].
Тактику проведення допиту підозрюваного в ході розслідування захоплення заручників описано у праці М.А. Магомедова (2009). В ході дослідження автором запропоновано використання ЗМІ, особливо запису інтерв’ю терористів, виступів, заяв, в ході яких вони викладають мотиви та
мету захоплення заручників [28, c. 2]
Слід зауважити, що останніми працями у цьому напрямі є робота, що
написана у 2011 році, а також те, що зазначені криміналістичні дослідження або розкривають особливості розслідування певного виду кримінальних проваджень, пов’язаних з розслідуванням захоплення заручників, або
лише висвітлюють окремі їх положення.
Висновки. На підставі проведеного аналізу рівня теоретичної розробленості проблематики варто підкреслити, що окремі питання проблем
розслідування захоплення заручників отримали досить широке висвітлення в працях українських і зарубіжних вчених. Проте, праць що регулюють питання розслідування захоплення заручників досить мало, а ті, що
існують містять багато положень, які по суті є дискусійними і потребують
подальшого удосконалення та розвитку. Донині залишаються недослідженими й актуальними та такими, що потребують розробки, питання
визначення криміналістичної характеристики, обставин, що підлягають
встановленню, особливостей визначення слідчих ситуацій та напрямів їх
вирішення, проведення низки слідчих (розшукових) дій під час розслідування аналізованого виду злочину. Тому, значення нашої наукової розвідки
насамперед полягає в тому, щоб орган досудового розслідування отримав
приблизний алгоритм дій під час розслідування захоплення заручників,
а також уявлення про це негативне явище. Також зібраний оригінальний
емпіричний матеріал дасть можливість продовжити дослідження теоретикам у цій сфері.
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Вигівський І. М. Стан наукової розробленості питань розслідування захоплення заручників
Наукова стаття присвячена висвітленню стану наукової розробленості питань захоплення заручників. Проведено аналіз окремих праць
українських та зарубіжних науковців у галузі кримінального процесу та
криміналістики та визначено їх роль у формуванні стану дослідження проблем розслідування захоплення заручників.
Ключові слова: захоплення заручників; розслідування; кримінальне
провадження; стан розробленості.
Выговский И. М. Состояние научной разработанности вопросов
расследования захвата заложников
Научная статья посвящена освещению состояния научной разработанности вопросов захвата заложников. Проведен анализ отдельных
работ украинских и зарубежных ученых в области уголовного процесса и
криминалистики и определены их роль в формировании состояния исследования проблем расследования захвата заложников.
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Vyhivskyi I. The state of scientific development of the investigation of
hostage-taking
The scientific article is devoted to highlighting the state of scientific
development of hostage-taking. The analysis of separate works of Ukrainian and
foreign scientists in the field of criminal procedure and criminology is carried out
and their role in formation of a condition of research of problems of investigation
of capture of hostages is defined.
Keywords: hostage taking; investigation; criminal proceedings; state of
development.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ДИСКУСІЙНИХ АСПЕКТІВ ФОРМ
РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТУ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ
ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ
Постановка проблеми. Будь-яке дослідження у галузі кримінального
права, що передбачає аналіз певної статті Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК) і назва якого починається зі словосполучення «Кримінальна відповідальність за…» передбачає обов’язковий розгляд
питання щодо поняття та форм реалізації кримінальної відповідальності
за те злочинне діяння, що аналізується. Тому, аналізуючи кримінальну відповідальність за злочинні діяння, передбачені у ст.191 КК, логічним буде
звернутись до окремих дискусійних аспектів окремих форм реалізації
кримінальної відповідальності за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинених у
співучасті.
Кримінальну відповідальність, як інститут кримінального права, досліджували у своїх працях такі, зокрема, відомі вітчизняні вчені, як Л. В. Багрій-Шахматов, Ю. В. Баулін, В. К. Грищук, О. О. Дудоров, М. І. Панов та інші.
Тому не заглиблюючись у дискусію щодо визначення поняття
кримінальна відповідальність, зазначимо, що ми підтримуємо погляд на
даний кримінально-правовий інститут О. О. Дудорова, відповідно до якого –
це «особливий кримінально-правовий інститут, у межах якого здійснюється реагування держави на вчинений злочин і який полягає у зафіксованому
судом в обвинувальному вироку осуді поршника кримінально-правової заборони та, як правило, у застосуванні щодо нього заходів кримінально-правового впливу»[1, c. 139]. Такий висновок підтверджується, зокрема, тим,
що «кримінальна відповідальність настає за винне, суспільно небезпечне і
протиправне діяння; відбивається у формі державного примусу; супроводжується державним осудом і тягне негативні наслідки для злочинця; існує
і реалізується у межах кримінальних правовідносин»[2, с. 150].
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Що стосується моменту настання кримінальної відповідальності,
то, на нашу думку, розв’язання цієї дискусії міститься у Рішенні Конституційного Суду України від 27 жовтня 1999 р. у справі за конституційним
поданням МВС України щодо офіційного тлумачення положень ч. 3 ст. 80
Основного Закону України, у якому чітко зазначено, що «кримінальна відповідальність настає з моменту набрання законної сили обвинувальним
вироком суду»[3]. Таку відповідальність у кримінальному праві прийнято називати ретроспективною (негативною) кримінальною відповідальністю, тобто «відповідальність особи за вчинений у минулому злочин як
правовий наслідок останнього, особливий інститут, у межах якого здійснюється реагування держави на скоєний злочин» [1, с. 134]. «Сутність негативної (ретроспективної) кримінально-правової відповідальності людини, таким чином, виявляється у формах її реалізації, які визначені чинним
кримінальним законодавством або випливають із його змісту, а також виокремлені в доктрині кримінального права. Форми реалізації кримінально-правової відповідальності людини розкривають, кожна своєрідно, зміст
її кримінально-правової відповідальності. Під формою негативної (ретроспективної) кримінально-правової відповідальності людини слід розуміти
передбачений чинним КК спосіб застосування норми (норм) кримінального законодавства до особи, яка вчинила злочин»[4, с. 62-63].
З питання виділення форм реалізації кримінальної відповідальності
серед вчених також відсутня єдина думка. Однак, не вдаючись до дискусій
зазначимо, що нам найбільше імпонує позиція з цього питання Ю. В. Бауліна, згідно з якою: 1) перша форма реалізації кримінальної відповідальності
полягає в осуді особи, яка вчинила злочин, без призначення їй покарання;
2) друга форма полягає у засудженні особи з призначенням їй покарання і
його реальним відбуванням; 3) третя форма реалізації кримінальної відповідальності полягає у засудженні особи з призначенням їй покарання,
від реального відбування якого вона звільняється і яке замінюється їй
іншими заходами [5, с. 345–346]. Тому у межах нашої статті доцільно проаналізувати реалізацію кримінальної відповідальності за привласнення,
розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем, вчинені у співучасті, тобто за діяння, передбачені у ч.ч. 3-5
ст. 191 КК, саме за другою та третьою формами, як найбільш актуальних і
розповсюджених.
Метою статті є аналіз окремих дискусійних аспектів форм реалізації
кримінальної відповідальності за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем для пошуку
шляхів їх розв’язання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо проблемне
питання, що стосується співвідношення максимального та мінімального
розмірів санкцій між основним та кваліфікованим видами злочину.
Так, з цього питання Н. О. Гуторова наголошує, що в окремих випадках при здійсненні диференціації кримінальної відповідальності шляхом
встановлення кваліфікованих складів злочинів мають місце випадки, коли
максимальне покарання за частиною першою або другою статті КК є більшим, ніж мінімальне відповідно за частиною другою або третьою. Це дає
можливість суду призначити за злочин, вчинений за наявності кваліфікуЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ючих ознак, менш суворе покарання, ніж за злочин, де такі ознаки відсутні.
За таких умов певною мірою нівелюється диференціація кримінальної відповідальності, знижується цілісність системи покарань [6, c.367]. Тому ми
згодні з С. І. Дементьєвим, який зазначає, що значно полегшить здійснення правосуддя, підніме авторитет закону й суду конструювання санкцій у
статтях, які мають частини за правилом: мінімальна межа санкції частини
статті, що встановлює покарання, не повинна заходити за максимальну
межу покарання, встановленого за менш небезпечне діяння [7, c. 44].
Якщо ж ми звернемось до санкцій, передбачених у різних частинах
ст. 191 КК України, то одразу видно те співвідношення між ними, на проблему існування якого вказувала Н. О. Гуторова. Так, максимальне покарання
у виді позбавлення волі за злочин передбачений у ч.1 ст. 191 КК – чотири
роки позбавлення волі, тоді як мінімальна санкція за діяння, передбачене
у ч. 3 ст. 191 КК – три роки обмеження волі. Водночас, у ч. 3 ст. 191 КК максимальна санкція – вісім років позбавлення волі, тоді як у ч. 4 ст. 191 КК
мінімальна санкція – п’ять років, а максимальна – вісім років позбавлення
волі. У цьому випадку взагалі слід відзначити співпадіння максимального
розміру санкцій у двох кваліфікованих видах розгляданого злочину. Ну і
мінімальний розмір санкції за вчинення найтяжчого з розгляданих нами
злочинних діянь, у ч. 5 ст. 191 КК – лише сім років позбавлення волі.
Внаслідок такого співвідношення санкцій може статися ситуація,
коли дві особи за попередньою змовою вчинять привласнення чужого майна у розмірах, що не є великим і отримають за це покарання у виді восьми
років позбавлення волі, тоді як організована група вчинить привласнення
чужого майна у особливо великих розмірах і її учасники отримають покарання по сім років позбавлення волі кожен.
Ми згодні з Ю. В. Філеєм, що такий стан речей «знижує рівень ціннісного захисту від більш небезпечного злочину і веде до можливих протиріч
у виборі виду та обсягу покарання, а також порушує принципи справедливості й рівності громадян перед законом» [8, c. 89]. Тому вбачається доцільним привести санкції у частинах ст. 191 КК у відповідність із положенням,
згідно з яким максимальний розмір санкції частини статті, що встановлює
покарання, не може бути більшим за мінімальну межу покарання, передбаченого за більш небезпечне діяння.
Доцільним також є одночасно розглянути можливість законодавчого
передбачення штрафу, як санкції за вчинення розгляданих нами злочинних
діянь у співучасті. Це обумовлено тим, що суди на сьогодні призначаючи
покарання досить часто застосовують положення ст.69 КК, що стосуються
призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.
Так, за даними судової статистики у період з 2015 року до 2019 року
включно за ч. 5 ст. 191 КК загалом засуджено 125 осіб. З них, до 71 (56,8%)
особи застосовано положення ст.69 КК, 74 (59,2% від загальної кількості)
особи звільнено від відбування покарання з випробуванням, і лише 34
(27,2%) особи засуджено до позбавлення волі терміном понад 5 років, із
яких з терміном понад 10 років – три особи (2,4%). А конфіскацію майна, хоч
цей вид покарання і є обов’язковим для призначення за цей злочин, суди
застосували щодо 48 (38,4%) осіб[9]. Вищенаведені цифри підтверджують
висловлювання Ю. В. Філея, що «чим вище розмір покарання у санкції, тим
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менше випадків призначення покарання на строк більше, ніж мінімально
передбачено» [8, c. 99]. Правильно з цього приводу зазначає П. Л. Фріс, що
«зіставлення судової й законодавчої депеналізації є надійним індикатором
оцінки останньої. Так, якщо судова депеналізація фіксує суттєве зниження розміру та виду покарань, порівняно з нормативною, це повинно бути
оцінено як сигнал («червона картка») необхідності корегування закону в
бік пом’якшення покарання» [10, c. 31]. При чому судова практика сама підказує шляхи вдосконалення санкції за розгляданий злочин.
Наведемо типовий приклад. Так, вироком Луцького міськрайонного
суду Волинської області від 05 вересня 2018 року ОСОБА_1 засуджено, зокрема, за ч. 5 ст. 191 КК як учасника організованої групи за вчинені нею у
складі такої групи привласнення, розтрати коштів державного підприємства та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем в
особливо великих розмірах. Суд застосував ст. 69 КК, і призначив покарання у виді штрафу в розмірі 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, що становить 425 000 (чотириста двадцять п'ять тисяч) гривень
00 копійок, з позбавленням права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки без конфіскації майна [11].
Крім того, розглядані нами злочинні діяння за своєю суттю є близькими до злочинів у сфері економіки, за які більш доцільно призначати покарання у виді штрафу, а не позбавлення волі. Однак, зважаючи на високий
рівень суспільної небезпечності посягань на власність, позбавлення волі
слід залишити як одне з можливих покарань за розглядані злочини. Загалом, у санкціях всіх частин ст. 191 КК, доцільним вбачається передбачити
штраф, як альтернативу позбавленню волі, а конфіскацію майна передбачити як факультативний вид покарання у ч. 5 ст. 191 КК.
Водночас, щоб уникнути випадків, коли особа переконає суд призначити їй покарання у виді штрафу, а не позбавлення волі на певний строк, з
метою подальшого ухилення від його сплати, слід суттєво збільшити санкцію за ухилення від цього виду покарання у ст.389 КК, диференціювавши
його залежно від тяжкості вчиненого злочину.
Розглядаючи таку форму реалізації кримінальної відповідальності,
що полягає у засудженні особи з призначенням їй покарання, від реального
відбування якого вона звільняється і яке замінюється їй іншими заходами
ми вважаємо, слід торкнутись проблеми, яку ми виявили при аналізі судових вироків за ст.191 КК. Ця проблема переплітається із проблемою суб’єкта злочину і полягає у тому, що при остаточній кваліфікації діянь винних
осіб суди досить часто взагалі ігнорують як загальні ознаки службової особи так і ознаки зловживання службовим становищем, що наявні у діяннях
таких осіб, внаслідок чого ці діяння не отримують належної кримінально-правової оцінки. Тому за останні роки кількість засуджень осіб за ч. 2
ст. 191 КК зменшилась більш суттєво, ніж загальна кількість за ст. 191 КК.
Наприклад, за даними судової статистики у 2015 році за ч. 2 ст. 191 КК
було засуджено 268 осіб, у 2016 році – 110 осіб, у 2017 році – 71 особу, у 2018
році – 19 осіб і у 2019 році – лише 14 осіб [9]. Тобто у 2019 році порівняно
з 2015 роком кількість осіб, засуджених за ч.2 ст.191 КК зменшилась майЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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же у 20 разів. Тоді як загальна кількість виявлених злочинів передбачених
ст. 191 КК за цей же період часу, залишається на достатньо високому рівні,
демонструючи коливання у межах 9000-11000 зареєстрованих фактів на
рік.
Таке становище, на нашу думку, можна пояснити, зокрема, і тим, що з
2015 року, відповідно до примітки до ст.45 КК, злочин, передбачений ст.191
КК, у разі вчинення його шляхом зловживання службовим становищем
вважається корупційним злочином. Внаслідок цього, до винної особи не
можна застосувати найбільш поширений у судовій практиці вид звільнення від відбування покарання – звільнення від відбування покарання з випробуванням, регламентований ст.75 КК, а також призначити більш м’яке
покарання, ніж передбачене законом у порядку ст.69 КК навіть у разі позитивної посткримінальної поведінки такої особи. Суди змушені призначати
реальні покарання, наприклад, за ч.2 ст.191 КК у виді обмеження волі або
позбавлення волі на строк від одного до п’яти років, що дуже часто не відповідає суспільній небезпечності вчиненого діяння та особистісних характеристик такої особи. Тому щоб не призначати такі суворі покарання суди
з різних міркувань, про які ми зараз не будемо робити припущень, оскільки це є предметом окремого спеціального дослідження, ігнорують ознаки
службової особи як суб’єкта розгляданого злочину.
Зазначимо лише, що з цього приводу ще у радянські часи вчені зазначали, що неадекватність санкції корегується практикою – шляхом незастосування самого кримінального закону або шляхом надмірно частого, що
стає нормою, призначення мінімального розміру покарання або покарання
нижче від найнижчої межі [12, c. 43]. У аналізованих нами випадках мова
йде про незастосування кримінального закону.
Наведемо типовий приклад. Відповідно до вироку Ульяновського районного суду Кіровоградської області від 14 травня 2019 року ОСОБА_4 засуджено, зокрема, за привласнення чужого майна, що перебувало в її віданні, за ч. 1 ст. 191 КК та за підробку документів і використання підробленого
документа за ч. 1 ст.358 КК за те, що перебуваючи на посаді начальника
міського відділення поштового зв'язку Гайворон Центру обслуговування
споживачів у період із 25.07.2016 року по 23.08.2016 року, маючи єдиний
злочинний умисел спрямований на привласнення чужого майна, а саме:
бюджетних коштів ПАТ «Укрпошта», усвідомлюючи протиправність своїх
дій, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 (оператор поштового зв'язку 2 класу) на роботу не ходить і покладені на неї обов'язки не виконує, так як перебуває за межами України, склала табелі обліку використання робочого
часу, в яких було відображені не достовірні відомості щодо відпрацювання
ОСОБА_5 годин робочого часу за вище вказаний період. Внаслідок цього
ОСОБА_5 Кіровоградською дирекцією ПАТ «Укрпошта», було безпідставно
нараховано заробітну плату за період із 25 липня 2016 року по 31 липня
2016 року у розмірі - 576, 75 грн., за період із 01 серпня 2016 року по 23
серпня 2016 року у розмірі - 1336,35 грн. У подальшому ОСОБА_4 отримала
ці кошти і обернула на свою корить, тобто привласнила [13]. Безсумнівно,
що ведення обліку робочого часу й виконання працівниками норм виробітку, що були покладені на ОСОБА_4 є організаційно-розпорядчою функцією
службової особи, тому вносячи неправдиві відомості у табелі обліку викоЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

200

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ристання робочого часу винна особа вчинила службове підроблення, передбачене ч. 1 ст.3 66 КК, а не діяння, передбачене ст. 358 КК. Однак суд у
вироку не пояснив, чому кваліфікував дії службової особи як неслужбової,
а загального суб’єкта злочину. Що стосується заволодіння безпідставно
нарахованими грошовими коштами, то суд також не дослідив можливості
того, що ОСОБА_4 обіймаючи керівну посаду, тобто будучи службовою особою, обернула ці кошти на свою користь шляхом зловживання службовим
становищем.
Висновки. Таким чином, вищому судовому органу необхідно негайно
здійснити узагальнення практики застосування положень кримінального
законодавства у частині притягнення винних осіб за ст. 191 КК та роз’яснити судам нижчих ланок, що у кожному провадженні, де є достатньо підстав вважати, що діяння вчинене службовою особою, слід досліджувати
можливість заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим
становищем. При цьому судам при постановленні вироків слід належним
чином обґрунтовувати прийняті рішення щодо відсутності або наявності
такої ознаки у діяннях винних осіб.
Санкції у ст. 191 КК викласти наступним чином:
«1. …, карається штрафом від двох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням
волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. … карається штрафом від десяти тисяч до тридцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від
трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.
3. …, караються штрафом від тридцяти тисяч до шістдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на
строк від п’яти до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. …, караються штрафом від шістдесяти тисяч до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від
восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
5. …, караються штрафом від ста тисяч до ста п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк
від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією
майна або без такої».
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Сироватка С. С. Дослідження окремих дискусійних аспектів форм
реалізації кримінальної відповідальності за привласнення, розтрату
майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
Проаналізовано окремі дискусійні аспекти форм реалізації кримінальної відповідальності за привласнення, розтрату майна або заволодіння
ним шляхом зловживання службовим становищем та запропоновано
шляхи їх розв’язання. Наголошується на необхідності здійснити узагальнення практики застосування положень кримінального законодавства у
частині притягнення винних осіб за ст. 191 КК України, а також розроЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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блено конкретні пропозиції щодо удосконалення санкцій у всіх частинах цієї
статті.
Ключові слова: привласнення майна, розтрата майна, реалізація
кримінальної відповідальності, призначення покарання, кримінально-правова санкція.
Сыворотка С. С. Исследование отдельных дискуссионных аспектов форм реализации уголовной ответственности за присвоение,
растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением
Проанализированы отдельные дискуссионные аспекты форм реализации уголовной ответственности за присвоение, растрату имущества
или завладение им путем злоупотребления служебным положением и предложены пути их решения. Подчеркивается необходимость осуществить
обобщение практики применения положений уголовного законодательства
в части привлечения виновных лиц по ст.191 УК Украины, а также разработаны конкретные предложения по совершенствованию санкций во всех
частях этой статьи.
Ключевые слова: присвоение имущества, растрата имущества, реализация уголовной ответственности, назначения наказания, уголовно-правовая санкция.
Syrovatka S. Research of some debatable aspects of the forms of
realization of criminal liability for misappropriation, misappropriation of
property or taking it by abuse of office
Some debatable aspects of the forms of realization of criminal liability for
misappropriation, misappropriation of property or taking it by abuse of office are
analyzed and ways of their solution are suggested. Emphasis is placed on the need
to generalize the practice of applying the provisions of criminal law in terms of
attracting perpetrators under Article 191 of the Criminal Code of Ukraine, as well
as developed specific proposals to improve sanctions in all parts of this article.
Keywords: misappropriation of property, misappropriation of property,
realization of criminal liability, sentencing, criminal law sanction.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AN OFFICIAL
AS A SUBJECT OF ILLEGAL LOGGING OR ILLEGAL
TRANSPORTATION, STORAGE, SALE OF FOREST
О. В. Ткаченко
здобувач
Донецький юридичний інститут МВС України,
м. Кривий Ріг

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ ЯК
СУБ’ЄКТА ВЧИНЕННЯ НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ АБО
НЕЗАКОННОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗБУТУ ЛІСУ
Актуальність теми. Проблема охорони навколишнього середовища
набула особливої актуальності наприкінці ХХ століття й на сьогоднішній
день залишається однією з найбільш значущих як у світовому масштабі,
так і для України. Раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека населення, поряд з економічними, адміністративними,
виховними та іншими заходами, регулюється засобами кримінально-правового характеру. Саме кримінальне законодавство, будучи покликаним
забезпечувати збереження сприятливого для існування суспільства природного середовища – гарантує охорону і недоторканість у встановлених
державою межах найбільш цінних природних багатств.
Дослідження соціально-демографічних ознак злочинців за матеріалами узагальнення кримінальних проваджень показало наступне. За статтею, про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут
лісу, як правило, було притягнуто до відповідальності чоловіків (97 %).
Частка жінок складає 3 %. Дане співвідношення пояснюється, біологічними, фізичними, психологічними відмінностями чоловіка і жінки. Чоловіки
мають більшу фізичну силу, необхідну при заготівлі деревини, більшу витривалість, щоб дістатися до місця порубки, яке, як правило, знаходиться у
віддаленому від населеного пункту районі.
Виклад основного матеріалу. Для того щоб пояснити причини
кримінальної поведінки, необхідно звернутися до інших характеристик
винного. Так, більша половина осіб, які вчинили незаконну порубку або
незаконне перевезення, зберігання, збут лісу проживали в сільській місцевості – 76,8 % і не мали постійної роботи. Таким чином, незаконна порубка
або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу в першу чергу пов’язані
з негативними наслідками соціально-економічних перетворень в Україні:
спад виробництва в селі, безробіття, зниження життєвого рівня в цілому,
тощо. Крім того, відсутність опалювальних систем, комунальних служб, налагодженого побуту в сільській місцевості теж в своїй мірі спонукали окремих громадян до порушення кримінально-правових норм в першу чергу
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задля власного покращення соціально-побутових умов. Стосовно освітнього рівня засуджених за ст. 246 КК України, то він доволі невисокий: базову середню освіту мали 65,9 % злочинців, професійно-технічну освіту –
24,2 % засуджених, вищу освіту – 8,2 %. У решти констатовано початкова
освіта. У свою чергу вагомі показники базової середньої і професійно-технічної освіти свідчать про належність більшості злочинців до представників малокваліфікованої робочої сили [1, с. 83–84].
Спеціальний суб’єкт в злочинах проти довкілля визначається з огляду
на неможливість здійснення конкретного суспільно небезпечного діяння
будь-якою осудною особою, що досягла віку кримінальної відповідальності,
а лише особою, здатною вчинити це діяння в силу професійних обов’язків або відповідно до характеру виконуваної роботи. Існує також думка,
– і з нею не можна не погодитися, що більшість злочинів зі спеціальним
суб’єктом так чи інакше пов’язані з середовищем службової або професійної діяльності, що не тільки полегшує, але й уможливлює скоєння злочину
[2, с. 460].
Як зазначає С. Б. Гавриш, до службових осіб у цьому випадку слід відносити не тільки службових осіб лісового господарства, але й відповідальних працівників органів лісової охорони, лісників, техніків-лісівників [3,
с. 32; 4, с. 142-143].
Згідно з приміткою до ст. 364 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також
обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах,
в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється
повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом,
повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи,
організації, судом або законом [5].
З огляду на вищезазначене, як службові особи органів лісового господарства, що мають усю сукупність функцій та повноважень службових
осіб (тобто організаційно-розпорядницькі, адміністративно-господарські
функції та владні повноваження), для прикладу можна відзначити, насамперед, директора лісогосподарських підприємств (лісгоспів тощо), його заступника, головних лісничих та інших. Це ті особи, які, відповідно до своєї
компетенції, здійснюють загальне керівництво діяльністю лісогосподарських органів і мають право видавати розпорядження (накази), обов’язкові
для виконання підлеглими за службою працівниками.
Серед працівників даних органів є й такі, що мають лише деякі з
функцій службової особи (приміром, тільки адміністративно-господарські або організаційно-розпорядницькі). Однак ці особи також вважаються
службовими, бо на підставі примітки до ст. 364 КК України особа, щоб бути
визнаною службовою, повинна мати принаймні частину з названих там
функцій. Це, наприклад, лісничі, інженери, що займаються питаннями охорони і захисту лісу, лісового господарства тощо. Їхня діяльність тією чи інЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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шою мірою пов’язана з відтворенням лісів, заготівлею деревини, обліком,
контролем і розподілом лісової продукції, а отже, вони можуть видавати
обов’язкові розпорядження для своїх підлеглих.
Деякі працівники органів лісового господарства та лісової охорони
можуть бути наділені функціями службових осіб через виконання ними
професійних обов’язків. Наприклад, ті самі лісники виконують функції організаційно-розпорядницькі (керуючи роботою підлеглих та організовуючи їхню працю) або владні (здійснюючи охорону лісів від імені держави).
Стосовно кваліфікацію дій службових осіб як суб’єктів незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу, важливо наголосити ще одну обставину: в постанові Пленуму Верховного Суду України
від 10 грудня 2004 року № 17 «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» дане питання врегульоване
лише в загальному, а саме: «…У випадках притягнення до кримінальної
відповідальності за ці злочини службових осіб, котрі вчинили їх із використанням свого службового становища, їхні дії за наявності до того підстав мають кваліфікуватися також за відповідними статтями КК України,
якими передбачено відповідальність за злочини у сфері службової діяльності» [6].
Це з одного боку, може викликати труднощі у практичному застосуванні даного положення, а з іншого – стати причиною його ширшого тлумачення щодо випадків незаконної порубки або незаконного перевезення,
зберігання, збуту лісу за участю службових осіб (а це, в свою чергу, суперечитиме роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України). Хоча в юридичній літературі це питання розв’язується неоднаково [7, с. 20; 8, с. 337; 9,
с. 47]. Одні автори пропонують кваліфікувати вчинене тільки за нормою,
що передбачає відповідальність за посягання на довкілля, другі – як службовий злочин, треті – як сукупність службового злочину та злочину у сфері
охорони довкілля. Проаналізуймо послідовно усі можливі ситуації з огляду
на вищенаведений матеріал.
Так, кваліфікація дій службових осіб, які посягають на об’єкти природного середовища (у тому числі на ліс), залежить від того, використали
вони для вчинення злочину своє службове становище чи ні.
Як ілюстрацію першої ситуації розглянемо випадок, коли службова
особа того чи іншого підприємства, організації або установи безпосередньо
робить дії, що утворюють злочин в галузі охорони довкілля, наприклад, займається незаконною порубкою лісу, але не використовує для цього своє
службового становище. У цій ситуації дана службова особа виступає виконавцем злочину. Вчинені нею злочинні дії не пов’язані з використанням
свого службового становища для здійснення протиправного діяння. Через
це така особа, проводячи незаконну порубку або незаконне перевезення,
зберігання, збут лісу, виступає, по суті, часткою, а отже, є суб’єктом тільки злочину проти довкілля [10, с. 47–49]. З цього випливає, що вчинений
нею злочин буде кваліфікуватися за статтею КК України, що передбачає
відповідальність за порушення природоохоронного законодавства, тобто
за ст. 246 КК України.
Другу ситуацію складають випадки, коли службова особа видає розпорядження, виконання яких завдає істотної шкоди довкіллю. Існує хибна
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думка, що ця службова особа не буде суб’єктом злочину, передбаченого
ст. 246 КК України, бо вона не проводила незаконну порубку або незаконне
перевезення, зберігання, збут лісу особисто, а лише видала на це розпорядження (наприклад, начальник лісової ділянки видав лісорубам підлеглої
бригади розпорядження на проведення незаконної порубки лісу для заготівлі деревини) [11, с. 9]. Тут явне нерозуміння того, що в даних випадках
злочин відбувається лише завдяки службовому становищу винного.
Г. А. Кріґер мав рацію, стверджуючи, що службові особи, які використовують службове становище для незаконної порубки лісу, відповідають
за сукупністю злочинів за незаконну порубку та службовий злочин [12,
с. 522], якщо для цього є підстави. Такою підставою, на нашу думку, є саме
використовування службовою особою свого службового становища шляхом видавання розпорядження на порубку лісу або перевезення, зберігання, збут, виконання якого заподіяло істотну шкоду. При цьому можливість
видати таке розпорядження та очікувати його обов’язкового виконання
випливає саме з повноважень службової особи, які вона має завдяки своєму службовому становищу.
Слід наголосити, що в роз’ясненнях Пленуму Верховного Суду України, це питання досі чітко не врегульовано. Раніше Пленум Верховного Суду
СРСР у постанові від 7 липня 1983 року «О практике применения судами законодательства об охране природы» пояснював судам, що, якщо посадова
(службова) особа підприємства, установи, організації видає підлеглим за
службою працівникам незаконне розпорядження, виконання якого пов’язане з порушенням законодавства про охорону природи, дії такої посадової
(службової) особи треба кваліфікувати за відповідними статтями КК, які
передбачають відповідальність за зазначені діяння, а за наявності до того
підстав – і за посадовий (службовий) злочин [13].
А от у п. 22 постанови «О практике применения судами законодательства об охране природы» від 3 червня 1977 р. Пленум Верховного Суду
СРСР звертав увагу на те, як мають кваліфікуватися дії посадових (службових) осіб підприємств, установ, організацій, коли вони явно перевищували
свої службові повноваження, видаючи підлеглим за службою працівникам
розпорядження, виконання яких завдавало істотну шкоду об’єктам природи. Ці посадові (службові) особи підлягали відповідальності за сукупністю
злочинів за заподіяння шкоди певним об’єктам природи і за перевищення
влади або службових повноважень (у КК України 2001 року це ст. 365) [14].
У свою чергу, Пленум Верховного Суду України в постанові від 26 січня
1990 року у своїй постанові № 1 «Про практику розгляду судами справ про
відповідальність за порушення законодавства про охорону природи» [15,
с. 199] врегулював лише питання кваліфікації дій службових осіб, що не
були працівниками органів охорони природи (у тому числі лісової охорони), які займалися незаконною порубкою лісу, зловживаючи своїм службовим становищем (наприклад, працівники підприємств та організації-лісокористувачі), використовуючи для скоєння даного злочину державний або
громадський транспорт, що був у їхньому розпорядженні, якщо цими діями
була заподіяна істотна шкода. Згідно з п. 9 даної постанови, дії службових
осіб мали кваліфікуватися за статтями, які передбачають відповідальність
за порушення законодавства про охорону природи (у нашому випадку – за
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ст. 246 КК України) і за зловживання владою або службовим становищем
(за ст. 364 КК України).
Важливо також підкреслити, що відповідальність осіб, які виконали
незаконне розпорядження та безпосередньо зробили дії незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу, має наставати
лише тоді, коли ці особи усвідомлювали незаконний характер виданого
розпорядження і не вжили залежних від них заходів для запобігання заподіяній шкоді.
Однак не кожне використання свого службового становища службовою особою, результатом якого є здійснення незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу, може утворити сукупність
злочинів. Якщо розглядати ч. 1 ст. 246 КК України, то це можливе тільки
в разі заподіяння істотної шкоди. У нашому випадку, як ми вже зазначали,
«істотна шкода» є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони незаконної
порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу. За її наявності незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу
в даній формі вважається закінченим злочином. На нашу думку, цю шкоду і
слід розглядати як результат зловживання особою своїм службовим становищем або як результат перевищення нею своїх службових повноважень у
вигляді істотної шкоди.
Що ж до незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу в заповідниках або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах, то (і про це
йшлося раніше) незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу в даній формі через більш суспільну небезпеку вважається
закінченим вже з моменту рубки першого дерева або куща незалежно від
шкоди, завданої такими діями. Але сам факт здійснення незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу на територіях та
об’єктах, які мають особливу цінність для держави та її громадян, дозволяє
вважати шкоду, заподіяну навіть початком здійснення цих незаконних дій,
істотною. Тобто, якщо використання службовою особою свого службового
становища призвело до здійснення конкретного посягання проти природи у вигляді незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання,
збуту лісу, у заповідниках або на території чи об’єкті природно-заповідного фонду або в інших особливо охоронюваних лісах, то заподіяну службовим злочином шкоду слід вважати істотною, а дії службової особи будуть
кваліфікуватися за сукупності цих злочинів.
Нарешті, третя ситуація настає тоді, коли службова особа природоохоронних органів сама скоює злочин проти довкілля, (наприклад, коли
працівники органів лісової охорони, лісництва, які в силу свого службового
становища мусять боротися з лісовими правопорушеннями, самі вчиняють
незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) або
вступає в змову з іншими особами та скоює злочин разом з ними (або ж,
хоч сама його не вчиняє, але дає можливість іншим особам, завдяки своєму
службовому становищу, скоїти цей злочин).
В усіх цих випадках службова особа при вчиненні злочину використовує (всупереч інтересам служби) своє службове становище. Питання про
кваліфікацію її дій конкретно розв’язувалося у вищезгаданій постанові
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Пленуму Верховного Суду України від 26 січня 1990 року, де було роз’яснено: «Якщо в злочинні угоди з браконьєрами вступають посадові (службові) особи органів охорони природи чи самі самостійно вчинюють такі
злочини, як…незаконна порубка лісу, вони повинні нести відповідальність
за порушення законодавства про охорону природи (у нашому випадку – за
ст. 246 КК України) і відповідний посадовий (службовий) злочин» [15,
с. 199]. Водночас у постанові Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 року розглянута ситуація не була чітко обговорена.
Продовжуючи аналізувати зміст даної ситуації, слід зазначити: тут
присутня ідеальна сукупність злочинів. Однак при цьому необхідно, щоб
винний належав до такої природоохоронної організації, робота в якій давала б йому можливість скоїти злочин у вигляді незаконної порубки або
незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу з використанням свого
службового становища.
Відносно мотивів, якими керується дана службова особа, то вони можуть бути різними, в тому числі й корисливими. Від так бувають ситуації,
коли лісники та інші відповідальні працівники лісгоспів, зловживаючи
своїм службовим становищем, вчиняють незаконну порубку або незаконне
перевезення, зберігання, збут лісу в обмін на винагороду від лісокористувачів (наприклад, лісник у вищезгаданих обставинах отримує від громадян неправомірну вигоду за незаконний відпуск їм лісу) або сприяють у
здійсненні незаконної порубки або незаконному перевезенню, зберіганню,
збуті лісу (скажімо, лісник, використовуючи своє службове становище, дозволяє вчиняти на охоронюваній ним ділянці незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу за неправомірну вигоду). У такому випадку службова особа природоохоронних органів має притягатися до
кримінальної відповідальності й за ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
При цьому зовсім інакше розв’язується питання про кваліфікацію та
відповідальність за одержання неправомірної вигоди службовою особою,
яка використовує своє службове становище для вчинення або сприяння
при вчиненні незаконної порубки або незаконному перевезенню, зберіганні, збуті лісу, у випадку, коли її дії призвели до трохи іншого результату
(тобто вчинюване лісове правопорушення не попадає під ознаки ст. 246 КК
України). А сам факт одержання службовою особою неправомірної вигоди переводить вчинюване нею з розряду службового проступку в розряд
службового злочину.
Відповідно службові особи які зловживаючи своїм службовим становищем, приймають протиправні рішення у сфері охорони лісу, але не
заподіюючи при цьому шкоди інтересам охорони лісів будуть нести відповідальність не за сукупністю злочинів (за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу та службовий злочин), а тільки за
злочин у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з
наданням публічних послуг (а саме, за ст. 364 та ст. 365 КК України)
Так, маючи право видавати дозвіл на порубку лісу, що займає територію, відведену на законних підставах під порубку, службова особа здійснює це своє повноваження, порушуючи при цьому порядок видачі лісорубних документів. В такому випадку об’єкт посягання за який передбачена
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кримінальна відповідальність за ст. 246 КК України, не страждає. Порушується лише сам порядок або умови вилучення природних об’єктів (у даному випадку лісових ресурсів) із природного середовища, тобто є ознаки
тільки службового злочину [2, с. 464]. Іншими словами, шкода заподіюється лише об’єкту конкретного службового злочину.
Висновки. Зазначене дозволяє зробити висновок, що досить часто незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу
проводиться безпосередньо службовими особами або за їхнім розпорядженням чи при їхньому сприянні. Особливу увагу привертає той факт, що
нерідко такими спеціальними суб’єктами злочину є особи, котрі за службовим обов’язком покликані охороняти ліс. Це суттєво збільшує суспільну
небезпеку вчиненого, бо здійснення незаконної порубки або незаконного
перевезення, зберігання, збуту лісу в цих випадках полегшується для винного службовим становищем. Дана ситуація особливо часто аналізується
сьогодні в правовій літературі [16, с. 43–53; 17].
Через це вважаємо за вчасне і необхідне ввести до ст. 246 КК України
кваліфікуючу ознаку «з використанням службового становища», та визначити за цей кваліфікований склад незаконної порубки або незаконного
перевезення, зберігання, збуту лісу суворіше, ніж за простий склад досліджуваного злочину, покарання. Зокрема, ч. 2 ст. 246 КК України доповнити
такими словами: «2. Ті самі дії, вчинені повторно, за попередньою змовою
групою осіб або з використанням службового становища…».
Під особами, що вчинили злочин з використанням свого службового становища, пропонуємо розглядати службових осіб органів управління
лісовими господарствами та лісовою охороною, а також службових осіб
юридичних осіб-лісокористувачів. Те, що ст. 246 КК України спеціально
передбачатиме відповідальність за даний злочин, вчинений з використанням службового становища, дозволить кваліфікувати такі діяння тільки
за зазначеною нормою про злочин проти довкілля без сукупності зі статтями, які містять відповідальність за службові злочини. При цьому варто
пам’ятати, що правильне визначення суб’єкта злочину та належна його
кваліфікація - одні з засобів посилення ефективності боротьби зі злочинами в галузі охорони довкілля, в тому числі з незаконною порубкою або
незаконним перевезенням, зберіганням, збутом лісу.
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Ткаченко О. В. Кримінологічна характеристика службової особи
як суб’єкта вчинення незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу
У статті розглянуто службову особу як суб’єкта вчинення незаконної
порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу. Обґрунтовано
необхідність урахування додаткових ознак суб’єкта злочину, тобто визнання його загальним або спеціальним при встановленні певних особливостей
його притягнення до кримінальної відповідальності за суспільно небезпечне
посягання на лісові ресурси, а також зважаючи на неповноту законодавчої
конструкції поняття «службова особа», визначеного в ч. 3 ст. 18 КК України, віднесення до її кола також тих осіб, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням обліково-контрольних функцій, або
виконують такі функції за спеціальним повноваженням.
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Ключові слова: екологічна злочинність, ліс, злочин, службова особа,
кримінологічна характеристика.
Ткаченко А. В. Криминологическая характеристика должностного лица как субъекта совершения незаконной порубки или незаконной перевозки, хранения, сбыта леса
В статье рассмотрены должностное лицо как субъекта совершения незаконной порубки или незаконной перевозки, хранения, сбыта леса.
Обоснована необходимость учета дополнительных признаков субъекта
преступления, то есть признание его общим или специальным при установлении определенных особенностей его привлечения к уголовной ответственности за общественно опасное посягательство на лесные ресурсы,
а также учитывая неполноту законодательной конструкции понятия
«должностное лицо», определенного в ч. 3 ст. 18 УК Украины, отнесение к
его окружности также тех лиц, которые постоянно или временно занимают должности, связанные с выполнением учетно-контрольных функций,
или выполняют такие функции по специальному полномочию.
Ключевые слова: экологическая преступность, лес, преступление,
должностное лицо, криминологическая характеристика.
Tkachenko O. Criminological characteristics of an official as a subject
of illegal logging or illegal transportation, storage, sale of forest
The article considers an official as a subject of illegal logging or illegal
transportation, storage, sale of forest. The necessity to take into account additional
features of the subject of the crime is substantiated, ie to recognize it as general
or special when establishing certain features of its criminal prosecution for
socially dangerous encroachment on forest resources, as well as due to incomplete
legislative structure of the concept of "official" 3 st. 18 of the Criminal Code of
Ukraine, referring to its circle also those persons who permanently or temporarily
hold positions related to the performance of accounting and control functions, or
perform such functions under special authority.
Keywords: ecological crime, forest, crime, official, criminological
characteristics.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВї
Вступ. Зміни в економіці країни обумовлюють появу нових та розвиток існуючих криміногенних процесів. Ситуація ускладнюється ростом
рівня злочинності, поширенням «тіньової» економіки та корупції. Враховуючи латентність злочинів, що пов’язані з обігом алкогольної продукції,
велику кількість спирту та алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів, що знаходяться в «тіньовому» обігу, протидія зазначеним
злочинам повинна здійснюватися шляхом нормативно-правового регулювання та контролюючої діяльності державних органів, а також активного
використання можливостей оперативно-розшукової діяльності. Відтак,
підрозділи Національної поліції та інших правоохоронних органів здійснюють заходи щодо попередження і викриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів.
Кримінальну відповідальність за правопорушення у сфері обігу підакцизних товарів передбачено ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення,
зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів»
КК України. Зокрема, кримінально караним є:
– незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою,
а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених
спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК);
– незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів,
алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових
замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або вчинене
особою, яка раніше була засуджена за цією статтею (ч. 2 ст. 204 КК);
– незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або
другій цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так
само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть
особи (ч. 3 ст. 204 КК) [1].
Передбачений злочин є забороненим видом господарської діяльності. Основним безпосереднім об’єктом є господарські відносини у сфері
обігу підакцизних товарів. Додатковими факультативними безпосередні© В. П. Хоменко, 2019
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ми об’єктами можуть бути відносини у сфері оподаткування, власність, засади добросовісної конкуренції, а в разі вчинення злочину, передбаченого
ч. 3 ст. 204 КК, – життя та здоров’я громадян.
Предметом злочину є незаконно виготовлені спирт етиловий, спиртовий дистилят, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн, промислові замінники тютюну, пального або інших підакцизних товарів.
Акцизним збором оподатковуються товари, з певними економічними
властивостями: 1) це, товари, на які існує великий попит незалежно від економічної ситуації та купівельної спроможності основної маси споживачів;
2) споживні товари, які внаслідок одноразового їх використання знищуються або припиняють існувати у первісному вигляді, через що потреба в
них є постійною та стабільною; 3) товари, рівень собівартості яких дозволяє встановлювати відносно невеликі ціни на них, внаслідок чого включення до ціни акцизного збору не тягне негативних економічних наслідків
із зменшенням попиту. Таким чином, віднесення тих чи інших товарів до
переліку підакцизних ґрунтується на принципах економічної доцільності
та вигідності.
Вважаємо, що мотивація законодавця при включенні ст. 204 КК Украини до закону про кримінальну відповідальність полягала у встановленні
підстав юридичної відповідальності за незаконне виготовлення та незаконний обіг найбільш ліквідних товарів. Подібний підхід застосовується
у законодавстві багатьох країн світу, де алкогольні напої перебувають у
специфічному правовому режимі [2, с. 298].
У правоохоронній практиці термін «підакцизні товари» вживається
переважно щодо алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Це пояснюється тим, що кожна пляшка та пачка цих товарів супроводжується марками
акцизного збору, які підтверджують факт сплати акцизного збору та легального їх походження. Тому невипадково у диспозиції ст. 204 КК України
зазначені безпосередньо алкогольні напої та тютюнові вироби.
Стаття 204 КК носить бланкетний характер, що дає можливість виокремити загальний та конкретизований зміст [1]. Значення загального змісту полягає в тому, що діяння визначені злочином, які описані в диспозиції
включає положення інших нормативно-правових актів. Конкретизований
зміст диспозицій ч.ч. 1-3 ст. 204 КК встановлюється при безпосередньому
зверненні до нормативно-правових актів інших галузей законодавства,
якими врегульований порядок та умови здійснення господарської діяльності з виробництва та обігу підакцизних товарів [3].
Акцизний податок належить до загальнодержавних податків та
зборів є обов’язковими до сплати на усій території України, це непрямий
податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів
(продукції) [4]. Тобто встановлення акцизного збору на певні товари передбачає, що вони можуть у законному порядку виготовлятись, збуватись,
придбуватись, переміщуватись тощо, порушення такого порядку є підставою притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 204 КК.
Особливістю складу злочину, передбаченого ст. 204 КК України, є те,
що предметом виступають лише незаконно виготовлені підакцизні товари. Під час кваліфікації діяння це змушує перш за все встановлювати наЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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явність цієї ознаки: чи були підакцизні товари, що стали предметом діяння
виготовлені незаконно. І лише позитивна відповідь на це питання дає змогу здійснювати подальшу кваліфікацію, тому що саме ця ознака утворює
суспільну небезпечність.
Як зазначає М.М. Мінаєв, практика застосування ст. 204 КК України
зводиться, в основному, до боротьби з незаконним виробництвом та незаконним обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, нафтопродуктів. Незаконне виготовлення та обіг решти підакцизних товарів не
мають широкого розповсюдження через фактори економічного та організаційного характеру [5, с. 45].
Отже, визначальним поняттям при встановленні предмету злочинів,
передбачених окремими частинами ст. 204 КК, є поняття «підакцизні товари». Безпосередня вказівка у КК на алкогольні напої та тютюнові вироби
як предмет цих злочинів не дає підстав вважати ці вироби окремим, особливим видом предмету, а свідчить лише про спрямованість КК на боротьбу
у першу чергу з незаконним виробництвом та обігом цих товарів. Вони належать до предмету злочинів саме через те, що є підакцизними товарами.
Іншими словами, зміст ст. 204 КК (як загальний, так і конкретизований) не
зазнав би змін, якщо у якості предмету злочинних діянь у КК були названі
підакцизні товари як такі, без деталізації поняття.
Алкогольні напої – продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з
вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого»
бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5
відсотка об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях
2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.
На виробництво спирту етилового неденатурованого, коньячного
і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту
виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, спирту
етилового денатурованого, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються окремі ліцензії на кожен вид діяльності, а в ліцензіях на виробництво алкогольних напоїв також зазначаються коди 2103 90 30 00, 2106 90,
2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД залежно від виду продукції,
що вироблятиметься. У ліцензії також зазначаються адреси місць провадження діяльності [6].
Враховуючи вищенаведене, можна визначити, що алкогольний напій
є предметом злочинів, передбачених ст. 204 КК, лише за умови, якщо він
відповідає наступним ознакам: 1) одержаний шляхом спиртового бродіння цукромістких матеріалів або виготовлений на основі харчових спиртів;
2) має вміст спирту етилового понад 0,5 відсотка об’ємних одиниць;
3) визнаний законом підакцизним товаром, до ціни якого включено акцизний збір. Відсутність хоча б однієї з наведених ознак виключає можливість визнання алкогольного напою предметом злочину, тому виключає
кримінальну відповідальність за ст. 204 КК за відсутністю складу злочину.
До підакцизних товарів належать тютюнові вироби – сигарети з
фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий,
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нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з
тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування
та інші вироби з тютюну і його замінники, які впливають на фізіологічний
стан людини під час вживання [4].
Пиво віднесено до підакцизних статтею 1 Закону України «Про
ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію)»
від 11.07.1996 № 313/96-ВР, це слабоалкогольний, насичений діоксидом
вуглецю, тонізуючий пінистий напій, що одержується під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами. Пиво солодове розглядається
як окремий різновид товару підакцизної групи, що не входить до кола
підакцизних алкогольних напоїв. Це обумовлено певними факторами.
По-перше, пиво не підпадає під ознаки алкогольного напою, зокрема, за
належністю до певних товарних груп та способом виготовлення. Крім
того, у ч. 2 преамбули до вказаного закону безпосередньо зазначається, що
його дія не розповсюджується на виробництво і торгівлю пивом. По-друге,
ставки акцизного збору щодо пива солодового встановлені окремим Законом [7].
Відповідно до Закону України «Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію)» до підакцизних товарів віднесено також деякі види нафтопродуктів, а саме тих, які належать до товарної
групи «Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні
речовини; воски мінеральні» [7].
Таким чином, результати дослідження поняття підакцизних товарів
як предмету злочинів, передбачених окремими частинами ст. 204 КК, дають підстави зробити наступні висновки:
1) поняття, ознаки та види підакцизних товарів встановлюються законодавством України у сфері оподаткування, причому перелік продукції,
яка обкладається акцизним збором, може змінюватись як у бік зменшення,
так і у бік збільшення, залежно від змін у податковій політиці держави;
2) конкретний предмет матеріального світу визнається підакцизним
товаром, якщо він відповідає трьом основним ознакам: а) якщо він названий в якості підакцизного товару у відповідному Законі України; б) якщо
до його ціни включається непрямий загальнодержавний податок – акцизний збір; в) якщо його може бути віднесено до однієї з товарних позиції чи
субпозицій загальнодержавного товарного класифікатору, що передбачає
відповідність цього предмету державним вимогам у сфері стандартизації і
сертифікації.
3) норми ст. 204 КК мають бланкетний характер в частині вказівки
на предмет злочинів, тому правильність і точність кримінально-правової
кваліфікації певного діяння за цією статтею залежить від точного встановлення переліку підакцизних товарів за законодавством, чинним на момент
вчинення такого діяння.
Як випливає з ч. 1 ст. 204 КК, злочином визнається незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Перше і основне питання, яке виникає при аналізі наведеної диспозиції:
власне, які саме діяння визнані законодавцем альтернативними ознаками
об’єктивної сторони злочину.
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Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК, полягає
у вчиненні з підакцизними товарами будь-якого з указаних у ній діянь, а
саме: придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту.
Придбання підакцизних товарів полягає в умисному отриманні їх
будь-яким способом: купівля, обмін, одержання в оплату боргу чи як плати за надані послуги. М. М. Мінаєв вважає, що незаконне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів – це активні дії особи, що полягають у вчиненні завідомо недійсних правочинів й отримані внаслідок
цього фактичної можливості володіти, користуватись (використовувати)
і розпоряджатись товарами, які завідомо для цієї особи були виготовлені
незаконно [5, с. 140].
Зберігання підакцизних товарів – вчинення будь-яких умисних дій,
пов’язаних з фактичним володінням такими предметами, незалежно від
місця їх знаходження і тривалості зберігання: тримання при собі, поміщення у будь-яке вибране особою і відоме їй місце. Незаконне зберігання
незаконно виготовлених підакцизних товарів – це вчинення будь-яких
протиправних дій, пов’язаних з фактичним володінням такими товарами,
незалежно від місця їх фактичного перебування, а саме як розміщення їх в
будь-якому приміщенні, будівлі, сховищі чи будь-якому іншому місці, яке
обрано особою чи відомо їй [5, с. 140].
Транспортування підакцизних товарів – будь-які дії з їх переміщення
будь-яким транспортом з одного місця в інше на території України. М.М.
Мінаєв зазначає, що незаконне транспортування незаконно виготовлених
підакцизних товарів – це протиправне переміщення таких товарів у просторі за допомогою транспортного засобу, незалежно від виду транспорту,
за винятком переміщення підакцизних транспортних засобів за рахунок їх
власного руху [5, с. 140]. Спосіб транспортування цих предметів, відстань,
на яку їх перевезено, не мають значення. Не є перевезенням зазначених
предметів їх перенесення (переміщення) з одного місця в інше без використання транспортних засобів. Такі дії мають кваліфікуватися як зберігання
цих предметів.
Придбання, зберігання і транспортування підакцизних товарів
визнаються ознаками об’єктивної сторони злочину лише за умови, що ці
дії вчинюються з метою їх подальшого збуту.
Збут підакцизних товарів – будь-яке їх умисне відчуження, оплатне чи безоплатне: продаж, обмін, дарування, передача в борг і в рахунок
погашення боргу, відшкодування завданих збитків [8]. Незаконний збут
незаконно виготовлених підакцизних товарів – це будь-яке протиправне
оплатне відчуження таких товарів незалежно від їх вартості, кількості та
інших показників [5, с. 140]..
Злочин вважається закінченим з моменту вчинення будь-якої з дій,
зазначених у диспозиції цієї кримінально-правової норми. Отже, злочин є
закінченим з моменту виготовлення у відкритому підпільному цеху або з
використанням обладнання, що забезпечує масове їх виробництво, будьякої кількості підакцизних товарів.
Суб’єктом злочину визнається фізична осудна особа, яка досягла
16-річного віку (як приватні особи, так і громадяни-підприємці, а також
службові особи юридичних осіб – суб’єктів господарської діяльності).
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Суб’єктивна сторона злочинів, передбачених частинами 1 та 2 ст. 204 КК,
характеризується виною у формі прямого умислу та спеціальною метою –
збуту підакцизних товарів.
Незаконно виготовленими слід вважати зазначені у ст. 204 КК товари, що виготовлені: 1) особою, яка не зареєстрована як суб’єкт підприємництва, незалежно від того, чи підлягає діяльність з їх виготовлення ліцензуванню; 2) суб’єктом підприємницької чи господарської діяльності без
одержання ліцензії, якщо їх виготовлення підлягає ліцензуванню [9].
Особливо кваліфікований склад злочину (ч. 3 ст. 204 КК) становлять:
незаконне виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для
життя і здоров’я людей; збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи спричинило смерть особи.
Такими, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, слід вважати незаконно виготовлені недоброякісні алкогольні напої, тютюнові
вироби чи інші підакцизні товари, вживання яких, користування якими
чи використання яких створюють реальну загрозу для життя і здоров’я
споживачів (можливість отруєння, радіоактивного опромінення, ураження
струмом, травмування). Для наявності закінченого складу злочину достатньо отруєння хоча б однієї людини, при цьому не обов’язково, щоб унаслідок отруєння вона загинула (померла). Суб’єктивна сторона злочину (ч. 3
ст. 204 КК) може характеризуватися не тільки умисною, а й змішаною
формою вини, при якій психічне ставлення винної особи до зазначених
наслідків характеризується необережністю. Якщо ж уживання недоброякісних алкогольних напоїв чи тютюнових виробів спричинило шкоду здоров’ю споживачів або викликало їх смерть, то дії винного, залежно від його
психічного ставлення до таких наслідків, мають додатково кваліфікуватися як злочин проти життя чи здоров’я (умисний чи необережний).
Існують такі заходи кримінально-правової протидії нелегальному
обігу спирту і підакцизних алкогольних напоїв:
1) загальний контроль за обігом підакцизних товарів здійснює
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
ДФС України шляхом здійснення контролю за: виробництвом та обігом
спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів; відвантаженням спирту етилового підприємствам – виробникам продуктів органічного синтезу; виробництвом парфумерно-косметичної продукції з використанням
спирту етилового; додержанням норм виходу спирту та його втрат при виробництві алкогольних напоїв; додержанням стандартів, технічних умов,
рецептур, регламентів і технологічних інструкцій та інших нормативних
документів щодо виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів; показниками спиртовимірювальних апаратів, пломбуванням місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств-виробників спирту та спиртовмісної продукції всіх форм власності;
2) організація роботи зі зберігання, продажу, обліку і використання
марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби, контроль
за додержанням правил маркування та наявністю на алкогольних напоях
та тютюнових виробах марок акцизного збору під час здійснення оптової і
роздрібної торгівлі ними;
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3) ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;
4) здійснення перевірок роботи представників органу державної податкової служби на акцизних складах підприємств-виробників спирту та
лікеро-горілчаної продукції;
5) застосування у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб’єктів господарювання за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів [10].
Безпосередньо протидію злочинам у сфері обігу такого підакцизного
товару як алкогольні напої здійснюють оперативні підрозділи НПУ та податкової міліції Державної фіскальної служби України. У складі податкової
міліції діє спеціальний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів [11].
Організацію діяльності оперативних підрозділів Національної поліції
України щодо протидії злочинів у сфері обігу алкогольних напоїв слід представити як сукупність чотирьох елементів, які включають певні складові із
специфічним змістщм та у сукупності впливають на результат діяльності
[12, с. 34].
Перший елемент – аналіз та оцінка інформації. Практично інформацію можна отримувати в двох формах – як оціночну для оперативної обстановки на об’єкті обслуговування, у галузі економіки чи по лінії роботи
та інший варіант – як результат ОРД з виявлення ознак злочинів та осіб, що
їх готують або вчинюють. На підставі аналізу визначаються об’єкти; режим
та рівень оперативного обслуговування цих об’єктів; сили та засоби, що
використовуються оперативними підрозділами (як в процесі оперативного обслуговування, так і надалі при виявленні і документуванні злочинів);
визначаються форми і тактика взаємодії з контролюючими органами, тобто, визначається зміст інших елементів організації діяльності оперативних
підрозділів НП і податкової міліції щодо протидії незаконному обігу алкогольних напоїв.
Для вивчення оперативної обстановки по лінії обслуговування та її
оцінки з точки зору криміногенності та можливості вчинення злочинів,
визначається порядок отримання інформації на регіональному рівні за наступними критеріями:
– кількість спиртзаводів, розташованих на території області;
– розташування кожного з заводів на території обслуговування певного територіального підрозділу захисту економіки НП (для визначення в
подальшому як об’єктів оперативного обслуговування);
– кількість лікеро-горілчаних, виноробних, коньячних виробництв,
розташованих на території області; розташування кожного з виробництв
на території обслуговування певного територіального підрозділу НП і ДПС
(для визначення в подальшому як об’єктів оперативного обслуговування);
їх підпорядкування («Укрспирт», обласне державне об’єднання, приватна
власність, МОЗ України, ДАК «Укрмедпром» тощо); вид продукції кожного
спиртового заводу.
Більша частина зазначеної інформації повинна надходити з територіальних органів поліції та ДПС. Тому для вивчення оперативної обстаЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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новки на об’єкті економіки (підприємстві, що виробляє алкогольні вироби)
та її оцінки з точки зору криміногенності та можливості вчинення злочинів,
визначається порядок отримання інформації на територіальному рівні: наявність на підприємстві місць зберігання алкогольних напоїв (що внесені
до ліцензії) з їх повним переліком (з вказівкою номерів довідок про внесення до Єдиного державного реєстру та дати внесення; кількість ‟підпільних
цехів», які було виявлено на території обслуговування; кількість оптових
та роздрібних реалізаторів алкогольних напоїв (по лінії обслуговування).
Наступний елемент організації діяльності – розстановка сил та засобів. Відповідно до Закону України «Про ОРД» оперативні підрозділи НП і
податкової міліції ДФС України проводять заходи щодо попередження злочинів у сфері обігу підакцизних алкогольних напоїв, а саме:
– попередження та викриття злочинів в АПК в спиртовій, лікеро-горілчаній та виноробній галузях, на ринку підакцизних товарів, на продовольчих ринках, у сфері торгівлі, громадського харчування;
– забезпечення належного оперативного обслуговування об’єктів
сфери обігу алкогольних напоїв;
– ведення контрольно-спостережних справ на галузі та лінії обслуговування, найбільш важливі об’єкти і групи об’єктів;
– здійснення в установленому порядку ОРД;
– проведення комплексного аналізу інформації про оперативну обстановку у сфері обігу алкогольних напоїв, забезпечення прогнозування
криміногенних процесів у зазначеній галузі економіки та своєчасне інформування про них органів виконавчої влади тощо.
Після оцінки оперативної обстановки відбувається процес вибору
завдань та рішень, необхідних для їх досягнення, тобто – планування. На
цьому етапі необхідно:
– проаналізувати наявну інформацію та інші матеріали щодо криміногенної ситуації в регіоні, а саме у сфері обігу підакцизних алкогольних
напоїв. Визначити основні напрямки діяльності:
– зібрати та проаналізувати наявну оперативну та іншу офіційну інформацію відносно фінансово-господарської діяльності та окремих операцій суб’єктів господарювання, що працюють в зазначеній сфері. З цією
метою можуть бути використані оперативні дані, бухгалтерська звітність,
інформація митниці про проведення експортно-імпортних операцій, інформація в пресі, результати опитування громадян, обстеження місць
зберігання алкогольних напоїв, результати вивчення ринкової кон’юктури тощо;
– на основі аналізу баз даних «Митниця» відібрати підприємства, що
здійснюють зовнішньо-економічні операції з алкогольними напоями у
значних обсягах;
– використовуючи методи економіко-правового аналізу необхідно
відібрати для послідуючого оперативного відпрацювання ті суб’єкти господарювання, які мають ознаки протиправної діяльності (наприклад, невідповідність обсягів операцій з алкогольними напоями – розмірам бюджетних надходжень, сплачених податків);
– отримати в регіональному управлінні Департаменту контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

220

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ДПС України, відомості щодо наявності в регіоні суб’єктів господарювання,
які отримали ліцензію на виготовлення, оптову, роздрібну торгівлю алкогольною продукцією та відомості щодо реєстрації ліцензійних складів;
переліки підприємств, які займаються виготовленням продукції зі спирту, отриманого за пільговими ставками акцизного податку (для харчових есенцій, оцту, напівфабрикатів спиртованих – морсів, соків та настоїв,
парфумів, виноградних і плодово-ягідних вин та винних напоїв, побутової
хімії тощо); копії документів, які надавались зазначеними підприємствами
для отримання ліцензій на виготовлення продукції зі спирту за пільговими ставками акцизного податку, та нарядів на такий спирт; відомості щодо
отримання в поточному році цими підприємствами пільгового спирту та
звіти (реєстри) щодо його використання;
– створити робочі групи за участі фахівців Державної аудиторської
служби, ДПС, Держспоживстандарту, Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України, МОЗ та СБУ з метою вивчення балансу спирту, виробленого підприємствами – виробниками спирту
області з метою проведення аналізу економічної ефективності господарської діяльності спиртозаводів, а також нарахування та сплати акцизного
податку;
– на спиртових заводах, що протягом року здійснюють виробництво
спирту, а також на тих спиртозаводах, в залишках готової продукції яких
рахується спирт етиловий та технічний, створити спеціальні пости із залученням працівників оперативних підрозділів НП і податкової міліції з
метою вивчення та аналізу супровідних документів на реалізацію спирту
та придбання сировини для його виробництва (з ксерокопіюванням товаросупровідних документів, що направляються разом із запитами на проведення зустрічних перевірок); – з залученням представників контролюючих органів провести інвентаризацію залишків спирту та сировини, з якої
виготовляють спирт на всіх діючих та тимчасово не працюючих спиртових
заводах області;
– провести спільні перевірки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (що здійснюють експорт спирту та алкогольних напоїв) з метою виявлення і припинення фактів «уявного експорту» зазначених товарів.
Контроль за виконанням поставлених задач. У межах цього елементу
визначаються показники за якими відстежуються зміни в оперативній обстановці (що складається внаслідок незаконного обігу алкогольних напоїв)
в результаті застосування сил та засобів ОРД оперативними підрозділами
НП і податкової міліції. До таких критеріїв відноситься: кількість суб’єктів
господарювання у сфері виробництва та обігу спирту і алкогольних напоїв
(спиртозаводів, лікеро-горілчаних підприємств, виноробних підприємств,
інших переробників спирту, оптових реалізаторів, роздрібних реалізаторів); кількість перевірених суб’єктів господарювання алкогольного
ринку; кількість виявлених фактів незаконного ввезення, виготовлення,
зберігання і реалізації спирту та алкогольних напоїв; кількість знешкоджених підпільних цехів з виготовлення фальсифікованих алкогольних
напоїв; кількість скасованих та призупинених ліцензій; кількість виявлених злочинів, що вчинені у сфері виробництва та обігу спирту і алкоголю
(ст.ст. 191, 201, 204, 216, 364-369 КК України); кількість злочинів,
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кримінальні провадження за якими закінчені розслідування; кількість виявлених осіб, які вчинили злочини (керівників спиртозаводів, керівників
лікеро-горілчаних підприємств, керівників виноробних підприємств);
кількість вилучених коштів та товарно-матеріальних цінностей (з них
спирту, фальсифікованих алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку); кількість розглянутих кримінальних проваджень у судах.
Окрім цього необхідно враховувати наявність інформації, кількість
матеріалів, що зібрано та передано (для відкриття кримінального провадження), кількість заведених оперативно-розшукових справ, відповідно до
Закону України «Про ОРД», наявність джерел оперативної інформації тощо.
Таким чином, в процесі дослідження організації діяльності правоохоронних підрозділів щодо протидії злочинів у сфері обігу підакцизних
алкогольних напоїв визначено складові частини та зміст її елементів: особливості аналізу інформації, розстановка на підставі аналізу сил ОРД, планування їх діяльності та контроль за виконанням поставлених завдань.
Отже, нами встановлено, що поняття, ознаки та види підакцизних
товарів встановлюються законодавством України у сфері оподаткування,
причому перелік продукції, яка обкладається акцизним збором, може змінюватись як у бік зменшення, так і у бік збільшення, залежно від змін у
податковій політиці держави.
Конкретний предмет матеріального світу визнається підакцизним
товаром, якщо він відповідає трьом основним ознакам: а) якщо він названий в якості підакцизного товару у відповідному Законі України; б) якщо
до його ціни включається непрямий загальнодержавний податок – акцизний збір; в) якщо його може бути віднесено до однієї з товарних позиції
чи субпозицій загальнодержавного товарного класифікатору – Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), що в
свою чергу передбачає відповідність цього предмету державним вимогам
у сфері стандартизації і сертифікації.
Предмет злочину, передбаченого ст. 204 КК України, дозволяє провести правильну кваліфікацію відповідних суспільно небезпечних діянь у
сфері незаконного обігу підакцизних товарів. За предметом злочину здійснюється не лише правильна кваліфікації виготовлення, зберігання, збуту
або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а й відмежування
кримінального правопорушення від суміжних складів, а саме передбачених ст. 213, 216, 227, 307 КК України та деяких інших.
Висновки. На сьогодні ст. 204 КК, яка покликана грати основну роль у
кримінально-правовій боротьбі, перш за все, з незаконним виробництвом і
обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів і спирту, недостатньо ефективно виконує покладені на неї завдань через наявність певних недоліків
КК України. До цих недоліків слід відносити вживання терміну «підакцизні
товари» для вказівки на предмет злочинних діянь, тоді як у реальній дійсності предметом передбачених ст. 204 КК суспільно небезпечних протиправних діянь стають товари, які не завжди є підакцизними, оскільки не
відповідають всім законодавчо визначеним ознакам підакцизних товарів,
що призводить до неточного, а тому неправильного застосування КК, а також криміналізацію в ч. 1 ст. 204 КК незаконного обігу незаконно виготовлених підакцизних товарів, що фактично робить необхідним доведення
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усвідомлення винною особою цієї ознаки, а також призводить до того, що
тотожний за характером незаконний обіг легально виготовлених підакцизних товарів не охоплюється даним складом злочину і взагалі не завжди
може тягти кримінальну відповідальність.
Таким чином, на підставі викладеного, ми прийшли до висновку, що
диспозиція ч. 3 ст. 204 КК потребує редакційних змін, тому що конструкція об’єктивної сторони передбаченого цією частиною злочину фактично
залишає поза межами даного складу деякі діяння, які за логікою мають
кваліфікуватись саме як незаконне виготовлення підакцизних товарів. У
той же час, незважаючи на матеріальний характер складу даного злочину і
його явно високу суспільну небезпеку, за чинною редакцією ст. 204 КК він
не може розглядатись як кваліфікований склад незаконного виготовлення
підакцизних товарів, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК. Така позиція законодавця є не зовсім зрозумілою і потребує уточнення шляхом встановлення
кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення підакцизних
товарів як таке, та забезпечення диференціації цієї відповідальності в залежності від наявності в діянні особи додаткових ознак, що впливають на
ступень його суспільної небезпеки, але не свідчать про інший характер цієї
небезпеки.
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Хоменко В. П. Деякі аспекти кримінально-правової протидії правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів
Метою наукової статті є аналіз правового регулювання протидії
правопорушенням щодо обігу підакцизних товарів та підстав притягнення до кримінальної відповідальності з урахуванням предмету злочину.
Об’єктом дослідження є відносини у сфері протидії правопорушенням щодо
обігу підакцизних товарів. Методологічну основу статті становить комплексний підхід, що полягав у поєднанні методів синтезу наукових розробок
даної проблематики, аналізу нормативно-правових актів у сфері протидії
правопорушенням обігу підакцизних товарів. У статті автор обґрунтовує
необхідність редакційних змін диспозиції ч. 3 ст. 204 КК осільки конструкція
об’єктивної сторони передбаченого цією частиною злочину залишає поза
межами даного складу деякі діяння, які мають кваліфікуватись як незаконне виготовлення підакцизних товарів. Зроблено висновок, що ефективна
протидія правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів може здійснюватись лише за умов злагодженої роботи оперативних підрозділів Національної поліції та податкової міліції ДФС України, а також проведення
спільного аналізу оперативної та офіційної інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з використанням сил та
засобів ОРД.
Ключові слова: підакцизні товари, акцизний збір, протидія злочинам
у сфері обігу підакцизних товарів, окремі ліцензії на кожен вид діяльності,
придбання, зберігання і транспортування підакцизних товарів, збут.
Хоменко В. П. Некоторые аспекты уголовно-правового противодействия правонарушениям в сфере оборота подакцизных товаров
Целью научной статьи является анализ правового регулирования
противодействия правонарушениям в сфере обращения подакцизных товаров и оснований привлечения к уголовной ответственности с учетом
предмета преступления. Объектом исследования являются общественные
отношения в сфере противодействия правонарушениям в сфере обращения
подакцизных товаров. Методологическую основу статьи составляет комплексный подход, заключавшийся в сочетании методов синтеза научных
разработок данной проблематики, анализа нормативно-правовых актов
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в сфере противодействия правонарушениям оборота подакцизных товаров. В статье автор обосновывает необходимость редакционных изменений диспозиции ч. 3 ст. 204 УК осилькы конструкция объективной стороны
предусмотренного этой частью преступления оставляет за пределами
данного состава некоторые деяния, должны квалифицироваться как незаконное изготовление подакцизных товаров. Сделан вывод, что эффективное противодействие правонарушениям в сфере оборота подакцизных
товаров может осуществляться лишь при условии слаженной работы оперативных подразделений Национальной полиции и налоговой милиции ДФС
Украины, а также проведение совместного анализа оперативной и официальной информации о финансово-хозяйственной деятельности субъектов
хозяйствования с использованием сил и средств ОРД.
Ключевые слова: подакцизные товары, акцизный сбор, противодействие преступлениям в сфере оборота подакцизных товаров, отдельные
лицензии на каждый вид деятельности, приобретение, хранение и транспортировка подакцизных товаров, сбыт.
Khomenko V. Some aspects of criminal law counteraction to offenses
in the field of circulation of excisable goods
The purpose of the scientific article is to analyze the legal regulation of
countering offenses regarding the circulation of excisable goods and the grounds
for criminal prosecution, taking into account the subject of the crime. The object
of the study is the relationship in the field of combating the circulation of excisable
goods. The methodological basis of the article is a comprehensive approach, which
consisted of a combination of methods of synthesis of scientific developments on this
issue, analysis of regulations in the field of combating the circulation of excisable
goods. In the article the author substantiates the need for editorial changes in
the disposition of Part 3 of Art. 204 of the Criminal Code, as the construction of
the objective side of the crime under this part leaves outside the scope of this act
some actions that should be qualified as illegal production of excisable goods. It
is concluded that effective counteraction to offenses in the field of circulation of
excisable goods can be carried out only under the conditions of coordinated work of
operational units of the National Police and tax police of the SFS of Ukraine, as well
as joint analysis of operational and official information on financial and economic
activities. and means of ORD.
Keywords: excisable goods, excise duty, counteraction to crimes in the
sphere of circulation of excisable goods, separate licenses for each type of activity,
acquisition, storage and transportation of excisable goods, sale.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ
ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
Актуальність теми. Актуалізація проблем кримінально-правової
протидії порушення будівельного законодавства знайшла своє відображення в узагальненні динаміки злочинності у цій сфері, коли соціальна обумовленість кримінально-правової заборони порушення будівельного законодавства засвідчила значні проблеми не тільки у нормах кримінального
законодавства, а й у сфері державної політики щодо будівництва в цілому.
Ґенеза розвитку кримінально-правової протидії, об’єктивні та суб’єктивні
ознаки, які характеризують кримінально-правове порушення будівельного
законодавства показують, що вчені приділили вкрай малозначну увагу цій
важливій науковій і практичній сфері кримінально-правової протидії злочинності. Водночас, актуальності набувають дослідження таких питань, як
критерії щодо розмежування порушення будівельного законодавства від
суміжних злочинів та адміністративно-правових деліктів, коли наслідки
вчинення злочинів можуть невірно кваліфікуватися при призначенні покарань, що надає підстави невірно відносити такі діяння до адміністративних правопорушень. Актуалізація розробки правових основ запобігання і
попередження злочинних порушень будівельного законодавства, що одночасно із удосконаленням норм кримінально-правової відповідальності за
порушення будівельного законодавства, виступає важливим інструментом
забезпечення законності у сфері будівництва.
Стан наукової розробки проблеми. Дослідження питань кримінально-правової характеристики порушення будівельного законодавства
здійснювалось українськими і зарубіжними вченими. У роботах таких
дослідників, як П. П. Андрушко, В. І. Антипов, Л. І. Аркуша, О. М. Бандурка,
М. І. Бажанов, О.О. Бахуринська, A. М. Бойко, В. І. Борисов, М. С. Брайнін,
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А. В. Вавриш, В. В. Голіна, Н. О. Гуторова, І. М. Даньшин, А. І. Долгова,
О. М. Джужа, В. М. Дрьомін, О. О. Дудоров, А .П. Закалюк, А. Ф. Зелінський,
Е. М. Зінченко, О. Г. Кальман, І. П. Лановенко, В. В. Лунєєв, В. Т. Маляренко,
І. О. Мамонтов, П. В. Мельник, В. О. Навроцький, В. І. Осадчий, В. І. Павликівський, О. О. Пащенко, В. М. Попович, Є. Л. Стрельцов, О. В. Стукаленко, B. Я. Тацій, В. О. Туляков, С. С. Чернявський, Є. В. Фесенко, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк,
В. І. Шакун, О. Ю. Шостко, С. С. Яценко та інших досліджено окремі аспекти
даної проблематики.
Водночас із юристами, дослідники у сфері технічного регулювання будівельного процесу також присвячують свої дослідницькі зусилля
кримінально-правовим характеристикам порушення будівельного законодавства. В. М. Андрієнко, Т. І. Анісімова, О. В. Ареф’єва, О. І. Барановський, О. В. Березін, А. І. Берлач, С. Б. Бойченко, В. І. Бояров, А. Ю. Бутирін,
О. М. Вакульчик, В. I. Грушко, В. A. Козаченко, А. О. Кушнірук, С. П. Міщенко,
І. П. Мігус, В. П. Пономарьов, С. Ф. Покропивний, В. Л. Ортинський, М. В. Чорна та інші дослідники приділили увагу питанням безпеки виробничого
процесу, порушенням будівельних норм у будівництві як системним злочинам, економічним аспектам злочинів у будівництві тощо.
Характеристика стану наукової розробки проблеми дає підстави резюмувати, що комплексне системне дослідження кримінально-правової
протидії порушення будівельного законодавства в українській юридичній
науці не здійснювалося, у роботах згаданих та інших дослідників досліджувана проблематика висвітлена епізодично та фрагментарно.
Метою статті є аналіз на основі узагальнення та критичного аналізу
теоретико-прикладних аспектів, чинного законодавства України та дослідження практики його реалізації дослідити особливості кримінально-правової протидії порушення будівельного законодавства. Завданням статті
є здійснити пошук шляхів удосконалення норм кримінально-правової відповідальності за порушення будівельного законодавства.
Основний матеріал. Як наголошує К. В. Антонов, законодавче та
нормативно-правове забезпечення оперативно-розшукової діяльності у
протидії будівельним злочинам потребує постійного вдосконалення [1,
с. 82]. На думку вчених, відповідного вдосконалення потребують і норми
Кримінального кодексу України, на основі яких ухвалюється рішення про
використання окремих оперативно-розшукових сил та застосування оперативно-розшукових заходів з метою протидії злочинам.
Кримінальне право безпосередньо впливає на визначення конкретних об'єктів оперативно-розшукової діяльності, оскільки основні критерії
для визначення певних осіб або груп такими об'єктами, як і для вихідної
правової оцінки їхньої злочинної діяльності, ґрунтуються на кримінально-правових ознаках, що характеризують склади окремих видів злочинів,
або стадії їхнього вчинення, чи різновиди спів¬учасників злочинів тощо [2,
с. 58].
Аналіз практичної діяльності щодо протидії злочинам, пов'язаним із
будівництвом засвідчив, що значна кількість таких злочинів вчиняється
під час проведення державних закупівель, однак відповідальність за порушення законодавства про здійснення державних закупівель передбачена
лише Кодексом України про адміністративні правопорушення, а саме статЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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тею 164-14 «Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів,
робіт і послуг за державні кошти».
Варто підтримати думку тих науковців [2, с. 58; 3, с. 89], які вважають,
що Кримінальний кодекс України необхідно доповнити статтею 210-1 «Порушення особами, які входять до складу комітету з конкурсних торгів, законодавства про здійснення державних закупівель», оскільки така норма
повинна бути спрямована на осіб, які безпосередньо пов'язані з організацією та проведенням конкурсних торгів. Адже посадові особи учасника, як
показує практика, в разі вчинення злочинів у сфері державних закупівель
не вчиняють активних дій щодо порушення законодавства про здійснення державних закупівель, а їхні дії підпадають під кваліфікацію інших
норм Кримінального кодексу України, зокрема: «Шахрайство» (ст. 190 КК
України); «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем» (ст. 191 КК України); «Підроблення
документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів» (ст. 358 КК України); «Зловживання владою або службовим становищем» (ст. 364 КК України); «Зловживання повноваженнями
особами, які надають публічні послуги» (ст. 365-2 КК України); «Службове підроблення» (ст. 366 КК України); «Службова недбалість» (ст. 367 КК
України); «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою» (ст. 368 КК України); «Незаконне збагачення»
(ст. 368-2 КК України); «Підкуп особи, яка надає публічні послуги» (ст. 3684 КК України); «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій
особі» (ст. 369 КК України). Те ж саме стосується осіб, які виконують функції з приймання товарів або виконаних робіт (послуг) за кількістю та якістю [3, с. 88].
На думку Г. М. Чернишова, вітчизняне кримінально-правове забезпечення протидії шахрайству потребує перегляду та вдосконалення. Зокрема, різке збільшення випадків шахрайств за допомогою «фінансових
пірамід» призвело до активних дискусій навколо питання про нормативне
закріплення окремої норми в кодексі, яка б встановлювала кримінальну
відповідальність за створення фінансової піраміди [4]. До того ж, пряма
вказівка на заборону фінансових пірамід міститься в законодавстві багатьох розвинутих країн таких, як, наприклад, Австралія, Австрія, Великобританія, Данія, Канада, Китай, Німеччина, СІЛА, Туреччина, Франція,
Швейцарія, Швеція, Японія та ін.
Стосовно пропозицій щодо реформування кримінального законодавства України та доповнення кодексу новими нормами зазначимо, що ми досить зважено до цього підходимо. Вважаємо, що доповнення кримінального
закону новими спеціальними статтями - не панацея в протидії злочинності,
особливо, якщо такі діяння вже охоплюються загальним складом злочину
(на прикладі шахрайства). На нашу думку, головними умовами введення
нових статей (особливо спеціальних складів злочину) до кримінального
кодексу має бути об'єктивна необхідність (наприклад, велике суспільне
значення кон¬кретних матеріальних предметів, суспільна небезпечність
саме цього видового прояву злочинної активності тощо) та недопущення
створення зайвої конкуренції загального та спеціальних складів, дублювання наявних норм [5, с. 275].
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При цьому варто наголосити, що з розвитком у країні економічних
відносин, розвитком банківської системи, інвестиційної діяльності, появою безготівкових форм розрахунків, модернізацією інформаційних, електронних та промислових технологій, наданням нових послуг тощо суттєво
змінюються і способи заволодіння майном шляхом обману чи зловживання довірою, а такі злочини поширюються на нові сфери суспільних відносин. Поява нових форм шахрайства вимагає адекватної реакції з боку держави у вигляді кримінально-правових заходів впливу, що відповідатимуть
сучасній дійсності.
Враховуючи стрімкий розвиток економічних відносин, поширення
шахрайських посягань у різних сферах економічної діяльності, злочинів
під час здійснення інвестиційної діяльності, в тому числі у сфері будівництва, злочинів, вчинених способом фінансової піраміди, а також зарубіжний досвід криміналізації таких діянь, вважаємо за потрібне доповнити
Розділ VII «Злочини у сфері господарської діяльності» КК України статтею
«Шахрайство під час здійснення інвестиційної діяльності» такого змісту:
«1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно, що
вкладається в якості інвестицій, шляхом обману чи зловживання довірою
інвесторів, - карається - ...
2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою
осіб, або такі, що завдали значної шкоди потерпілому, - караються -...
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо
вони вчинені службовою особою або у великих розмірах, або шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної
техніки, ін¬формаційних, телекомунікаційних та інформаційно-теле¬комунікаційних систем і мереж, систем електронних платежів, - караються -...
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті,
якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, - караються -...».
Дана стаття буде охоплювати всі прояви шахрайства з інвестиціями,
в тому числі способом фінансової піраміди, тому необхідності додатково
закріпити заборону фінансових пірамід немає [5, с. 277].
Причиною потреби цього нормативного закріплення є ускладнення
будівельних технологій, зростання обсягів будівництва, а також перехід
багатьох країн на застосування параметричних норм. Сукупність цих факторів накладає на державних службовців - співробітників органів нагляду
та контролю - непосильне навантаження, включаючи підвищені кваліфікаційні вимоги; необхідність стежити за досягненнями в області нових будівельних технологій, методів, матеріалів; додаткові зусилля на проведення заходів з оцінки нормативного відповідності; стрес, що виникає в
результаті підвищеної відповідальності за прийняття рішень, пов'язаних зі
схваленням альтернативних технічних рішень. У країнах із багаторічними
традиціями самоврядування і надзвичайно високою культурою будівництва «приватизація» поліцейських функцій досягла свого екстремального
рівня, який виражається в самоконтролі з боку регульованих суб'єктів [6,
с. 85].
Таким чином, потрібно констатувати лише часткове вирішення питань правового забезпечення протидії злочинам, пов'язаним із будівниЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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цтвом. Чинні нормативно-правові акти містять значну кількість прогалин
та недоліків, які загалом негативно впливають на якість протидії злочинам у цілому та злочинам, пов'язаним з будівництвом.
Висновки. За результатами наукового пошуку напрямів удосконалення норм кримінально-правової відповідальності за порушення будівельного законодавства автор прийшов до висновку про те, що чинні
нормативно-правові акти містять значну кількість прогалин та недоліків,
які загалом негативно впливають на якість протидії злочинам у цілому та злочинам, пов'язаним з будівництвом. Окрім матеріальних норм
кримінального законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність за злочини із фінансами у сфері будівництва, порушення умов будівництва та порушення безпеки будівництва, потребують удосконалення також кримінально-процесуальні норми, що забезпечують процес виявлення
і розслідування таких злочинів. На підставі цього можна стверджувати, що
у перспективних дослідженнях відповідного вдосконалення потребують і
вказані норми, а також норми, що є основою для ухвалення рішень про використання окремих оперативно-розшукових сил та застосування оперативно-розшукових заходів з метою протидії злочинам у сфері будівництва,
а також залучення експертних процедур на всіх стадіях розслідування та
кваліфікації злочинів.
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Чернюк І. В. Перспективи законодавчого забезпечення протидії
злочинам у сфері будівництва
У статті здійснено аналіз чинного законодавства України,на основі
узагальнення та критичного аналізу теоретико-прикладних аспектів, та
дослідження практики його реалізації досліджено особливості кримінально-правової протидії порушенню будівельного законодавства. Здійснено пошук шляхів удосконалення норм кримінально-правової відповідальності за
порушення будівельного законодавства.
Ключові слова: будівельне законодавство, об’єкт будівництва, техніка безпеки будівництва, будівельні норми, кримінальна відповідальність.
Чернюк И. В. Перспективы законодательного обеспечения противодействия преступлениям в сфере строительства
В статье осуществлен анализ действующего криминального законодательства Украины и на основе об общения и критического анализа теоретико-прикладных аспектов, исследования практики его реализации
определены особенности уголовно-правового противодействия нарушению
строительного законодательства. Осуществлен поиск путей совершенствования норм уголовно-правовой ответственности за нарушение строительного законодательства.
Ключевые слова: строительное законодательство, объект строительства, техника безопасности строительства, строительные нормы,
уголовная ответственность.
Chernyuk I. Prospects for legislative support for countering
construction crimes
The article analyzes the current legislation of Ukraine, on the basis of
generalization and critical analysis of theoretical and applied aspects, and
studies the practice of its implementation, examines the features of criminal law
counteraction to violations of construction legislation. The search for ways to
improve the rules of criminal liability for violations of construction legislation.
Keywords: construction legislation, construction object, construction safety
measures, building codes, criminal liability.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВЕРХОВНОГО КОМІСАРА
ОБСЄ У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
Постановка проблеми. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (далі – ОБСЄ) має всеосяжний підхід до безпеки, що включає в себе
військово-політичні, економічні, екологічні та гуманітарні аспекти. Тому
ОБСЄ розглядає широкий спектр проблем, пов'язаних з безпекою, включаючи контроль над озброєнням, зміцнення довіри і безпеки, захист прав
людини та прав національних меншин, демократїї, боротьби з тероризмом
та загрозами економічній і екологічній безпеці.
З огляду на широкий спектр діяльності ОБСЄ має велику структурну
розгалуженість. Слід відмітити таку посаду в рамках ОБСЄ як Верховний
комісар у справах національних меншин та особливостей правового статусу цієї посади.
Відтак метою статті є встановлення особливостей правового статусу
Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин.
Виклад дослідження. Розроблені людством протягом багатьох
століть найпрогресивніші ідеї та основні гарантії гідного існування людини, захисту її прав і свобод були втілені в основоположних міжнародних
документах. Так, прийняті міжнародним співтовариством договори закріплюють стандарти і принципи у галузі прав людини, встановлюють верховенство загальнолюдських цінностей над усіма іншими, мають значний
вплив на формування національного законодавства як у цілому, так і на
окремі його інститути. Основна ідея цих актів – закріплення і забезпечення
прав людини державою. Основоположними з них, на нашу думку, є Загальна декларація прав людини (1948 р.), Європейська конвенція про захист
прав і фундаментальних свобод людини з протоколами (1950 р.), Європейський соціальний статут (1961 р.), Міжнародний пакт про громадянські
та політичні права (1966 р.), Міжнародний пакт про економічні, соціальні
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та культурні права (1966 р.), Підсумковий акт Наради з питань безпеки та
співробітництва в Європі (1975 р.), Підсумковий документ Віденської зустрічі представників держав-учасниць Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі (1989 р.), Документ Копенгагенської наради конференції з людського виміру НБСЄ (1990 р.), Європейська соціальна хартія
(переглянута) (1996 р.), Європейська конвенція про громадянство (1997 р.)
та інші. Саме в них було регламентовано право народу на самовизначення
та заборону дискримінації за приналежністю до національної меншини.
Дієвим механізмом забезпечення захисту прав національних меншин
стало створення на зустрічі НБСЄ в Гельсінкі 1992 р. посади Верховного
комісара НБСЄ у справах національних меншин. У прийнятих на зустрічі
найвищого рівня Гельсінських рішеннях від 10 липня 1992 р. був ухвалений мандат Верховного комісара у справах національних меншин (далі Верховний комісар, ВКНМ) [1, с. 159].
Згідно з ним Верховний комісар діє під егідою Комітету старших посадових осіб (КСПО) (у 1994 р. перейменованого в Керівну раду), що має
слугувати механізмом запобігання виникненню конфліктів на найбільш
ранній стадії (п. 2 ч. ІІ). Мандат також передбачає надання допомоги всім
57 державам-учасницям ОБСЄ у розробці та реалізації політики, яка сприяє
інтеграції різних національних меншин [2].
Верховний комісар забезпечуватиме, за можливості, «раннє попередження» та в необхідних випадках «термінові дії» щодо пов’язаних із проблемами національних меншин напружених ситуацій, які ще не вийшли
зі стадії «раннього попередження», але потенційно здатні, на думку Верховного комісара, перерости в конфлікт у регіоні НБСЄ, тобто становлять
загрозу миру, стабільності або нормальним відносинам між державами-учасницями і вимагають уваги та дій Ради чи Комітету старших посадових
осіб (п. 3 ч. ІІ) [3].
Слід підкреслити, що йдеться про напружені ситуації, які можуть перерости в конфлікт між державами регіону, а не про спірні питання всередині країни, які найчастіше стають предметом розгляду відповідних
органів ООН та Ради Європи. Сьогодні відбулася значна зміна характеру
світових конфліктів. Зараз спостерігаються гострі кризи та характерні гібридні конфлікти внутрішньо національного характеру. Насильницький
сепаратизм також зростає, в деяких випадках супроводжується квазівоєнними операціями, що впливає на цивільне населення. Тим часом національні меншини стали більш різноманітними. Досягнення балансу між захистом суверенітету та територіальної цілісності держав з одного боку та з
правом на самовизначення народів, у тому числі меншин, з іншого боку, видається все складніше, особливо для відносно молодих держав. Відродження націоналізму, популізму та політики ідентичності, разом із збільшенням
кількості злочинів на ґрунті національної ненависті викликає занепокоєння і може прокласти шлях до подальшої маргіналізації, а в деяких випадках
радикалізація та екстремізму [2].
У рамках своїх мандатних повноважень Верховний комісар має діяти
конфіденційно і незалежно від усіх сторін, безпосередньо залучених у такі
напружені ситуації (п. 4 ч. ІІ). Вступаючи в особисті контакти з безпосередньо зацікавленими сторонами, він може обговорювати з ними відповідЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ні питання і за необхідності сприяти встановленню діалогу, зміцненню
довіри й співробітництва між ними (п. 12 ч. ІІ) [3, с. 54].
У розділі «Безпосередньо зацікавлені сторони» (пункти 26, 26а, 26b ч.
ІІ) до кола суб’єктів, які можуть передавати спеціальні доповіді ВКНМ, і від
яких він може одержувати інформацію під час візиту в державу-учасницю,
віднесено уряди держав-учасниць (у разі потреби — також регіональні й
місцеві влади в районах, де проживають національні меншини); представників асоціацій, неурядових організацій, релігійних та інших безпосередньо зацікавлених груп національних меншин у районах із напруженою
ситуацією, які уповноважені особами, що належать до таких національних
меншин, представляти їх (п. 25) [4].
Важливими для розуміння компетенції й напрямів діяльності ВКНМ
є положення пунктів 5b та 5с ч. ІІ документа, де визначено відповідно, що
Верховний комісар не розглядатиме питання національних меншин у ситуаціях, пов’язаних із організованими актами тероризму, а також не розглядатиме порушення зобов’язань НБСЄ стосовно окремих осіб, які належать
до тієї чи іншої національної меншини. Поширеною є думка фахівців про
те, що у певних настановах мандата ВКНМ держави-учасниці спеціально
закріпили положення, які суттєво обмежили об’єкт та предмет діяльності
Верховного комісара. До таких обмежень відносять положення про найбільш ранній етап напружених ситуацій, які ще не вийшли зі стадії «раннього попередження»; про ситуації, які можуть перерости в конфлікт у
регіоні НБСЄ і становлять загрозу миру, стабільності чи нормальним відносинам між державами-учасницями; про вилучення з-під розгляду ВКНМ
випадків порушення зобов’язань за НБСЄ стосовно окремих осіб, які належать до національних меншин, і стосовно національних меншин у ситуаціях, пов’язаних із тероризмом [1, с. 162].
Особливу увагу офіс Комісара приділяє орієнтації на молодь, що належить до національних меншин. Це дозволяє їм вирішити першопричини
сегрегації. У деяких випадках саме молодь є жертвами численних та взаємозалежних форм дискримінації, що заважає їм реалізувати свій повний
суспільний потенціал та активно інтегруватись у суспільство в цілому[2].
Мається на увазі, що зазначені положення спрямовують діяльність
ВКНМ на запобігання розвитку найнебезпечніших конфліктів, пов’язаних
із проблемами національних меншин, передусім на найбільш ранньому
етапі [1, с. 160]. Йдеться, наприклад, про конфлікти, що виникли наприкінці 80-х на початку 90-х років ХХ ст. на теренах постсоціалістичної Східної
Європи і колишнього Радянського Союзу. Водночас мандат ВНКМ практично унеможливлює втручання в застарілі конфлікти і терористичні ситуації
у західних країнах, такі, наприклад, як в Іспанії щодо басків, у Великій Британії - щодо Північної Ірландії, в Туреччині - щодо курдів.
Такий вельми поширений у колах учених і практиків західноєвропейських країн погляд випливає із загального постулату про умовний поділ
Європи на історично усталені європейські демократії, які володіють достатніми національними засобами захисту прав людини та меншин, і новоутворені чи відроджені держави, котрі лише нещодавно відмовилися від
комуністичної ідеології і перебувають у процесі демократичних перетворень.
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З-поміж двадцяти восьми країн Центральної та Східної Європи тільки
Албанія, Вірменія, Польща, Чеська Республіка, Словенія й Угорщина мають
нечисленні національні меншини, тоді як у решті держав представниками меншин є до десяти і більше відсотків населення. Саме імплементація
в національні політичні системи і громадянські суспільства цих держав
західноєвропейських принципів у сфері захисту національних меншин
була однією з пріоритетних ідей при створенні офісу ВКНМ, і це великою
мірою визначило відмінність підходів до вирішення відповідних проблем
у різних країнах. А втім, як показує історія, подвійні стандарти в практиці
міжнародних інституцій у справах прав людини можуть остаточно зникнути лише тоді, коли держави починають існувати в однорідному суспільно-економічному та правовому просторі [1, с. 162].
Відповідно до повноважень, визначених у мандаті, ВКНМ діє незалежно від сторін, що беруть участь у конфлікті. Для здійснення своїх повноважень він може відвідувати держави-учасниці; вступати в діалог із сторонами конфлікту; одержувати інформацію з перших рук про становище
національних меншин; сприяти діалогу, створенню атмосфери довіри і
співробітництва між сторонами конфлікту. Якщо ВКНМ дійде висновку, що
існує ризик виникнення конфлікту в регіоні, він, керуючись необхідністю
«раннього попередження», має терміново сповістити про це голову Керівної ради, який повинен внести це питання до порядку денного чергової
сесії Ради.
Протягом багатьох років офіс ВКНМ розробив набір керівних принципів та рекомендацій щодо низки напрямків політики захисту прав
національних меншин - таких як освіта, поширення використання мов
національних меншин, забезпечення верховенства права, належний поліцейський захист осіб, що належать до національної меншини та поширення правдивої інформації щодо національних меншин засобами масової
інформації. Названі принципи мають на меті допомогти державам-учасницям ОБСЄ у зміцненні інтеграції національних меншин до суспільства та
стійкості їх положення і забезпечення захисту їх прав [2].
Згідно з мандатом посаду ВКНМ обіймають визначні міжнародні діячі
з належним великим досвідом, від яких можна очікувати неупередженості
у виконанні доручених функцій. Рада призначає Верховного комісара на основі консенсусу за рекомендацією КСПО на трирічний строк, що може бути
подовжений не більш ніж на один термін. Першим Верховним комісаром
у січні 1993 р. був призначений Макс ван дер Стул, який до цього обіймав
посаду міністра закордонних справ Нідерландів [1, с. 165].
Загалом посаду ВНКМ створено передусім з метою гарантування європейської безпеки, а не захисту прав певних національних меншин, тим
паче осіб, які до них належать. Проте незаперечним є той факт, що ОБСЄ
вчасно звернула увагу на тісний взаємозв’язок між наявними і потенційно можливими напруженими ситуаціями, пов’язаними із національними
меншинами і безпекою в Європі, та визначила питання захисту меншин як
одне з центральних у своїй діяльності і чимало зробила в цій сфері. Маємо
зазначити з цього приводу, що ОБСЄ сприяла процесові, в результаті якого
захист меншин став найважливішим об’єктом щоденного багатостороннього діалогу і міждержавного співробітництва в Європі.
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Офіс Комісара на постійній основі видає рекомендації, які часто перекладаються багатьма мовами, та розповсюджуються на місцевому та регіональному рівні, за допомогою круглих столів та інших заходів. Реальний
вплив вони отримують лише тоді, коли закладені в них принципи і інтегруються в політику та практику [5].
Враховуючи досвід своєї багаторічної практичної діяльності, Верховний комісар з питань національних меншин виявив деякі найактуальніші
питання та теми, що стали предметом його особливої уваги. З метою забезпечення належної та послідовної реалізації відповідних прав меншин
у зоні відповідальності ОБСЄ під його егідою було опрацьовано низку документів: Гаазькі рекомендації про права національних меншин на освіту
(1996 р.), Ословські рекомендацій про мовні права національних меншин
(1998 р.) та Лундські рекомендації про ефективну участь національних
меншин у суспільно-політичному житті (1999 р.). Назва рекомендацій
збігається з назвою міст, у яких експерти завершували роботу над ними.
Наведені рекомендації не мають політичного чи юридичного характеру,
вони є наданим визнаними фахівцями поясненням змісту і тлумаченням
міжнародно-правових норм та міжнародних стандартів, що мають особливе значення для збереження й розвитку самобутності осіб, які належать до
національних меншин [1, с. 166].
Висновки. У липні 1992 р. Організація з безпеки та співробітництва
в Європі (ОБСЄ) своїм рішенням, викладеним у Гельсінському документі,
заснувала посаду Верховного комісара у справах національних меншин
(ВКНМ), який має бути інструментом запобігання конфліктів, за можливістю на якнайбільш ранній стадії розвитку, у зв’язку з напруженими ситуаціями, що стосуються національних меншин. Впродовж майже 25 років
Верховний комісар та його співробітники отримали важливий досвід стосовно виявлення потенційних причин конфліктів та вирішення проблем,
пов'язаних з питаннями національних меншин, зокрема, видали сім тематичних Рекомендацій, що дають розуміння та настанови державам, які
стикаються з вище наведеними проблемами. Відтак метою діяльності Верховного комісара є надання державам рекомендацій, на основі яких вони
могли б розробляти політику згідно із загальноприйнятими міжнародними стандартами, а також зменшувати напруженість, яка призводить до виникнення міжетнічних конфліктів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Мицик В. В. Інституційний механізм європейської системи захисту
прав людини. Європейське право № 1–2/2013. С. 157-168.
2. Panel discussion on “Preventive Diplomacy in the Changing Landscape of
Modern Conflicts: The Role of Regional Organizations”. URL: https://www.osce.
org/hcnm/425648?download=true.
3. Декларація принципів, якими держави-учасниці будуть керуватися у
взаємних відносинах // Права людини. Міжнародні договори України. Декларації, документи. 2-ге вид. / упор. Ю. К. Кучеренко. К. : Юрінформ, 1992. С. 185.
4. Helsinki Final Act // International Law Materials. 1975. № 14.
5. 1229 th Plenary meeting of the OSCE Permanent Council https://www.
osce.org/permanent-council/420572?download=true.
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

236

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Дубовик В. Б. Особливості правового статусу Верховного комісара
ОБСЄ у справах національних меншин
У статті розглянуто правовий статус такої посадової особи ОБСЄ як
Верховний комісар у справах національних меншин. Запровадження такої
посади зумовлено необхідністю виявлення ситуацій міжетнічної напруженості, які можуть створювати загрозу миру, стабільності або дружніх відносин між державами-учасницями ОБСЄ, пошуку шляхів швидкого врегулювання таких ситуацій, що обумовлює особливості провосуб`єктності такої
посадової особи.
Ключові слова: ОБСЄ, Верховний комісар ОБСЄ у справах національних
меншин, права людини, права національних меншин.
Дубовик В. Б. Особенности правового статуса Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств
В статье рассмотрено правовой статус такого должностного лица
ОБСЕ как Верховный комиссар по делам национальных меньшинств. Введение такой должности обусловлено необходимостью выявления ситуаций
межэтнической напряженности, которые могут создавать угрозу миру,
стабильности или дружеских отношений между государствами-участниками ОБСЕ, поиска путей скорейшего урегулирования таких ситуаций, обусловливает особенности провосуб`ектности такого должностного лица.
Ключевые слова: ОБСЕ, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, права человека, права национальных меньшинств.
Dubovik V. Peculiarities of the legal status of the OSCE High
Commissioner on National Minorities
The article examines the legal status of such an OSCE official as the High
Commissioner for National Minorities. The introduction of such a post is conditioned
by the need to identify situations of interethnic tensions that may threaten peace,
stability or friendly relations between OSCE participating States, to seek ways to
resolve such situations as soon as possible, and determines the peculiarities of the
legal personality of such an official.
Keywords: OSCE, OSCE High Commissioner for National Minorities, Human
Rights, National Minority Rights.
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РЕЛІГІЙНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Вступ. На сучасному етапі розвитку суспільно-політичних відносин
в Україні, що включає в себе інтенсивні зміни в духовній сфері життя суспільства, а також процеси відродження релігійної активності населення,
особливий науковий інтерес становлять питання, пов’язані з удосконаленням відносин у сфері реалізації права на свободу совісті та віросповідання
крізь призму системи законодавства України.
Стан дослідження. Значний внесок в дослідження проблематики
релігійно-правових відносин зробили: О. Биков, Ю. Кривенко, О. Маніліч,
Ф. Рудинский, Л. Сюкияйнен, М. Червєнкова та інші, основні праці яких та
відповідне національне законодавство стали основою написання даної
статті.
Мета дослідження полягає у ґрунтовному аналізі системи національного законодавства в контексті релігійно-правових засад.
Виклад основного матеріалу дослідження. Релігійні норми мають
тісний зв’язок з системою джерел права: виступають як підґрунтя права,
формують його внутрішній зміст або як фактор розвитку права. Через систему джерел права, як структурного елементу системи права, можна дослідити та визначити місце релігійних норм у складі правової системи,
адже система права є структурним елементом правової системи [5, с. 35].
Система релігійних норм у правовій системі має двосторонню природу: з одного боку, релігійні норми визначаються своїми індивідуальними
особливостями, а з іншого – ці особливості набувають специфічних ознак у
результаті впливу усіх елементів правової системи. Особливості релігійних
норм, а також специфіка їх впливу, визначаються факторами виникнення
і розвитку правової системи, що пояснює та розкриває природу правової
системи. Як зазначалося вище, існування релігійних норм як джерел права
ідентифікує країни щодо їх належності до релігійної правової системи.
Тобто релігійні норми мають визначальний характер щодо правової
системи окремих країн, активно впливають на їх класифікацію. Крім того,
релігійні норми розглядаються як загальновизнані правила поведінки
суб’єктів суспільних відносин, в яких закріплюються сформовані релігійні
уявлення віруючих про роль права у суспільстві, релігійну природу права,
а також про організацію та функціонування правової системи [15, с. 31].
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Релігійні норми можна розглядати як елементи культурної спадщини, що
зберігаються в суспільстві, визначають і закріплюють соціальні цінності та
певну поведінку суб’єктів протягом тривалого часу.
У системі законодавства України з питань прав людини і громадянина
важливе місце посідають закони про свободу віросповідання та релігійні
організації. Правову основу діяльності релігійних організацій становлять
Конституція України [2], яка проголошує, що кожен має право на свободу
світогляду і віросповідання (ст. 35), та Закон України “Про свободу совісті
та релігійні організації” від 23 квітня 1991 р. [13].
У низці інших нормативно-правових актів визначені юридичні засоби
реалізації, охорони і захисту свободи вибору світогляду та віросповідання,
а також окремих її елементів (можливостей), зокрема таких, як право на
світську та релігійну освіту, право на альтернативну (невійськову) службу
[12; 9].
Крім того, згідно зі статтею 9 Конституції України, частиною національного законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України і в яких, зокрема, також закріплено право на свободу світогляду та віросповідання. До них належать, насамперед, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
(ст. 18) та Конвенція про захист прав людини і основних свобод (ст. 9).
Свобода віросповідання означає право людини на вибір релігійного
навчання та безперешкодне відправлення культів і обрядів відповідно до
цього навчання. Ця свобода, у суб’єктивному трактуванні, розуміється як
особисте право лю¬дини. Рівнозначним є поняття свободи релігії, але воно
ще означає й право на існування всіх релігій і можливість безперешкодного проповідування представниками кожної з них власних віровчень. Однак
дуже часто всі зазначені терміни вживаються як ідентичні.
У Міжнародному пакті про громадянські та політичні права свобода
совісті та релігії об’єднується зі свободою думки, включаючи в себе «…свободу мати або змінювати релігію або переконання на власний розсуд і свободу сповідати свою релігію та переконання як одноосібно, так і спільно
з іншими, публічним або особливим порядком відправляти культи, здійснювати релігійні та ритуальні обряди та навчання… Ніхто не має права
примусово приймати релігію або переконання за чужим вибором…» [6].
Таке формулювання значною мірою відповідає підходам, визначеним
у наведеній статті Міжнародного пакту. Свобода віросповідання докладно
регламентується Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1990 р. [13].
Ряд положень Закону присвячений проблемам релігійного виховання. Закон усунув дискримінацію релігійних об’єднань. Певні гарантії
свободи віросповідання закріплені в Кримінальному кодексі. Наприклад,
перешкоджання здійсненню цієї свободи, поєднане з насильством над особистістю й рядом інших обставин, карається позбавленням волі. Водночас,
КК переслідує ті релігійні об’єднання, діяльність яких поєднана із заподіянням шкоди здоров’ю й моралі громадян, зі спонуканням до відмови від виконання гро¬мадських обов’язків або до вчинення проти¬правних дій.
Юридичною гарантією охорони вказаного принципу є передбачена в
законодавстві України кримінальна відповідальність за “умисні дії, спряЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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мовані на розпалювання... релігійної ворожнечі та ненависті... образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також
пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих
привілеїв громадян за ознаками... релігійних та інших переконань...” (ч. 1
ст. 161 Кримінального кодексу (КК) України). Крім того, кваліфікуючими
(особливо кваліфікуючими) ознаками цього злочину є: і вчинення вище
вказаних дій у поєднанні з насильством, обманом чи погрозами, або службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України); вчинення дій, передбачених частиною першою або другою цієї статті, організованою групою осіб або які
спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 161 КК України). Учинення злочину на ґрунті релігійної ворожнечі може враховуватися
судом при призначенні покарання як обставина, що його обтяжує (п. 3 ч. 1
ст. 67 КК України) [4].
Свобода совісті охоплює широке поле свого вияву в контексті духовного буття людини. Це передусім свобода самовизначення та самореалізації в системі конкретних культурних світоглядних (зокрема й релігійних та
атеїстичних) координат. Це свобода вибору, дотримання будь-яких світоглядних, етичних, релігійних доктрин, політичних, філософських вчень або
зміни їх. Це, зрештою, і свобода думки людини у світоглядній площині її
вибору. Поняття «свобода віросповідання» входить у структуру категорії
«свобода совісті» як важливий її компонент.
На думку О. Бикова, свобода віросповідання включає такі елементи:
право сповідувати віровчення; право на релігійну освіту; право виховувати
дітей в дусі віровчення тієї чи іншої релігії; право відправляти релігійний
культ; право утворювати релігійну організацію чи входити до утвореної
раніше; право бути священнослужителем; право релігійної пропаганди
(місіонерство) [1, с. 68]. До того ж, один і той самий суб’єкт може виступати суб’єктом безпосередньо релігійних правовідносин, і суб’єктом інших
суспільних відносин (наприклад, священнослужитель як людина та громадянин є суб’єктом конституційних, цивільно-правових та інших правових
відносин, а як член православного приходу вступає у внутрішньо приходські релігійні відносини, що врегульовані релігійними нормами).
Як тільки у конкретного суб’єкта виникають умови (релігійно-нормативні факти), які передбачені гіпотезою релігійних норм, абстрактне правило релігійних норм і загальні релігійні відносини доповнюються межею
конкретної можливої чи належної поведінки. Оскільки релігійні суспільні
правовідносини виникають у соціальному середовищі, до них невід’ємно
включаються різні соціальні суб’єкти, серед яких важливу роль відіграють носії соціально-релігійного авторитету, до яких можна апелювати на
випадок релігійних конфліктів, та які уповноважені вимагати виконання
відповідних обов’язків (держава, Церква, релігійні організації та громади
тощо).
Суб’єктами релігійних правовідносин можуть бути: а) громадяни держави, іноземні громадяни, особи без громадянства – віруючі; б) священики; в) клір [14, с. 184]; г) ченці [2, с. 92]; ґ) приєднані до Церкви; д) миряни.
Крім того, необхідно визнати статус суб’єкта релігійних відносин за Церквою, релігійними організаціями та громадами, права та обов’язки яких
здійснюються через їх представників – фізичних осіб.
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Здійснення свободи сповідувати релігію або переконання підлягає
лише тим обмеженням, які необхідні для охорони громадської безпеки та
порядку, життя, здоров'я і моралі, а також прав і свобод інших громадян,
встановлені законом і відповідають міжнародним зобов'язанням України.
Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг громадян залежно від їх ставлення до релігії, так само як
і розпалювання пов'язаних з цим ворожнечі й ненависті чи ображання почуттів громадян, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
Тому можна стверджувати, що в системі законодавства України досить чітко сформовані положення, що визначають питання свободи віросповідання. Можна констатувати існування міжгалузевого інституту законодавства, який є основою юридичного механізму забезпечення свободи
світогляду та віросповідання.
Дослідниця М. Червенкова вважає, що адміністративно-правовий
механізм регулювання свободи віросповідання в Україні складається з таких елементів, як: норми права – загальнообов’язкові правила поведінки,
встановлені з метою регулювання суспільних відносин у сфері свободи
віросповідання; правовідносини – вольові суспільні відносини, що виникають на основі норм права у сфері адміністративно-правового регулювання свободи віросповідання; акти реалізації норм права – процес фактичного втілення конкретних приписів правових норм стосовно конкретних
суб’єктів у сфері адміністративно-правового регулювання свободи віросповідання. Діяльність органів державної влади повинна базуватись на
таких завданнях: побудова державно-релігійних відносин за світськими
принципами держави ; захист прав громадян на свободу совісті і недопущення діяльності деструктивних релігійних організацій; здійснення нормотворчої діяльності для удосконалення законодавства в релігійній сфері;
створення стандартів та системи діяльності органів державної влади в
релігійні сфері; формування належних умов діяльності релігійних організацій та здійснення державними органами нагляду за дотриманням законодавства; здійснення спільних роз’яснювальних, наукових, практичних та
інформаційно-просвітницьких заходів серед населення для розвитку взаємодії держави та релігійних організацій; залучення громадських та державних структур для досягнення поставлених цілей і завдань в релігійній
сфері [17].
Цілий ряд фундаментальних положень щодо правового захисту релігійної свободи знайшли своє відображення у деяких інших законах і підзаконних нормативних актах нашої держави, що сприяє більш ширшому її
втіленню. Система національного законодавства у сфері здійснення релігійних прав та забезпечення свобод складається з наступних правових актів: Цивільного кодексу України; Цивільно-процесуального кодексу України; Кримінального кодексу України; Кримінально-процесуального кодексу
України; законів «Про альтернативну (невійськову) службу»; «Про освіту»,
«Про загальний військовий обов’язок і військову службу» тощо [3, с. 21].
Так, у Законі України «Про громадянство України» від 8 жовтня
1991 р. не тільки встановлюється наявність правового зв’язку особи і держави [10], але й наголошується, що право набуття громадянства мають всі
особи, які проживали і проживають на території України. Тобто, можливість
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

241

реалізації цього права в жодній мірі не залежить від віросповідання тієї чи
іншої особи. Така інтерпретація права на громадянство як невід’ємного
права людини, була свідченням суттєвої демократизації українського суспільства.
Ще одним прикладом є Закон «Про об’єднання громадян», який було
прийнято у червні 1992 р. У ньому на законодавчому рівні відбулося закріплення положення, де прописувалося, що ті легалізовані об’єднання, які
у своїй діяльності припускаються розпалювання ворожнечі через національну приналежність або релігійні погляди, мають бути заборонені, бо це
є відвертим зазіханням на фундаментальні права людини.
У Цивільному кодексі України є положення, що встановлюють порядок, за яким має відбуватися відшкодування моральної або іншої шкоди,
отриманої через порушення релігійних прав [16].
Окремо слід зупинитися на проблемі законодавчого забезпечення
прав людини і релігійної свободи у випадку з військовослужбовцями. На
початковому етапі вітчизняного державотворення, у грудні 1991 р., було
прийнято Закон «Про альтернативну (невійськову) службу». У ньому законодавець передбачив, що якщо призов громадянина на військову службу
йде врозріз з його релігійними переконаннями, її можна замінити виконанням альтернативної (невійськової) служби [8]. Поява подібного закону
демонструвала те, що нова Українська держава дуже відповідально ставиться до своєї місії забезпечення прав і свобод власних громадян у дусі
міжнародних правових стандартів захисту прав людини, зокрема і права
на релігійну свободу.
У статті 10 Закону «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики»,
який було прийнято Верховною радою України у 2010 році, йдеться, що основними засадами внутрішньої політики в гуманітарній сфері є… забезпечення умов для формування толерантного суспільства, гарантування свободи совісті та віросповідання [11].
За дотриманням релігійної свободи військовослужбовців слідкує,
створена при Міністерстві оборони, Рада у справах душпастирської опіки.
Саме за її сприяння у Збройних силах України виник інститут військового
капеланства [7].
Його формування відбувалося як з урахуванням подібного міжнародного досвіду, так і з урахуванням національних традицій. Важливість
даного інституту довели події останніх років на Донбасі, коли саме
душпастирська опіка стала однією із запорук підтримання належного
рівня бойового духу серед військовослужбовців та надала їм можливість,
навіть у таких екстремальних умовах реалізовувати своє право на свободу віросповідання.
Відтак, релігійні норми можуть виступати важливими регуляторами
суспільних відносин, факторами формування правових норм, ставлення
індивідів до правових інститутів, формування протиправної чи законослухняної поведінки. За допомогою релігійних норм формується певна релігійно-нормативна ідеологія, яка формує певний культурний свідомий тип
людини. Через зміст релігійних норм правові норми знаходять своє божественне обґрунтування відповідно до приписів Священних джерел у нормах сучасного світського та релігійного права.
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Висновки. Отже, чинне законодавство України, що відображається у різноманітних галузях права, у тій його частині, що містить правову
інтерпретацію релігійності спирається на наступні базові принципи: рівноправність всіх громадян незалежно від їх релігійних поглядів; жодна з
релігій, представлених в Україні, не може вважатися на державному рівні
обов’язковою; усі релігії та пов’язані з ними організаційні структури знаходяться у рівному стані перед законом; законодавство України базується
на принципі відокремлення церкви від держави; держава стає на захисті
прав і законних інтересів релігійних організацій; регулює відносини між
громадянами, які належать до різних релігійних конфесій та між віруючими і атеїстами, сприяючи створенню атмосфери толерантності і взаємної
поваги, це ж стосується і відносин поміж релігійних організацій, звичайно
беручи до уваги, чи не суперечать їх внутрішні настанови чинному українському законодавству.
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Мельникович М. С. Релігійні основи системи законодавства
України
В статті досліджується релігійно-правові засади системи національного законодавства України. Визначається що релігійні засади, і вихідна з
них мораль (моральні засади) виступають в якості додаткового регулятора суспільних відносин та одночасно оціночним механізмом юридично
вагомих дій. В одних випадках пряме регулювання таких дій не передбачене
чинним українським законодавством, а тому вони потребують не тільки
врегулювання, але й оцінки з точки зору суспільства та держави. В інших
випадках законодавець для оцінки юридично значимих дій, які формально
відповідають вимогам закону, впроваджує додатковий їх оціночний критерій - «моральність, моральні засади», тощо, та які дозволяють уповноваженим органам правоохоронної системи провести переоцінку вчинених
дій або визначити межі здійснення відповідних суб’єктивних прав.
Ключові слова: релігійні норми, релігійні відносин, правові відносини,національне законодавство, правове регулювання суспільних відносин.

Мельникович М. С. Религиозные основы системы законодательства Украины
В статье исследуется религиозно-правовые основы системы национального законодательства Украины. Определяется что религиозные
основы, и выходящая из них мораль (моральные принципы) выступают в
качестве дополнительного регулятора общественных отношений и одновременно оценочным механизмом юридически значимых действий. В одних
случаях прямое регулирование таких действий не предусмотрено действующим украинским законодательством, а потому они нуждаются не только врегулю ния, но и оценки с точки зрения общества и государства. В других случаях законодатель оценки юридически значимых действий, которые
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формально соответствуют требованиям закона, внедряет их оценочный
критерий - «нравственность, моральные принципы» и т.д., и которые позволяют уполномоченным органам правоохранительной системы провести переоценку совершенных действий или определить пределы осуществления соответствующих субъективных прав.
Ключевые слова: религиозные нормы, религиозные отношений, правовые отношения, национальное законодательство, правовое регулирование общественных отношений.
Melnikovych M. Religious bases of the system of legislation of Ukraine
The article examines the religious and legal principles of the system of
national legislation of Ukraine. It is determined that religious principles, and
the original morality (moral principles) act as an additional regulator of social
relations and at the same time an evaluative mechanism of legally valid actions. In
some cases, direct regulation of such actions is not provided by current Ukrainian
legislation, and therefore they need not only regulation but also assessment from
the point of view of society and the state. In other cases, to assess legally significant
actions that formally meet the requirements of the law, the legislator introduces an
additional evaluation criterion - "morality, moral principles", etc., and which allow
the authorized law enforcement agencies to reassess the actions or determine the
limits of relevant subjective right.
Keywords: religious norms, religious relations, legal relations, national
legislation, legal regulation of public relations.
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ФОРМИ ДИСКРЕЦІЇ В ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Питання дискреції в правозастосовній діяльності не є інноваційним для вітчизняної юриспруденції, водночас, воно є
докорінним. Його осмислення напряму впливає на ефективність та якість
реалізації норм права, обґрунтованість та вмотивованість прийнятих рішень, а через з це й на оцінку діяльності органів публічної влади та бездоганності й юридичної чистоти законодавства з боку професіоналів та
пересічних людей. Саме тому ця тематика не виходить як з поля зору науковців, так і практиків, а отже не втрачає свої актуальності.
В ракурсі практичних потреб проблематика дискреції детермінується
необхідністю неухильної реалізації конституційно-закріпленого положення про те, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19).
Крім того, важливість осягання видового розмаїття дискреції диктується й тим, що на законодавчому рівні поняття «дискреційні повноваження» суб’єктів владних повноважень не визначене. Проте, його розуміння
іноді має вирішальне значення для визначення стратегії захисту інтересів
суб’єктів правовідносин, формулювання позовних вимог та, врешті, отримання позитивного результату у справі [1].
З теоретичної точки зору значення дискреції для правозастосування
є хоч вузьким, але неодмінним проявом фундаментальної проблеми свободи в праві, унеможливлення свавілля. тому осягання її природи, особливо в умовах трансформації законодавства, є запорукою його зрозумілості,
чіткості, адекватності існуючим суспільним відносинам. Як справедливо
вказує К. Давидов, свобода дій, настільки природня для суб’єктів приватного права, у випадку публічної адміністрації пов’язана з певними ризиками
ухвалення незаконних рішень. Недивно, що регламентація адміністративної дискреції та судового контролю за нею, є однією із найважливіших та
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найскладніших проблем сучасного європейського права. Загроза переростання розсуду в адміністративне свавілля, встановлення юридичних гарантій, що перешкоджають такій деформації, вже давно, турбують правознавців не тільки у Європі, але й в цілому в світі [2, с. 39].
Таким чином, теоретичне опанування природи дискреції у правозастосуванні є вкладом фундаментальної юриспруденції у забезпечення
панування принципу верховенства права, складовою якого є формальна
визначеність. Остання є дороговказом для правозастосувача у напрямку
прийняття рішень, що цілком відповідають як матеріальним та процесуальним приписам.
Поруч з цим, дискреція в правозастосовній діяльності є орієнтиром, а
також в рівній мірі, й суміжним питанням щодо подальшого опанування й
розвитку знань щодо способів й типів правового регулювання, адже усвідомлення того, коли юридичне дозволяння не може мати місце.
Цими та багатьма іншими міркуваннями диктується необхідність
аналізу дискреції в правозастосовній діяльності.
Стан наукової розробки проблеми. Природу дискреції в праві, її
види вивчало не одно покоління вчених-правознавців, причому як на фундаментальному рівні, так і на рівні окремих галузевих юридичних наук.
Теоретичні та практичні питання дискреції у дорадянську добу опановували такі відомі правознавці як Л. Владимиров, О. Коні, В. Случевський,
І. Фойницький.
В радянський період зазначені питання стали предметом наукового
аналізу М. Александрова, О. Берченка, П. Елькінд, Ю. Калмикова, В. Леушина, Ю. Решетова, Ф. Ягофарова тощо.
З набуттям незалежності Україною, активним розвитком державотворчих процесів, формуванням та подальшою інновацією національної
правової системи різноманітні питання дискреції в правозастосвній діяльності розглядалися в наукових працях Ю. Барабаша, С. Бобровник, І. Бриля,
М. Ведернікова, Д. Голосніченка, Ю. Грошевого С. Гусарєва, Н. Добренької,
М. Закуріна, О. Капліної, М. Костицькиого, С. Лисенкова, Л. Пригари, С. Резанова, О. Фандалюка, О. Уварової
Незважаючи на вагомий пласт наукових надбань з тематики дискреції у правозастсоуванні, вважати, що наукові пошуки у цьому напрямку
цілком вичерпані, дещо передчасно.
Метою статті є аналіз сутності та форм дискреції в правозастосовній
діяльності, впливу дискреції на результати правозастосування.
Виклад основного матеріалу. В сучасній науковій літературі з правознавства не має усталеного підходу щодо видового розмаїття дискреції.
Так, на думку В. М. Капіцина, серед проявів дискреції можна виокремити
наступні варіації:
1) дискреція, обумовлена «прогалинами» у праві;
2) дискреція при відсутності окремого нормативного елементу в механізмі правового регулювання;
3) дискреція у зв’язку з суперечкою закону та підзаконного акту;
4) дискреція, обумовлена спором щодо компетенції, протистоянням
різних сил, коли виникають суперечки через реалізацію принципів «єдності влади» та «розподілу влади»;
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5) дискреція у звязку з розширювальним тлумаченням повноважень [3].
Водночас, найпоширенішим є підхід, згідно з яким види (форми)
дискреції залежать від суб’єктів правозастосування та специфіки норми,
щодо якої здійснюється застосування дискреційних повноважень. Отже за
суб’єктами правозастосування розрізняють дискреційні повноваження судів та органів публічної влади, насмаперед, виконавчої влади.
Характеризуючи сутність судової дискреції, необхідно відмітити, що
в цілому (на рівні базових підходів) бачення вітчизняних та зарубіжних
вчених на її природу збігаються. О. Даровських вказує, що дискреція є гарантом незалежності судової влади від втручання будь-кого в процес здійснення правосуддя. Дискреційні повноваження входять в якості важливої
складової системи заходів з реалізації принципу самостійності та незалежності судової влади [4, c. 30].
Cуддівську дискрецію або суддівський розсуд, відомий ізраїльський
дослідник А. Барак визначає як повноваження, надане особі, яка володіє
владою вибирати між двома чи більше альтернативами, коли кожна з альтернатив законна. Отже, суддівський розсуд апріорі не є ні емоційним, ні
розумовим станом [5, с. 13]. Одночасно з цим А. Барак метафорично вказує
на те, що «… якби правовий шлях привів до роздоріжжя, і суддя повинен, не
маючи ясного та точного стандарту для керівництва, вирішити, по якому
шляху йти» [5, с. 13–14].
М. Гарієвська, досліджуючи обсяг дискреційних повноважень суду в
цивільному процесі, вказує на те, що дискреційні повноваження суду виникають у якості складової повноважень суду на здійснення правосуддя в
цивільному судочинстві [6]. Вчинити певну процесуальну дію на власний
розсуд, не маючи на те повноважень, суд не може [6]. Поза повноваженнями суду дискреція губить будь-який юридичний сенс, оскільки втрачає
властивості, що визначають її як державноправове явище [6]. Вчинення
будь-якої процесуальної дії неможливе без інтелектуальної складової [6].
Думки, висновки судді, що виникають у нього під час вчинення процесуальної дії, не несуть жодної якості, яка б вирізняла їх специфічними властивостями серед інших юридичних явищ [6]. При регламентації здійснення
правосуддя законодавець фактично не виявляє інтересу до безпосереднього внутрішнього механізму формування і реалізації думок судді щодо вирішення справи (питання), адже у випадку, якщо прийнятий ним судовий
акт набере законної сили, внаслідок неоскарження чи залишення без змін
при перегляді, припускається, що ці думки ґрунтуються на законі та обставинах справи [6]. Закріплення правових конструкцій «суд має право», «суд
може» ще не свідчить про наявність у розпорядженні якими-небудь правами в органу судової влади, у такому випадку суду пропонується вибирати
найбільш допустимі в конкретному випадку варіанти процесуальних дій
для досягнення загальної мети. При цьому наявність варіантів виступає
процесуальною гарантією дотримання прав інших учасників процесу [6].
При визначенні дискреційних повноважень законодавцем використовуються різноманітні мовні конструкції, такі як: «суд може», «суд має право»,
«визнається судом» [6]. Названі мовні конструкції встановлюють дії суду у
формі «дозволу», «уповноваження», «вибору». Причому в переважній більЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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шості випадків надання суду дискреційних повноважень формально не
обумовлюється якимись межами. Усе буде залежати від конкретних обставин справи, що визначать необхідність ухвалення конкретного судового
рішення для досягнення мети, встановленої законом [6].
За висловом В. Бібіла, законодавець, не тільки не маючи можливості,
але і не вважаючи за доцільне охопити всю розмаїтість конкретних випадків, свідомо надає суду право на окреслену певними межами закону свободу діяльності, надаючи йому тим самим право на розсуд. Це право стає
елементом компетенції суду, свого роду суб’єктивним правом. Виникають і
такі ситуації, коли законодавець, конструюючи норму права, не мав наміру
дати можливість суду діяти на свій розсуд, проте норма з яких-небудь причин вийшла неясною, що змушує суд вносити в свою діяльність елементи
розсуду. Іноді в законі взагалі відсутня норма, яка регламентує конкретне
суспільне відношення, оскільки законодавство не встигає за надзвичайно
динамічним розвитком суспільних відносин. Законні ж інтереси особи захищають насамперед використанням судового розсуду. Але з яких би причин судовий розсуд не виникав, він завжди повинен бути в межах закону.
Рішення, прийняте судом на основі розсуду, зумовлює ті самі правові наслідки, як і те, в основу якого покладено конкретне правове розпорядження [7, с. 43].
О. Крижова вважає, що дискреційні повноваження суду варто визначати як один із основних засобів втілення верховенства права у повсякденну реальність суспільного та державного життя[8]. Основною метою здійснення правосуддя є захист порушених прав і свобод особи [8]. У зв’язку
з цим застосування такого фундаментального принципу, як верховенство
права, не повинно обмежуватись лише правотворчістю, а саме встановленням ефективних правових процедур відправлення правосуддя [8]. Цей
принцип повинен набувати продовження у професійній діяльності усього суддівського корпусу, яка має бути спрямована на максимально чітке,
зрозуміле і якісне виконання процесуальних норм, забезпечення вільного
доступу до правосуддя усіх громадян [8]. Одним з важливих аспектів реалізації принципу верховенства права є уникнення надмірної та штучної
бюрократизації судового процесу, що перешкоджає реалізації мети правосуддя загалом та унеможливлює панування верховенства права [8]. Проте
головним є те, що прийняття суддею певного рішення у межах його дискреційних повноважень повинно ґрунтуватися передусім на об’єктивному
та загальному принципі верховенства права [8]. Отже, дискреційні повноваження суду є потенційним підґрунтям для реалізації принципу верховенства права лише за певних умов [8]. Треба визнати, що однією із основних
перешкод у практичному втіленні принципу верховенства права є такі загальні негативні явища вітчизняної правової культури, як низький рівень
правової освіти громадян, несформованість правової ідеології, правовий
нігілізм, інфантилізм та інші деформації їх правосвідомості [8]. Ці фактори заважають суб’єктам правозастосування осягнути сутність принципу
верховенства права як такого, що може бути реалізований не лише у правотворчості, але й у застосуванні права [8].
Є інші дещо інші підходи щодо розуміння суті судової дискреції Зокрема, М. Закурін, визначає дискреційні повноваження, як можливість діяти за
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власним розсудом, в межах закону, можливість застосувати норми закону
та вчинити конкретні дії (або дію) серед інших, кожні з яких окремо є відносно правильними (законними) [9, с. 21].
Також зустрічається думка про те, що судовий розсуд слід визнаичти
як зумовлене відносною невизначеністю права певним чином обмежене
повноваження суду обирати такий варіант вирішення конкретної справи,
який є максимально доцільним та справедливим у відповідній ситуації [10,
с. 45].
Найбільш оригінальною, водночас, дещо неоднозначною є думка
В. Іванюка про те, що у науковій літературі досить поширеною є ситуація,
коли вчені ототожнюють поняття «дискреційні повноваження» та «суддівський розсуд» [11]. Такий підхід до співвідношення понять видається
дещо помилковим [11]. Поняття «дискреційні повноваження» містить у
собі як об’єктивну, так і суб’єктивну складову [11]. Об’єктивною складовою
цього явища є наявність закріпленого в законі положення про можливість
у цьому конкретному випадку застосувати одне з альтернативних рішень
суддею під час вирішення справи [11]. А суддівський розсуд, будучи суб’єктивною складовою дискреційних повноважень суддів, являє собою явище
не просто суб’єктивне, а таке, що пов’язане з особистістю судді, його правовою культурою і правосвідомістю, кваліфікацією й соціальною позицією
[11]. Адже саме від особистих якостей судді як людини та його розуміння ваги своїх рішень для долі певної особи залежать об’єктивність і виваженість прийнятих ним рішень [11].
Також зустрічається точка зору, згідно з якою судовий розсуд ототожнюється із правозастосовною діяльністю [12, c. 212-213].
Л. Ніколенко вважає, що дискреція стосовно діяльності суду є комплексом повноважень, виражених в правах, які надані органу правосуддя
поступати певним чином в конкретних ситуаціях, вказаних законодавцем
для здійснення процесу судочинства з ряду причин. По-перше, в понятті
права як міри можливої поведінки для судів виражено розсуд. Дискреція
– це право в об'єктивному сенсі, безвідносно до конкретного судді, що застосовує її. По-друге, наділяючи суди правами, так само як і обов’язками,
держава здійснює владну функцію зі здійснення правосуддя. Дискреційні
повноваження реалізуються публічно. Ця ознака передбачає зведення до
можливого мінімуму долі суб’єктивізму судді при визначенні дій учасників
спору. По-третє, дискреційні повноваження реалізуються в межах процесуальних правовідносин і не зачіпають матеріально-правової сутності спору.
Процесуальні правовідносини носять вторинний характер за відношенням
до матеріально-правових. Законодавець, регламентуючи порядок вирішення спору, дозволяє або забороняє здійснювати певні дії суду як центральній фігурі господарського судочинства. По-четверте, суди є органами,
що здійсню¬ють діяльність з застосування норм права внаслідок того, що
законодавець наділив їх такими повноваженнями [13, c. 32].
Слід звернути увагу на те, що одночасно з науково-теортичними
напрацюваннями, судова практика теж виробила декілька підходів зодо
розуміння поняття «дискреція». 01.01.2018 р. колегія суддів Касаційного
кримінального суду у складі Верховного Суду ухвалила постанову, в якій
роз’яснила поняття судової дискреції (судового розсуду) у кримінальному
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судочинстві. Це поняття включає повноваження суду обирати між законними альтернативами та діяльність суду з вирішення спірних правових питань. Такі повноваження суду мають виходити із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, конкретних обставин ситуації, даних про
особу винного, справедливості й достатності обраного покарання тощо.
Підставами для судового розсуду при призначенні покарання виступають:
кримінально-правові, відносно-визначені (де встановлюються межі
покарання) та альтернативні (де передбачено декілька видів покарань)
санкції;
принципи права;
норми, де використовуються формулювання, що суд «може», «вправі»;
багатозначні юридичні терміни та поняття, які не мають нормативного закріплення, зокрема «особа винного», «щире каяття», тощо;
оціночні поняття, зміст яких визначається не законом або нормативним актом, а правосвідомістю суб'єкта правозастосування;
індивідуалізація покарання – конкретизація виду і розміру міри державного примусу особі залежно від особливостей злочину і його суб'єкта
[14].
Поруч з цим, в рішенні Верховного Суду України від 16 вересня
2015 року № 21-1465а15 зазначено про те, що стосовно дискреційних
повноважень, суд вважає, що такими є повноваження обирати у конкретній
ситуації між альтернативами, кожна з яких є законною. Прикладом таких
повноважень є повноваження, які закріплені у законодавстві із застосуванням слова «може». В такому випадку дійсно суд не може зобов’язати суб’єкта владних повноважень обрати один з правомірних варіантів поведінки,
оскільки який би варіант реалізації повноважень не обрав відповідач, кожен з них буде законним.
У Рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Суомінен
проти Фінляндії» (Suominen v. Finland), № 37801/97, п. 36, від 01.07.2003 р.
підкреслюється, що хоча національний суд має певну свободу розсуду
щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов’язаний виправдати свої дії,
навівши обґрунтування своїх рішень [15, c. 60]
Аналіз вказаних правових позицій судових органів засвідчує уніфікацію теоретичних та практичних напрацювань щодо розуміння сутності
поняття «судова дискреція». Це, своєю чергою, дає можливість деяким науковцям виокремити й форми судової дискреції. Так, С. Магда вказує на те,
що існує декілька категорій адміністративних справ, які стосуються дискреційних повноважень.
Перша категорія, – суди встановлюють, що суб’єкти владних повноважень протиправно відмовляють заявникам, однак не зобов’язують суб’єктів владних повноважень вчиняти певні дії, обґрунтовуючи при цьому свої
рішення тим, що вони не можуть втрутитися в адміністративний розсуд
суб’єкта владних повноважень, оскільки завданням адміністративного
судочинства є гарантування дотримання вимог права, а не забезпечення
ефективності державного управління.
Друга категорія справ, – суди встановлюють, що перевіряючи рішення дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень, вони не втручаЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ються в дискрецію суб’єктів владних повноважень поза межами перевірки. Судові рішення цієї категорії є достатньо аргументованими, в них суди
посилаються як на норми чинного законодавства, Постанови Пленуму
ВАСУ та на рішення Європейського суду з прав людини. В судових рішеннях встановлюється, що спосіб відновлення порушеного права має бути
ефективним та таким, що виключає подальші протиправні рішення, дії або
бездіяльність суб’єкта владних повноважень, у випадку невиконання або
неналежного виконання рішення не виникала б необхідність повторного
звернення до суду, та здійснювалося примусове виконання рішення.З огляду на викладене, суд приходить до висновку втрутитися в адміністративний розсуд суб’єкта владних повноважень, коли останній наділений дискреційними повноваженнями і зобов’язати останнього прийняти рішення.
Третя категорія справ, – суд встановлює, що суб’єкт владних повноважень помилково вважає свої повноваження дискреційними, оскільки
останній втратив своє право на етапі, коли порушив права особи, розглянувши звернення із недодержанням вимог законодавства. Виходичи з
викладеного, на думку суду, у суб’єкта владних повноважень відсутня можливість вибору одного із варіантів поведінки.
Четверта категорія справ, - суд помилково встановлює, що повноваження нижчих судів є дискреційними. Виходячи з викладеного слід зазначити, що існує лише один шлях до вирішення проблеми, - необхідно терміново внести зміни до законодавства та встановити, що необхідно розуміти
під термінами «дискреція», «дискреційні повноваження», визначати їх ознаки та встановити випадки, коли ті чи інші повноваження можуть вважатися дискреційними і виокремити виключення із загального правила. Як
одне із виключень, на наш погляд, доцільно закріпити, що повноваження
суб’єктів владних повановажень не будуть вважатися дискреційними після встановлення судом факту противправності дії чи бездіяльності органу
державної влади чи місцевого самоврядування з приводу яких особа звернулася до суду. В цьому випадку суди повинні розглянути справу по суті та
винести законне і обґрунтоване рішення [16, c. 100-101].
Отже, ще раз звернемо увагу на те, що підходи аналітичної та прикладної юриспруденції у коннотаціях суддівської дискреції загалом збігаються.
Одночасно з судовою дискрецією наука та практика виокремлюють
ще «дискреційні повноваження органів публічної влади». В науковій літературі акцентується увага здебільшого на дискреційних повноваженнях
органів виконавчої влади. Вони за своєю сутністю пов’язані з розсудом адміністративним.
Слід зазначити про те, що на нормативному рівні мали місце спроби
також визначити термін «дискреційні повноваження» щодо органів публічного влади. Цього свого часу намагався зробити Кабінет Міністрів України
в Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів (затверджена постановою№ 1346 від 08.12.2009 р.,
але втратила чинність на підставі постанови № 1126 від 02.11.2011 р.), відповідно до якої: «дискреційні повноваження – сукупність прав і обов'язків
державних органів, їх посадових та службових осіб, що дають можливість
на власний розсуд визначити повністю або частково зміст рішення або виЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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брати один з кількох варіантів прийняття рішень, передбачених проектом
акта» [1].
Схоже визначення міститься в діючій Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженій Наказом Міністерства юстиції
України № 1395/5 від 24.04.2017 р, де вказується про те, що «дискреційні
повноваження – це сукупність прав та обов'язків органів державної влади
та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, що надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і зміст управлінського
рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом, проектом нормативно-правового акта» [1].
Згідно з положеннями Рекомендації №R (80) 2, прийнятої Комітетом
Міністрів Ради Європи 11 березня 1980 року державам-членам стосовно
реалізації адміністративними органами влади дискреційних повноважень
від 11 березня 1980 року, під дискреційним повноваженням слід розуміти
повноваження, яке адміністративний орган, приймаючи рішення, може
здійснювати з певною свободою розсуду, тобто коли такий орган може
обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин [1].
У судовій практиці (наприклад постанова Верховного Суду від
11.09.2019 у справі №819/570/18) сформовано позицію щодо поняття дискреційних повноважень, під якими слід розуміти такі повноваження, коли
у межах, які визначені законом, адміністративний орган має можливість
самостійно (на власний розсуд) вибирати один з кількох варіантів конкретного правомірного рішення [1].
Своє ставлення у вигляді певної правової позиції щодо розуміння
поняття «дискреційні повноваження» висловив Конститиуцій Суд України, який у рішенні по справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції
України (конституційності) окремих положень абзацу першого пункту
40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу
України (Справа №1-123/2018(4892/17) від 11.10.2018 р. № 7-р/2018, наголосив на тому, що що принцип юридичної визначеності як один із елементів верховенства права не виключає визнання за органом публічної
влади певних дискреційних повноважень у прийнятті рішень [17]. Своєю
чергою, потреба у визначеності не означає, що органові, який ухвалює рішення, не повинні надаватись дискреційні повноваження (де це необхідно)
за умови наявності процедур, що унеможливлюють зловживання ними; у
цьому контексті закон, яким надаються дискреційні повноваження певному державному органові, повинен вказати чітко і зрозуміло на обсяг такої
дискреції [17]. Не відповідатиме верховенству права, якщо надана законом
виконавчій владі дискреція матиме характер необмеженої влади; отже, закон повинен вказати на обсяг будь-якої дискреції та на спосіб її здійснення
із достатньою чіткістю, аби особа мала змогу відповідним чином захистити себе від свавільних дій влади [17].
На противагу наведеній правовій позиції Конституційного Суду
України Д. Голосніченко стверджує, що дискреційні повноваження харакЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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теризуються відсутністю однозначного нормативного регулювання дій
органу виконавчої влади. Тобто, за наявності «права» законодавством не
встановлюється міра необхідної поведінки зобов’язаного суб’єкта (органу
виконавчої влади). Отже, формально державою не забезпечується дотримання приписів правових норм як юридичного обов’язку щодо реалізації
дискреційних повноважень. Слід зазначити, що термін «дискреція», зазвичай, використовують у значенні розсуду. Семантичний і етимологічний
аналізи понять «дискреція», «розсуд» свідчать про їх подібність, а у перекладах з різних мов вони мають такі значення, як: розсуд, свобода дій, вільний вибір, право розсуду, дискреційне право, розсудливість, обережність,
надані на власний розсуд, що діють за власним розсудом, дискреційні [18,
с. 54-55].
Автори підручника «Адміністративне право України. Академічний
курс» дискреційними повноваженнями називають повноваження щодо реалізації адміністративного розсуду, коли вони не передбачають обов’язків
органу узгоджувати (в будь-якій формі) свої рішення з будь-яким іншим
суб’єктом. Адміністративний розсуд має місце тоді, коли правовий припис, не встановлюючи конкретного варіанта дій, наділяє орган певним
ступенем свободи у вирішенні конкретної справи і прийнятті відповідного рішення, тобто він означає можливість вибору в межах, встановлених правовими нормами [19, с. 265, 368]. Близька до подібної точка зору
Ю. Тихомірова, який вважає, що дискрецію (адміністративний розсуд) не
можна ототожнювати тільки з формалізованими повноваженнями органу
виконавчої влади. Вона природно пов’язана і являє собою інтелектуально-вольовий та правовий імпульс щодо реалізації статусу органу виконавчої влади [20, c. 188]. Р. Сінєльнік тлумачить поняття «дискреційна влада»
(від лат. discretion, франц. discretionnaire – той, що залежить від власного
розсуду) як надання вищим органам виконавчої влади та іншим органам
повноважень діяти на власний розсуд залежно від обставин як у рамках
закону, так і поза ними [21, c. 65].
Своєю чергою, П. Гуйван наполягає на тому, що дискреційні повноваження владних суб’єктів публічної діяльності обов’язково мають бути обмежені законодавством [22].
М. Смокович, вважає, що дискреційні повноваження – це встановлені
законами права і обов’язки суб’єктів владних повноважень, які визначають
ступінь самостійності їх реалізації з урахуванням принципу верховенства
права та полягають у застосуванні ними адміністративного розсуду при
вчиненні дій і прийнятті рішень [23, с. 5].
К. Давидов формою прояву адміністратвиного розсуду вважає невизначені правові поняття [2, c. 40]. Одночасно з цим, дискреційні повноваження органів публічної влади знаходять безпосередньо свій прояв,
коли:
– є невизначеність або відстуність строків, умов або підстав ухвалення рішення, наявність дублюючих повноважень як у органів державної
влади, так і органів місцевого самоврядування;
– відбувається визначення компетенції по формулі «вправі» диспозитивне встановлення можливості вчинення органами публічної влади
(їхніми посадовими особами) дій щодо громадян та організацій;
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– має місце вибіркове змінення обсягу прав, включаючи можливість
необгрунтованого встановлення виключень із загального порядку для
громадян та організацій за розсудом органів публічної влади;
– відбувається надлишкова свобода підзаконної нормотворчості – наявність бланкентних та відсильних норм, внаслідок чого ухвалюються підзкнонні нормативні акти, що втручаються до компетенції органу публічної
влади, котрий раніше прийняв первинний нормативний акт;
– має місце принйяття нормативного акту за межами компетенції –
порушення компетенції органів публічної влади, їхніх посадових осіб при
прийнятті нормативних актів;
– здійснюється заповнення законодавчих прогалин за допомогою
підзаконних нормативно-правових актів, в т.ч. встановлення загальнообов’язкових правил поведінки в підзаконному нормативному акті в умовах
відсутності закону;
– є відсутність або неповнота адміністратвиних процедур, в т.ч. відсутність порядкувчинення органами публічної влади певних дій [2, c. 46].
Висновки. Дослідження дискреції в правозастосовній діяльності
вказує на те, що вона не є абсолютною, реалізуючи свободу розсуду правозастосовувач повинен виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень. Крім того, він має переслдувати легітимну мету, визначену законом.
Розмежування форм дискреції в правозастосовній діяльності в залежності від суб’єкту, перш за все, на судову дискрецію та адміністративну є виправданим та доцільним. Незважаючи на наявність спільних рис зазначені
форми дискреції мають неоднакову юридичну природу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бородкін Д. Дискреційні повноваження: свавілля чи додатковий
обов’язок? URL: https://protocol.ua/ru/diskretsiyni_povnovagennya_svavillya_
chi_ dodatkoviy_obov_yazok/.
2. Давыдов К. В. Административное усмотрение: ошибки правового
регулирования и правоприменения (сравнительно-правовой аспект). Государство и право. 2018. № 7. С. 39–48.
3. Капицын В. М. Государственная дискреция как проблема конституционного права. Конституционное и муниципальное право. 2006. № 3.
С. 2–7. URL: https://istina.msu.ru/download/4855183/1epPhU:s37JLCbPbgOG
bti4P 9glG56m_g0/.
4. Даровских О. И. О злоупотреблении правом суда при реализации им
своих дискреционных полномочий в уголовном судопроизводстве. Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2013. № 1. Т. 13. С. 30–35.
5. Барак Аарон. Судейское усмотрение. Москва : НОРМА, 1999. 376 с.
6. Гарієвська М. Б. До питання обсягу дискреційних повноважень суду
в цивільному процесі URL: http://www.univer.km.ua/visnyk/1650.pdf.
7. Бибило В. Н. Проблемы юриспруденции: избранные труды. Минск :
Право и экономика, 2010. 470 с.
8. Крижова О. Г. Дискреційні повноваження суду в контексті дотримання принципу верховенства права. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/
files/journal-paper/2017/jun/4836/kryzhova.pdf.
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

255

9. Закурін М. К. Дискреція – дія на власний розсуд. Поняття та прояв.
Вісник господарського судочинства. 2009. № 4. С. 17–24.
10. Мельник Г. П. Судовий розсуд (дискреція) як явище правової системи. Наукові записки НаУКМА. 2009. Т. 90 : Юридичні науки. С. 44–47. URL:
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5938/Melnyk_
Sudovyi_rozsud_dyskretsiia_yak_yavyshche.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
11. Іванюк В. І. Дискреційні повноваження судді як одна з детермінант
корупції судової гілки влади. Прикарпатський юридичний вісник. 2015.
Вип. 3. С. 160–163. URL: http://pjv.nuoua.od.ua/v3_2015/36.pdf.
12. Папкова О. А. Усмотрение суда. Москва : Статут, 2005. 413 с.
13. Ніколенко Л. М. Дискреційні повноваження господарського суду:
межі та умови їх реалізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 6–2. Т. 2. С. 32–36.
14. Постанова Колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у справі № 634/609/15-к від
01.02.2018 р. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=72009792&red=100
003c4ed21431 a5dc6b7f3bfc57799a36a78&d=5.
15. Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя : науково-методичний посібник для суддів. Київ, 2015. 208 с.
16. Магда С. О. До питання захисту адміністративним судом прав, свобод та інтересів особи в аспекті дискреційних повноважень. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «ПРАВО».
2017. Вип. 23. С. 97–101.
17. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень абзацу першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (Справа №1-123/2018(4892/17)
від 11.10.2018 р. №7-р/2018 URL: https://zib.com.ua/ua/print/134945-ksu_
viznav_nekonstituciynim_zbir_minfinom_personalnih_danih_.html.
18. Голосніченко Д. І. Теорія повноважень: вітчизняний та зарубіжний досвід їх формування : монографія. Київ : Видавець Голосніченко А. М.
(Г.А.М.), 2009. 356 с.
19. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у
2 т. / за заг. ред. : В. Б. Авер’янова. Київ : Юридична думка, 2004. Т. 1. 584 с.
20. Тихомиров Ю. А. Современное публичное право: монография. Москва: ЭКСМО, 2008. 448 с.
21. Сінєльнік Р. В. Дискреційні повноваження президента України в
контексті проведення конституційної реформи. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2009. № 1. С. 62–68.
22. Гуйван П. Д. Детермінація дискреційних повноважень владних органів. Правова позиція. 2019. № 1. С. 81–88. URL: http://legalposition.umsf.
in.ua/archive/2019/1/12.pdf.
23. Смокович М. Дискреційні повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в аспекті обрання способу захисту порушеного права особи. Вісник Вищого адміністративного суду України. 2015.
№ 4. С. 3–14.
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

256

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Певко С. Г. Форми дискреції в правозастосовчій діяльності
У статті охарактеризовано сутність та форми дискреції в правозастосовній діяльності, показано їх вплив на результат правозастосування.
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СУТНІСТЬ ПІКЕТУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ
УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
В умовах політичної нестабільності, погіршення економічної та соціальної ситуацій в Україні, військової агресії спрямованої проти нашої
держави, корупції у більшості сферах життя, зростання розриву між багатими та бідними, проблем із екологією та ще ряду чинників, закономірно
зростає невдоволення серед населення, яке в нашій державі досить часто
виражається шляхом проведення мирних зібрань. Проблематика мирних
зібрань в Україні є актуальною і з теоретичної, і з практичної точок зору.
Зміни в політичній, економічній та ідеологічній сферах України привели до
розширення прав громадян, тому за останні декілька десятиліть значення
різноманітних форм та видів мирних зібрань в нашій державі поступово
зростає, про що свідчать регулярні проведення в Україні виборів, референдумів, демонстрацій, зборів, мітингів, демонстрацій, пікетів, пікетувань,
плебісцитів, народних обговорень, народних ініціатив тощо.
Одним із видів мирних зібрань, який часто використовується громадянами нашої держави для наочної демонстрації своїх настроїв і поглядів, є
пікетування. Із нещодавніх прикладів пікетувань, можна навести акцію-пікетування 15 січня 2020 року Комітету соціальної політики та захисту
прав ветеранів Верховної Ради України, яку здійснювали профспілки під
час розгляду проекту закону «Про працю», схваленого Кабінетом Міністрів
України та переданого до Верховної Ради України. Серед більш давніх прикладів пікетувань у науковій літературі наводиться акція протесту у формі пікетування Харківської міської ради найманими працівниками міської
клінічної лікарні міста Харкова 19 серпня 2005 року, які вимагали виплату
заборгованості із заробітної плати [1, с. 66]. Наведені приклади свідчать
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про те, що пікетування було раніше та залишається і до сьогодні одним із
поширених способів мирних зібрань, а однією із найбільш поширених підстав для пікетування є порушення економічних та соціальних прав осіб,
під час перебування ними у трудових правовідносинах. Але при цьому, поняття та сутність «пікетування» не використовується та не розкривається
на рівні Кодексу законів про працю України [2] або спеціального закону та
вимагає свого підсилення у положеннях відповідного закону та на рівні наукової доктрини. Це не перешкоджає громадянам України організовувати
та проводити пікетування, оскільки право на мирні зібрання гарантується
статтею 39 Конституції України [3], проте, дана норма не виконує покладену на неї гарантуючу роль, адже і особи, які мають намір реалізовувати
належне їм право на пікетування, і суб’єкти публічної влади, залучені до
цього процесу, не завжди коректно тлумачать зміст даної статті Основного
Закону, що призводить до обмежень у реалізації даного права, а також у
невірному розумінні поняття «мирний» та того, якими мають бути мирні
зібрання.
Також реальність життя є такою, що вибори, референдуми, демонстрації, збори, мітинги, демонстрації, пікетів, пікетування, плебісцити,
народні обговорення, народні ініціативи тощо проводяться не лише в
Україні, а й в інших державах Європи, розвинених державах світу, таких як
Сполучені Штати Америки чи Японія тощо. Проте, у цих країнах, на відміну
від України, діє законодавство, яке регламентує порядок проведення масових заходів, законодавчо передбачено права та відповідальність сторін за
проведення таких заходів у межах закону, визначено порядок звернення
до місцевих органів влади і отримання дозволу на проведення відповідних акцій. Одним із найцікавіших прикладів функціонування інституту
пікетування, є інститут пікетування Великої Британії. Так, право проводити мирні зібрання є споконвічним правом англійців, які давно навчилися
їм користуватися. Пікетування в Англії було та залишається поширеним
способом мирних зібрань, які організовуються у тому числі й через порушення економічних та соціальних прав осіб під час перебування ними у
трудових правовідносинах. Англійське право за свою історію не зазнало
значних змін та без проблем трансформувалось в сучасне. Зміни в різних
сферах призвели як до розширення прав громадян на участь у прийняття
тих чи інших рішень, та захисті соціальних та економічних прав і свобод,
про те все ж англійське законодавство є стабільним, оскільки формувалось
протягом століть та вважається одним із найдосконаліших, адже опирається на судову практику, яка є добре розвиненою та авторитетною. Розуміння «пікетування» у Великій Британії є подібним до того, яке сформовано
в Україні, проте характеризується своєю специфікою. Але разом із тим, у
першу чергу важливим є те, що і в Україні, і у Великій Британії, вступаючи
до пікетів, працівники прагнуть добитись прийняття тих чи інших рішень,
а також захистити свої права і свободи.
Не зважаючи на те, що поняття «пікетування» не визначається чинним законодавством України, сутність пікетування за законодавством
України та Великої Британії розглядається у ряді праць вітчизняних науковців. Серед дослідників даного питання відзначимо внесок таких, як:
С. Я. Вавженчук, О. О. Галус, Н. В. Ганжа, О. І. Клименко, Р. А. Лідовець,
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Р. С. Мельник, С. М. Онищенко, О. В. Прієшкіна, П. М. Рабінович, А. П. Святненко, О. Ю. Тиліпська, Н. М. Швець, О. С. Шкарнега. Проте, варто враховувати, що питання, пов’язані із пікетуванням, переважно розглядаються
вітчизняними науковцями як складова більш масштабних правових інститутів. Як наслідок, сутність пікетування за законодавством України та
Великої Британії у юридичній науці на даний момент не є встановленою
належним чином.
У процесі аналізу законодавства та наукової літератури, нами встановлено, що сутність пікетування одночасно розкривається у наступних
трьох аспектах:
1) пікетування є різновидом мирного зібрання;
2) пікетування є формою безпосередньої демократії;
3) пікетування є формою демонстрації.
Як різновид мирного зібрання, пікетування – це утверджене на конституційному рівні та юридично визнане мирне беззбройне зібрання перед будівлями органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи іншими об’єктами пікетувальників, які на основі і в межах правових
приписів та норм публічно виражають свої погляди, агітують за них чи
протестують проти поглядів інших осіб як із використанням різноманітних засобів (у тому числі, технічних) чи наметів, так і без них, що не порушує права та свободи інших осіб та про що завчасно сповіщаються органи
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Зміст пікетування, як мирного зібрання, становлять наступні аспекти:
- право на мирне зібрання належить кожному;
- таке пікетування має бути мирним та беззбройним;
- мирне зібрання може здійснюватись як групою осіб, так й однією
особою;
- у разі проведення мирного зібрання групою осіб, про це завчасно
мають бути повідомлені органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Як форма безпосередньої демократії, пікетування – це публічне самостійне вираження однією особою або групою осіб індивідуальної або колективної думки, пов’язаної із станом забезпечення їхніх прав та інтересів,
шляхом їх розташування перед будівлями органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи інших об’єктів, із використанням різноманітних засобів (у тому числі, технічних) чи наметів та передачею вимог
безпосередньо суб’єкту, який має вплинути на ситуацію, що не влаштовує
пікетувальників.
Зміст пікетування, як форми безпосередньої демократії, формує наступна специфіка:
- у такий спосіб, пікетувальники намагаються донести свою думку
суб’єкту, який компетентний здійснити вплив на ситуацію, що не влаштовує пікетувальників;
- «безпосередність» у даному контексті проявляється у тому, що вимоги пікетувальників передаються безпосередньо суб’єкту, який компетентний здійснити вплив на ситуацію, яка склалась;
- пікетування, як форма безпосередньої демократії, може здійснюватись як однією особою, так і групою осіб.
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Як форма демонстрації, пікетування – це перебування однієї особи
або групи осіб в певному місці, наприклад, перед будинками об’єднань чи
підприємств, з приводу донесення позиції, висловлення протесту або незгоди із тим, яким є стан забезпечення їхніх прав та інтересів.
Зміст пікетування, як форми демонстрації, є близьким за змістом до
змісту пікетування, як різновиду мирного зібрання, та формується із наступних специфічних особливостей:
- така форма демонстрації може здійснюватись як однією особою, так
і групою осіб;
- пікетування полягає у розміщенні однієї особи або групи осіб біля
певного об’єкту;
- сутність пікетування, як форми демонстрації, зводиться до донесення позиції, висловлення протесту або незгоди.
Здійснене дослідження дозволяє зробити висновок, що пікетування
характеризується наступними особливостями, які дозволяють відрізнити
пікетування від інших різновидів мирних зібрань, форм безпосередньої демократії чи форм демонстрації:
1) пікетування може бути одиночним або масовим;
2) пікетування здійснюється за місцем розташування пікетованого
об’єкту.
3) за спрямуванням активності може бути обумовлене широким колом підстав, обумовлених вираженням пікетувальниками своїх поглядів та
їх донесенням до конкретного суб’єкта і до громадськості загалом, чи протестом або незгодою із станом забезпечення їхніх прав чи інтересів.
По-перше, пікетування може бути одиночним або масовим.
Враховуючи відсутність актуального законодавчого визначення поняття «пікетування», а також норм, які безпосередньо урегульовують його
проведення, досить спірним питанням є кількість осіб, необхідних для
здійснення пікетування. Дане питання ще більше актуалізується в світлі
того, що в ті нормативно-правові акти, в яких наявне визначення поняття
«пікетування» (і які при цьому втратили чинність), не дають однозначної
відповіді на це питання. Із змісту підпункту 336 пункту 4 розділу XV Статуту патрульно-постової служби міліції України [4] можна зробити висновок,
що пікетування має здійснюватись групою осіб, проте Вищий адміністративний суд України дійшов до висновку, що пікетування є «публічним вираженням колективної або індивідуальної думки», а отже може здійснюватись як однією особою, так і необмеженим числом осіб. На це ж вказують
і вітчизняні науковці, зазначаючи, що пікетування не є залежним від кількості осіб, які його проводять. І при цьому, організація індивідуального пікетування є значно простішою, оскільки у такому разі пікетувальник не
зобов’язаний виконувати вимоги щодо організації та проведення мирного
зібрання, а саме завчасно повідомляти компетентний орган про заплановане пікетування. Кожна особа, згідно зі статтею 39 Конституції України
[3] має право організувати пікетування будь-де, заявляючи будь-які вимоги, і не потребує для цього ні дозволу влади, ні санкціонування пікетування адміністрацією підприємства, установи чи організації, поруч із якою
відбувається пікет. В свою чергу, пікетування більше, ніж однією особою,
потребує таких дозволів.
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Беручи до уваги конкретні приклади пікетувань, суб’єктний склад
пікетування, у якому донесення позиції, висловлення протесту або незгоди здійснюється працівниками установи, підприємства чи організації у
зв’язку із відмовою роботодавця або уповноваженої ним особи, організації
роботодавців, об’єднання організацій роботодавців задовольнити вимоги
кількох найманих працівників, має здійснюватись групою осіб, а не лише
однією особою. Також у такому разі, суб’єктний склад відносин пікетування має певні межі, проте не обмежується працівниками, які перебувають
з роботодавцем у трудових правовідносинах. С.Я. Вавженчук прийшов до
висновку, що до складу пікетувальників також можуть входити представники профспілок, неправомірно звільнені працівники унаслідок трудового
спору, з приводу якого здійснюється пікет, а також працівники юридичних
осіб, які пов’язані корпоративними правами з юридичною особою, працівники якої здійснюють пікетування [5, с. 354-355]. Тому, зробимо висновок,
що пікетування може здійснюватись як однією, так і групою осіб, проте,
на практиці, особливо в умовах, коли пікетування здійснюється на захист
прав економічних і соціальних інтересів працівників, пікетування переважно здійснюється групою осіб. Щодо суб’єктного складу пікетування та
граничної кількості його учасників, чинним законодавством такі вимоги
не встановлюються.
По-друге, пікетування здійснюється за місцем розташування пікетованого об’єкту.
Досить часто у науковій літературі поняття «пікет» та «пікетування»
вживаються як синонімічні та взаємозаміняючі. Так само, у одних нормативно-правових актах законодавець для позначення прикладів мирних
зібрань зазначає про пікети, а у інших про пікетування. Проте, насправді кожне із понять, хоч і є близьким за сутністю, позначає дещо відмінні
різновиди мирного зібрання, форми безпосередньої демократії та форми
демонстрації. Пікетування відрізняється від пікету тим, що здійснюється
за місцем розташування пікетованого об’єкту. Пікет може здійснюватись
будь-де, адже для пікетника головними є вимоги, які він проголошує. Відповідно, пікетування здійснюється на конкретно визначеному місці, пов’язаному безпосередньо із суб’єктом, який має можливість вплинути на ситуацію, яка не влаштовує пікетувальників. Якщо пікетування здійснюється
працівниками, і при цьому у пікетуванні беруть участь не всі працівники
підприємства, вибір локації для пікетування має бути таким, щоб не заважати працівникам цього ж підприємства, установи чи організації, які не беруть участь у пікетуванні, виконувати свої трудові функції.
По-третє, пікетування за спрямуванням активності може бути обумовлене широким колом підстав.
Ні Конституцією України [3], ні жодним іншим нормативно-правовим актом законодавства України, не визначено чіткого переліку підстав
для проведення пікетування. У науковій літературі за загальним правилом виділяються два загальних напрямки спрямування активності пікетувальників: першим є вираження пікетувальниками своїх поглядів та їх
донесення до конкретного суб’єкта і до громадськості загалом, а другим
– протест чи незгода із станом забезпечення їхніх прав чи інтересів. Так, у
сфері трудових правовідносин пікетування можуть організовуватись праЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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цівниками як для вираження ними своїх поглядів на умови трудового процесу та донесення їх до роботодавця, так і з метою протесту проти порушення роботодавцем їх економічних та соціальних інтересів. Ніхто не може
бути примушений до участі у пікетуванні, тому ті працівники, які задоволені умовами трудового процесу та станом забезпечення їх економічних та
соціальних інтересів, можуть не брати участь у пікетуванні.
Пікетувальники не обмежуються у використанні спеціальних засобів,
таких як звукопідсилювальна апаратура, аудіо- та відеоапаратура, транспортні та інші технічні засоби, намети, транспаранти, інформаційні стенди
тощо. У тому разі, коли пікетування здійснюється частиною працівників
підприємства, інша частина не може бути примушена до участі у ньому. Так
само, те, що в пікетуванні зацікавлена лише частина працівників підприємства, не означає, що вони не мають права провести таку мирну акцію. При
цьому, за можливості пікетування організовується у такий спосіб, щоб це
не заважало тим особам, які не беруть в ньому участь, здійснювати свої
звичні функції у процесі трудової діяльності.
Отже, дослідження сутності пікетування за законодавством України засвідчило, що на даний момент вона не розкривається у чинних актах національного законодавства. Вітчизняний законодавець фактично не
оперує таким терміном (окрім декількох нормативно-правових актів, які
на сьогодні втратили чинність), не здійснює регламентацію порядку проведення пікетувань, законодавчо не визначає права та відповідальність
сторін за проведення пікетувань, також відсутній порядок звернення до
місцевих органів влади для отримання дозволу на проведення пікетувань.
Навіть у нормах Конституції України, при визначенні різновидів мирних
зібрань, не було вжито термін «пікетування». Як наслідок, на сьогодні інтерес вітчизняних науковців до питань, пов’язаних із інститутом пікетування є недостатнім для формування повноцінної теорії пікетування. На
практиці основним негативним фактором є те, що пікетувальники не ознайомлені із правилами проведення пікетувань, не знають про те, якими є
їхні права та обов’язки, і у випадку порушення їхніх прав на пікетування, не
звертаються за їх захистом.
Для формування у вітчизняній науці теорії інституту пікетування,
також важливо звертатись і до досвіду тих держав, у яких пікетування є
одним із традиційних способів захисту громадянами своїх прав. Одним із
таких прикладів є держави, які входять до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, і в першу чергу – Англія, у якій існують
багатовікові традиції пікетувань.
Пікетування в Англії є передусім промисловою акцією, тобто інструментом, який використовується працівниками для захисту своїх соціальних та економічних прав. Проте, поступово використання даної процедури
поширюється і на інші сфери суспільного життя. Сучасний період розвитку
громадянського суспільства в Англії характеризується суттєвою зміною
акцентів, внаслідок чого на перший план громадськими рухами винесено
не питання захисту соціальних та економічних прав та інтересів працюючих осіб, не політичні питання та не вплив на економічну політику, а проблеми більш глобального характеру (охорона навколишнього природного
середовища, проблеми глобального потепління, знищення природних реЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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сурсів, охорона тварин, проблеми гендерної нерівності тощо). Як відзначає
Р. А. Лідовець, це стало можливим передусім тому, що в Англії десятками
років напрацьовувалась, розвивалась та налагоджувалась система впливу
громадян на державу [6, с. 11]. І як наслідок, на сьогодні розуміння сутності
права на пікетування набуло значно ширших масштабів, аніж це закладалось із самого початку його виникнення та реалізації ще до встановлення
його законодавчої регламентації та обмежень. Якщо початково пікетування розглядалось як інструмент захисту соціальних та економічних прав
працюючих осіб, то із часом воно почало реалізовуватись для захисту значно ширшого кола питань.
Аналізуючи пікетування в Англії саме як інструмент захисту соціальних та економічних прав працюючих осіб, звернемо увагу на те, що
розуміння сутності пікетування в англійській моделі є передусім трудоправовим. Для позначення сутності пікетування в Англії використовується термін «промислова акція», що обумовлено тим, що під законодавчий
захист підпадає й низка інших дій працівників, які не є припиненням роботи, а тому будь-які мирні заходи працівників, спрямовані на захист своїх
соціальних та економічних прав та інтересів є промисловими акціями [1, с.
27]. А отже, наприклад, термін «промислова акція» може одночасно позначати, як пікетування, так і страйк, а також інші форми захисту працівниками своїх соціальних та економічних прав. Тому, окреслюючи розуміння
сутності пікетування в Англії, у першу чергу зазначимо, що ним є промислова акція.
У вітчизняній науковій літературі концепція щодо визначення поняття «пікетування» на основі англійської моделі сформульована С.Я. Вавженчуком, який порівнюючи українську та англійську моделі прийшов до
висновку, що в Україні законодавець, наводячи тлумачення терміну «пікетування» (зокрема, в Статуті патрульно-постової служби міліції України
[4], який втратив чинність), змістив акценти в бік громадсько-політичного
складника, що на думку автора є хибним підходом, із огляду на наявність
чітких ознак трудо-захисної природи пікетування [5, с. 353]. Як наслідок, у
науковій літературі нашої держави не так багато дослідників при тлумаченні терміну «пікетування» акцентують увагу на його значенні, як трудоправової категорії. В свою чергу, трудо-захисна природа пікетування
якнайкраще розкривається саме в англійській моделі, в якій пікетування
розглядається як окремий засіб промислових акцій, покликаний реалізувати захист конституційних трудових прав працівників. В Україні трудоправова сутність пікетування у науковій літературі розкривається через
злиття захисних механізмів страйку й пікетування [1], і, такий підхід, очевидно, є хибним, оскільки страйк застосовується, як крайній засіб вирішення трудових спорів, у тому випадку, коли усі інші способи захисту прав та
інтересів працівників вже було вичерпано. Відповідно, пікетування варто
розглядати як один із тих способів захисту трудових прав працівників,
який може реалізовуватись працівниками у будь-який момент за наявності
підстав для цього, і лише у тому випадку, коли пікетування не призвело
до очікуваних результатів, та не спрацювали інші інструменти впливу на
роботодавця, працівники можуть оголосити страйк для захисту своїх соціальних та економічних прав.
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С. Я. Вавженчук дав визначення поняттю «пікетування працівників»,
яке із його точки зору є засобом промислової акції працівників, спрямованим на захист своїх конституційних трудових прав [5, с. 355]. Звернемо увагу
на наступні моменти: по-перше, згідно такого розуміння, пікетування є самостійним засобом промислової акції; по-друге, пікетування, як засіб промислової акції, передбачає значно ширше коло можливих шляхів реалізації,
аніж пікетування, як різновид мирного зібрання; по-третє, згідно такого
розуміння, метою пікетування є захист конституційних трудових прав. Як
зазначає дослідник, окрім правової природи, англійська модель пікетування
також відрізняється і методами реалізації. Зазначається, що в Англії пікетування може здійснюватись шляхом перекриття працівниками руху вулиць
або входу в будівлю роботодавця з метою перешкодити нормальній роботі
його підприємства, тобто реалізовується у значно радикальніші способи,
аніж в Україні [5, с. 353]. Для порівняння, в українському законодавстві, згідно із підпунктом 336 пункту 4 розділу XV Статуту патрульно-постової служби міліції України [4], пікетування розглядається виключно у контексті здійснення демонстрації перед будинками об’єднань чи підприємств.
А отже, зробимо висновок, що у англійській моделі пікетування є самостійним засобом промислової акції, який використовується працівниками для захисту своїх конституційних трудових прав та може реалізовуватись шляхом перекриття працівниками руху вулиць чи входу в будівлю
роботодавця з метою перешкодити нормальній роботі його підприємства.
Також звернемо увагу на те, що якщо в Україні пікетування одночасно
можна пояснити як різновид мирного зібрання; форму безпосередньої демократії; форму демонстрації, то в Англії пікетування можна роз’яснити як
самостійний засіб промислової акції, тобто відкриту реакцію працівників
на стан забезпечення їх соціальних та економічних прав й інтересів.
Аналіз змісту англійської моделі пікетування пропонуємо здійснити
згідно тих самих критеріїв, за якими аналізували сутність української моделі пікетування: по-перше, внутрішня організація; по-друге, просторова
локальність; по-третє, спрямування активності пікетувальників. Згідно
цих критеріїв нами встановлено, що англійська модель пікетування характеризується наступними особливостями, які дозволяють відрізнити пікетування від інших різновидів промислових акцій:
1) англійська модель пікетування передбачає його здійснення працівниками у кількості понад 20 осіб, і передбачає обмеження серед професій,
які можуть брати участь в пікетуваннях;
2) пікетування в Англії, як і в Україні, здійснюється за місцем розташування пікетованого об’єкту, із урахуванням передбачених законодавством обмежень.
Так, по-перше, англійська модель пікетування передбачає його здійснення працівниками у кількості понад 20 осіб, і передбачає обмеження серед професій, які можуть брати участь в пікетуваннях.
По-друге, пікетування в Англії, як і в Україні, здійснюється за місцем
розташування пікетованого об’єкту, із урахуванням передбачених законодавством обмежень.
По-третє, регулювання пікетувань в Англії здійснюється відповідно
до звичаїв.
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Щодо дій пікетувальників по суті існує лише одна особливість, яка
виділяє англійську модель пікетування з-поміж моделей в інших країнах
- в Англії взагалі не існує формальних правил проведення пікетувань, а регулювання здійснюється відповідно до звичаїв [7, с. 14]. Проте, порівнюючи
особливості організації пікетувань в Україні та Англії, зробимо висновок,
що пікетувальники в Англії так само виражають свої погляди та доносять
їх до роботодавця, або висловлюють протест з приводу забезпечення їхніх соціальних та економічних прав та інтересів, і пікетувальники в Англії
також використовують різноманітні спеціальні засоби, такі як звукопідсилювальна апаратура, аудіо- та відеоапаратура, транспортні та інші технічні
засоби, намети, транспаранти, інформаційні стенди тощо.
Таким чином, сутність пікетування за законодавством Великої Британії, передусім Англії, є відмінним від його розуміння в Україні. Передусім
варто підкреслити те, що пікетування в Англії є різновидом промислової
акції, тобто використовується переважно працівниками для захисту їхніх
соціальних та економічних прав та здійснення впливу на роботодавців. Як і
в Україні, в Англії відсутнє спеціальне законодавство, яке урегульовує порядок проведення пікетувань, встановлює права та відповідальність сторін
за проведення пікетувань. Пікетування в Англії переважно здійснюються у
відповідності до правових звичаїв із урахуванням деяких обмежень, передбачених законодавством. Загалом, зробимо висновок про те, що сутність
пікетувань за законодавством Великої Британії є більш вузькопрофільною
– вони є у першу чергу інструментом для захисту працівниками своїх прав.
Як нами встановлено сутність та особливості інституту пікетування
в Англії кардинально не відрізняються від пікетування в Україні. Ключові
відмінності полягають у наступному:
1) інститут пікетування в Англії має трудоправовий характер, і не
зважаючи на те, що останніми роками він широко застосовується у інших
сферах, найчастіше у ролі пікетувальників виступають саме працівники,
не задоволені станом забезпечення їхніх соціальних та економічних прав
й інтересів;
2) в Англії, на відміну від України, сутність пікетування полягає у
тому, що воно є засобом промислової акції, яка реалізовується, як відкрита реакція працівників на стан забезпечення їх соціальних та економічних
прав й інтересів;
3) в Англії відсутні правила організації та здійснення пікетування,
проте існують деякі обмеження дій пікетувальників.
Підсумовуючи аналіз сутності пікетування за законодавством України та Великої Британії, зробимо висновок, що ним є у першу чергу мирне беззбройне зібрання однієї, або необмеженої кількості осіб, яке здійснюється на конкретному визначеному місці з метою донесення своїх думок
та захисту своїх прав та інтересів. Тобто, у загальних рисах, пікетування і
в Україні, і в країнах Великої Британії (зокрема, Англії) розуміється однаково. Так само однаковою є діяльність пікетувальників, тобто дії які ними
вчиняються, та інструменти, які використовуються пікетувальниками
для донесення своїх вимог та ідей. В той самий час, сутність пікетування
в Україні та Великій Британії так само характеризується і рядом відмінних
рис. Серед відмінних ознак, у першу чергу варто виділити те, що пікетуванЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ня в Англії є інструментом донесення своїх вимог працівниками до роботодавців чи керівництва держави. Для порівняння, в Україні мета пікетувань
не обмежується трудоправовою сферою, і пікетування можуть організовуватись для донесення будь-яких ідей та вимог.
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Бабенко О. В. Сутність пікетування за законодавством України та
Великої Британії
В статті зроблено висновок, що ним є у першу чергу мирне беззбройне зібрання однієї, або необмеженої кількості осіб, яке здійснюється на
конкретному визначеному місці з метою донесення своїх думок та захисту
своїх прав та інтересів. Тобто, у загальних рисах, пікетування і в Україні, і
в країнах Великої Британії (зокрема, Англії) розуміється однаково. Так само
однаковою є діяльність пікетувальників, тобто дії які ними вчиняються,
та інструменти, які використовуються пікетувальниками для донесення
своїх вимог та ідей. В той самий час, сутність пікетування в Україні та
Великій Британії так само характеризується і рядом відмінних рис. Серед
відмінних ознак, у першу чергу варто виділити те, що пікетування в Англії
є інструментом донесення своїх вимог працівниками до роботодавців чи
керівництва держави.
Ключові слова: страйк, прав, інтереси, відповідальність, роботодавець.

Бабенко А. В. Сущность пикетирование по законодательству
Украины и Великобритании
В статье сделан вывод, что им является, в первую очередь мирное
безоружное собрание одной или неограниченного количества лиц, которое
осуществляется на конкретном определенном месте с целью донесения
своих мыслей и защиты своих прав и интересов. То есть, в общих чертах,
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пикетирование и в Украине, и в странах Великобритании (в частности, Англии) понимается одинаково. Так же одинаковой является деятельность
пикетчиков, то есть действия, которые ими совершаются, и инструменты, которые используются пикетчиками для донесения своих требований
и идей. В то же время, сущность пикетирование в Украине и Великобритании так же характеризуется и рядом отличительных особенностей. Среди
отличительных признаков, в первую очередь стоит выделить то, что пикетирование в Англии является инструментом донесения своих требований работниками к работодателям или руководства государства.
Ключевые слова: забастовка, права, интересы, ответственность,
работодатель.
Babenko O. The essence of picketing under the laws of Ukraine and
Great Britain
The article concludes that it is primarily a peaceful unarmed gathering of
one or an unlimited number of persons, which is carried out in a specific place
in order to convey their views and protect their rights and interests. That is, in
general, picketing in Ukraine and in the United Kingdom (in particular, England) is
understood equally. Similarly, the activities of picketers are the same, ie the actions
they take and the tools used by picketers to convey their demands and ideas. At the
same time, the essence of picketing in Ukraine and Great Britain is also characterized
by a number of distinctive features. Among the distinguishing features, first of all,
it should be noted that picketing in England is a tool for communicating their
demands by employees to employers or government officials.
Keywords: strike, rights, interests, responsibilities, employer.
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ДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ СТИМУЛІВ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ
ЗАСТОСОВАНІ ДО ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ
СЛУЖБИ
Постановка проблеми. Стимулювання праці працівників Державної
податкової служби – це складний за своєю сутністю та структурою процес.
Окрім того, неоднорідність стимулювання обумовлює чималу кількість її
видів, що в свою чергу дозволяє більш комплексно підійти до реалізації
вказаної діяльності. Варто відзначити, що в науковій літературі існує чимала кількість підходів щодо визначення видів стимулів, які можуть бути
застосовані до різних категорій працівників, в тому числі й тих, що здійснюють трудову діяльність в органах Державної податкової служби. А тому,
для більш якісного розуміння та правильного подальшого застосування
різних видів стимулів, необхідною є їх класифікація. В цьому контексті
С. В. Познишев слушно зазначає, що класифікація – це перший і надзвичайно важливий крок, який повинен зробити дослідник будь-якої великої і
різноманітної групи явищ. Як прийом вивчення, класифікація має двояке
значення для наукового дослідження: із зовнішнього боку, це – прийом, що
вносить у дослідження систему і порядок; із внутрішнього боку, це – прийом, що визначає повноту і правильність висновків дослідження [1, с. 5].
Стан дослідження. Окремі проблемні питання, пов’язані із стимулюванням праці працівників Державної податкової служби України у своїх наукових працях розглядали: В. І. Кунченко-Харченко, М. М. Клемпарський,
А. М. Колот, О. М. Андрусенко, О. В. Баєва, А. О. Кириченко, Μ. Π. Лукашевич,
С. Л. Іванов, Ю. В. Баскакова, О. В. Кузниченко, М. В. Молодцов, С. В. Єрохін,
К. Ю. Мельник, Л. В. Могілевський, Є. Ю. Подорожній та багато інших. Втім,
не зважаючи на чималу кількість наукових розробок, в юридичній літературі досі не достатньо розробленим є питання класифікації стимулів, що
можуть бути застосовані до працівників Державної податкової служби.
Саме тому метою статті є: здійснити класифікацію стимулів, що можуть бути застосовані до працівників Державної податкової служби.
Виклад основного матеріалу. Починаючи наукове дослідження слід
вказати на те, що класифікація видів стимулів, що можуть бути застосовані
до працівників Державної податкової служби має важливе теоретичне та
© Т. С. Горбань, 2019
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практичне значення, адже: по-перше, робить процедури застосування стимулів більш зрозумілими для обох сторін трудових правовідносин; по-друге, дозволяє більш змістовно та якісно обрати вид та спосіб стимулювання працівників податкових органів; по-третє, класифікація стимулів дає
теоретичне підґрунтя для проведення подальших змістовних досліджень,
присвячених стимулюванню праці як загальної категорії працівників, так і
службовців органів Державної податкової служби України.
Розмірковуючи про види стимулів, що можуть бути застосовані
до працівників Державної податкової служби варто відзначити різноманітність наукових підходів. Так, А. П. Егоршин виділяє наступні види
стимулів [2]:
- примус, автор називає в якості найбільш поширених методів примусу адміністративні заходи, які включають в себе: зауваження, переведення на іншу посаду, перенесення відпустки, догану, звільнення з роботи;
- матеріальне заохочення, що включає в себе заробітну плату і тарифні ставки, винагороду за результати, премії з доходу або прибутку, компенсації, путівки, кредити на покупку автомобіля або меблів, позички на
будівництво житла та ін.;
- моральне заохочення (стимули, спрямовані на задоволення духовних і моральних потреб людини): оголошення подяки, вручення почесних
грамот, приміщення фотографії на дошку пошани, присудження почесних
звань, вчених ступенів, дипломів, публікації в пресі, вручення урядових нагород і ін.;
- самоствердження (внутрішні рушійні сили людини, які спонукають
його до досягнення поставлених цілей без прямого зовнішнього заохочення): написання дисертації, публікація книги, авторський винахід, будівництво міста (моста), зйомка фільму, отримання другої вищої освіти та ін. Самоствердження - це найсильніший стимул з відомих [2].
Слід навести точку зору М. П. Лукашевича, який пропонує класифікувати стимулювання на два види: жорстке й ліберальне. Жорстке стимулювання засноване на примусі людини до витрачання зусиль. Механізмом
примусу є орієнтація на деякий ціннісний мінімум, тобто боязнь неотримання, недосягнення ціннісного мінімуму, зокрема й оплати праці. В свою
чергу ліберальне стимулювання ґрунтується в основному на залученні
людини до витрачання зусиль. Механізмом залучення є орієнтація людини на певний ціннісний максимум, тобто приваблива ймовірність одержання, досягнення ціннісного максимуму, у тому числі й оплати праці [3].
Окрім того, науковець вказує, що у деяких джерелах розрізняють пропорційне, прогресивне і регресивне стимулювання. За пропорційного виду
стимулювання трудова активність ґрунтується на постійній мірі стимулу,
що здавна визначена і прийнята як нормальна, задовільна; зміна витрат
зусиль у плані їхньої тривалості чи інтенсивності припускає пропорційну
зміну міри стимулу. Про прогресивне стимулювання можна говорити, якщо
трудова активність ґрунтується на зростанні міри стимулу за однакових
витрат трудових зусиль, щоб запобігти звиканню працівників до стимулів,
які не змінюються з часом і тому стають малоефективними. У разі регресивного стимулювання трудова активність ґрунтується на зменшенні міри
стимулу, оскільки в часі відбувається адаптація до самої трудової активЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ності. Пропорційне, прогресивне і регресивне стимулювання — це насамперед певні типи очікувань оплати праці, що можуть і не збігатися з реальною оплатою [3].
Т. В. Колєснік досліджуючи низку доктринальних підходів щодо видів стимулів дійшла до висновку, що виходячи з доктрини трудового права,
можна виокремити такі види стимулювання: 1) матеріальне – призначення, підвищення або пониження окладу, доплати і надбавки; змінна частина
заробітку – премії, комісійні тощо; 2) нематеріальне – винагорода за заслуги, що має грошовий вираз, але видається працівникові в не грошовій формі (путівки, подарункові сертифікати, продукція компанії тощо). У більш
широкому сенсі нематеріальна мотивація включає в себе також моральні
та організаційні інструменти мотивації; 3) моральне – винагороди, що не
мають грошового вираження: визнання статусу і заслуг (зустрічі з керівництвом, грамоти, дипломи), надання окремим співробітникам особливих
умов роботи (гнучкий або вільний графік, самоконтроль якості тощо) і
додаткових можливостей розпоряджатися ресурсами організації; 4) організаційне – створення організаційної культури, що підтримує мотивацію
співробітників на досягнення цілей компанії [4, с.118].
У своєму підручнику російський дослідник С.Ю. Трапіцин доводить,
що існує класифікація стимулів, яка поділяє їх на стимули, що задаються
мотивуючим суб'єктом, і стимули, які сприймаються вмотивованим суб'єктом [5]:
1) З точки зору мотивуючого суб'єкта стимули можуть бути:
а) цілеспрямованими або нецілеспрямованими, тобто мотивуючий суб'єкт
може планувати вплив стимулу на мотивується або отримати стимулюючий ефект як результат випадкових дій; б) ефективними і неефективними
(тобто не дають очікуваного результату); в) прямими і непрямими (прямі
стимули припускають прямий вплив мотивуючого суб'єкта на мотивується; існує два основних способи прямого стимулювання: винагорода і стягнення; непрямі стимули передбачають створення умов праці).
2) З точки зору мотивується суб'єкта стимули можуть бути: а) усвідомлюваними або несвідомими, тобто вмотивовану суб'єкт може не розуміти,
що його стимулюють до якихось дій; б) внутрішніми і зовнішніми (внутрішні стимули до праці можуть бути пов'язані з фізичним і психологічним станом працівника, тоді як зовнішні виступають або як результат діяльності
мотивуючого суб'єкта, або як вплив об'єктивної зовнішнього середовища).
3) За ступеня зацікавленості в дії стимулу: а) особистісно значущі
(такі стимули, які представляють інтерес для самого працівника, згідно з
його життєвим цілям); б) вселяється (такі стимули, які представляють інтерес для організації, згідно з цілями організації).
4) За часу впливу стимулу: а) тривалого впливу (наприклад, можливість отримання житла після закінчення певного терміну роботи в організації); б) короткострокового впливу (стимулювання з метою виконання разових робіт/задач). Правильне співвідношення стимулів тривалого і
короткострокового впливу дозволяє досягти ефекту якісного виконання
співробітниками завдань і підвищення лояльності персоналу [5].
В. М. Маслова пропонує більш класичний підхід до класифікації видів
стимулювання працівників. Тож, на думку автора система стимулів праці
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має опиратись на певну базу (нормативний рівень трудової діяльності), і її
найбільш доцільно поділити на дві великі групи [6]:
1) Матеріальне стимулювання, яке реалізується через ряд каналів:
систему оплати праці, систему диференційованого обліку видів та результативності праці, систему реалізації отриманих за працю грошових коштів
(розвиток сфери витрачання отриманих трудових доходів). До додаткових стимулів, практично також є матеріальними, світова практика (про
це свідчить політика фірм у країнах з розвиненою ринковою економікою)
відносить: оплату за рахунок фірми транспортних витрат, субсидії на харчування, допомога в оплаті витрат на освіту, оплачуване за рахунок фірми
медичне обслуговування , поїздки туристичного характеру у вихідні дні та
під час відпустки, витрати роботодавця на страхування життя працівників
та їхніх утриманців, страхування від нещасних випадків тощо
2) Нематеріальні стимули засновані на моральних цінностях людини, усвідомленні працівником своєї праці як обов'язку перед суспільством,
цінуванні і корисності цієї праці. До даної категорії відносять також спонукальні мотиви, пов'язані з творчою насиченістю і змістовністю праці,
відносно сприятливими його умовами, взаємовідносинами в трудовому
колективі, відносинами між працівником і його керівником, можливістю
професійно-кваліфікаційного зростання, самовдосконалення та самовираження [6].
Тож, проведене наукове дослідження дає змогу констатувати, що наявність великої кількості підходів щодо класифікації видів стимулювання
праці працівників Державної податкової служби свідчить про багатоаспектність даної наукової категорії та широкий спектр можливостей для
роботодавця при виборі виду стимулювання для підвищення ефективності роботи кожного окремого співробітника зокрема та органів ДПС взагалі. А відтак, спираючись на аналіз наведених вище позицій вважаємо, що
найбільш доцільно виділити три ключові групи стимулів, що можуть бути
застосовані до працівників Державної податкової служби:
1) матеріальні стимули, які в свою чергу можна поділити на дві підгрупи: а) що пов’язані із наданням грошових коштів працівникам, зокрема:
заробітна плата, грошові винагороди, премії, матеріальна допомога, тощо;
та б) непов’язані із виплатою грошових коштів, зокрема: покращення умов
праці (наприклад, санітарно-гігієнічних), надання додаткових відпусток,
путівок, тощо.
2) нематеріальні стимули, які носять моральний, творчий та соціально-психологічний характер. Такими стимулами можуть бути: надання
грамот, почесних звань, підвищення на посаді, престижність роботи, обстановка в трудовому колективі (корпоративний дух), проведення корпоративних заходів, тощо.
3) адміністративні стимули, до яких зокрема відносяться: а) дисципліна праці; б) юридична відповідальність; в) розробка та прийняття
управлінських рішень, які проявляються у наказ, розпорядженнях керівництва, тощо.
Розглянемо коротко, що представляє собою кожна із наведених вище
груп стимулів. Так, матеріальне стимулювання персоналу охоплю є форми
і системи заробітної плати, організацію преміювання працівників. В умоЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

272

ТРУДОВЕ ПРАВО

вах посилення глобальної конкуренції, прискорення науково-технічного
прогресу, необхідності більш ефективного впровадження на виробництві
нової техніки і прогресивних технологій матеріальне стимулювання персоналу має все більше спрямовуватися на поєднання інтересів трудового колективу організації, структурного підрозділу і особистих інтересів
працівника з метою формування стимулів до високопродуктивної праці, виховання і розвитку творчих здібностей особистості, стимулювання гармонійного розвитку кожного працівника [7, с. 169]. Стосовно матеріального стимулювання В.В. Баранов слушно відзначає, що на більшості
підприємств України воно не відповідає вимогам ринкової економіки.
Відсутні гнучкість і достатній мотиваційний ефект, слабко стимулюється
підвищення продуктивності праці. Системи стимулювання як правило застарілі, вони формувалися в період швидкого росту обсягів виробництва
за рахунок екстенсивних факторів при відсутності конкуренції. Тому вони
слабко стимулюють поліпшення якості продукції, ощадливе використання ресурсів, підвищення професійно-кваліфікаційного рівня персоналу
і допускають збільшення заробітної плати темпами, що значно перевищують темпи росту продуктивності праці й ефективності виробництва в
цілому [8]. Механізм матеріального стимулювання, справедливо відзначає
О. А. Чигринець, повинен забезпечувати, з одного боку, можливість задоволення за рахунок справедливої винагороди потреб людини в процесі
трудової діяльності, а з іншого — одержання очікуваних результатів праці,
успішного досягнення цілей підприємства. В ін складається з упорядкованої сукупності дій по формуванню, актуалізації та задоволення потреб залежно від результатів трудової діяльності і досягнення рівня поставлених
цілей. У зв’язку з тим, що кожен працівник має різні особисті якості для
розвитку, підтримки й прояву своїх здібностей, її необхідно стимулювати,
враховуючи індивідуальні потреби кожного. За таких умов той потенціал,
який потрібен для виробничої діяльності, буде використаний найбільш
ефективно [7, с. 169].
Тож, сучасний соціальний та економічний розвиток суспільства поступово призводить до того, що саме матеріальні стимули є найбільш важливим спонукаючим фактором для працівників більш якісно та ефективно
виконувати свої посадові обов’язки. Втім, щоб воно (матеріальне стимулювання), мало більший ефект воно повинно нерозривно використовуватись
із стимулюванням нематеріальним. Нематеріальне стимулювання – це процес спрямований на немонетарне заохочення та формування корпоративного духу працівників, що сприяє підвищенню зацікавленості персоналу в
якості своєї роботи. Нематеріальні блага узагальнено можна охарактеризувати як поліпшення умов роботи на підприємстві, що створює в працівника мотивацію до певних позитивних дій, певну позитивну поведінку, але,
природно, лише у випадках, якщо поліпшення роботи у свідомості працівників відповідає їх уявленням про те, якими мають бути робочі місця, режими праці і відпочинку, участь працівників в управлінні виробництвом,
відносини між працівниками в колективі і багато чого іншого, що приносить працівнику блага в нематеріальній формі. Оскільки поліпшення умов
роботи на підприємстві потребує проведення організаційних, технічних,
психологічно-фізіологічних, соціально-економічних, суспільних заходів, то
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системи нематеріального стимулювання нерозривно пов'язані з цими заходами [9; 10, с. 137].
Стосовно нематеріального стимулювання слід вказати, що у звіті
компанії “Deloitte” оприлюднено такі основні результати трендспоттингу
[11; 12]. 1) Пріоритетним у світі є вивчення, розуміння, розроблення та
впровадження нових рішень для підтримки кар’єри ХХІ століття. 2) Зростає вплив рівня задоволеності персоналу роботою на якість її виконання.
3) Новітніми трендами щодо визначення складових системи стимулювання праці є оцінювання індивідуальної ефективності. 4) У вітчизняних
компаніях в рамках нематеріального стимулювання реалізуються такі
елементи соціального пакета, як гнучкий графік роботи [11; 12].
Завершуючи розгляд матеріальних та нематеріальних стимулів слід
погодитись із точкою зору О.В. Полтавської Всі стимули доповнюють один
одного, створюючи у персоналу зацікавленість в своїй роботі, тому поділ
стимулювання на матеріальне і нематеріальне умовний, оскільки ці форми
впливу є взаємопов'язаними. Наприклад, премія за результатами роботи
— це визнання по відношенню до працівника його заслуг, а не тільки матеріальне стимулювання. Моральні стимули повинні використовуватись
разом з іншими, що призведе до розвитку творчого ставлення до праці
згідно зі здібностями працівника, і підвищення усвідомленості працівника
важливості своєї роботи. Очевидно, що між матеріальними та нематеріальними стимулами існує взаємозв'язок. Так, заробітна плата (матеріальний
стимул) впливає на оцінку та самооцінку працівника, задовольняючи його
потреби у визнанні, повазі, самоствердженні та інше (нематеріальне стимулювання) [13, с. 68].
І останню групу стимулів, якій ми приділимо увагу, - адміністративні. Адміністративні стимули мають безпосередній вплив на індивіда, групу через накази, завдання тощо. Це такі стимули, коли необхідний суб'єкту управління трудовою поведінкою результат досягається завдяки тому,
що для суб'єкта праці «збитки» від можливих санкцій за невиконання
перевершують витрати на виконання завдання [3]. Адміністративна мотивація спирається на дисципліну праці, відповідальність працівника,
Існують різні форми дисциплінарного покарання (зауваження, догана,
штраф, звільнення з роботи) і дисциплінарного заохочення [14].
Висновки. Завершуючи представлене наукове дослідження необхідно підсумувати, що наведений нами перелік стимулів, що можуть бути
застосовані до працівників Державної податкової служби, не претендує на
вичерпність. Адже окрім законодавчо визначених стимулів, роботодавець,
в особі Державної податкової служби, на рівні законів та підзаконних актів,
має можливість розширювати. А тому, дослідження, присвячені розвитку
видів, способів та засобів стимулювання є перспективними та важливими
з теоретичної та практичної точки зору.
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Горбань Т. С. До проблеми класифікації стимулів, що можуть бути
застосовані до працівників Державної податкової служби
У статті, спираючись на аналіз низки наукових позицій, обґрунтовано, що найбільш доцільно виділити три ключові групи стимулів, що можуть бути застосовані до працівників Державної податкової служби:
1) матеріальні стимули; 2) нематеріальні стимули, які носять моральний,
творчий та соціально-психологічний характер; 3) адміністративні стимули. Надано коротку характеристику кожному із окреслених видів стимулювання.
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Ключові слова: стимул, стимулювання, працівник, державний службовець, Державна податкова служба України.
Горбань Т. С. К проблеме классификации стимулов, которые могут
быть применены к работникам Государственной налоговой службы
В статье, опираясь на анализ ряда научных позиций, обосновано, что
наиболее целесообразно выделить три ключевые группы стимулов, которые могут быть применены к работникам Государственной налоговой
службы: 1) материальные стимулы; 2) нематериальные стимулы, которые носят моральный, творческий и социально-психологический характер;
3) административные стимулы. Предоставлена краткая характеристика
каждого из обозначенных видов стимулирования.
Ключевые слова: стимул, стимулирование, работник, государственный служащий, Государственная налоговая служба Украины.
Horban T. To the problem of classification of incentives that can be
applied to employees of the State Tax Service
The article, based on the analysis of a number of scientific positions,
substantiates that it is most appropriate to identify three key groups of incentives
that can be applied to employees of the State Tax Service: 1) material incentives;
2) intangible incentives that are moral, creative and socio-psychological in nature;
3) administrative incentives. A brief description of each of the outlined types of
stimulation is given.
Keywords: incentive, incentive, employee, civil servant, State Tax Service of
Ukraine.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Забезпечення трудових прав працівників сільського господарства
пов’язано із якісною нормативно-правовою базою та ефективною діяльність уповноважених суб’єктів. Так, потреба у контролі за діяльністю підприємств зростає з кожним роком, до прикладу, аналізуючи статистику
щодо використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур за останні два роки [1; 2] можливо помітити поступове збільшення їх обсягів, що не може не впливати на стан здоров’я працівників,
а під час безпосереднього застосування добрив й засобів індивідуального
захисту. Проте, відповідних інструментів нагляду й контролю на сьогодні
не встановлено. Варто наголосити, що забезпечення трудових прав працівників сільського господарства повинно бути комплексним, а значить мати
спільні принципи діяльності та завдання, самі ж повноваження органів
державної влади та органів місцевого самоврядування мають бути логічно
розподіленні для максимальної їх ефективності в сільському господарстві.
Складність трудових прав у даній сфері полягає у швидкій змінності самих
прав, а тому повинна бути налагоджена співпраця між органами публічної
влади та громадського контролю й профспілок. Таким чином, дослідження
проблем забезпечення трудових прав працівників сільського господарства
дозволить виділити найбільш загальні та постійні із них, що допоможе
визначити їх системний характер, а отже й необхідність у вдосконаленні
законодавчих актів.
Слід зазначити, що питання проблем забезпечення трудових прав
працівників сільського господарства та шляхів їх вирішення рідко було
безпосереднім предметом дослідження вітчизняних науковців, проте частково охоплювалось у роботах наступних із них: О. А. Антон, А. О. Бабенко,
М. І. Боднарук, С. Я. Вавженчук, О. В. Гафурова, Н. Т. Гончарук, А. О. Гордеюк,
Г. В. Джепа, О. В. Жадан, О. В. Ільїна, М. І. Іншин, І. Г. Козуб, Н. В. Лазукова,
Н. В. Лесько, К. Ю. Мельник, Л. Л. Прокопенко, А. Я. Радзівідло, А. С. Сидоренко, А. А. Соловей, Г. В. Черевко, О. І. Шапоренко, В. І. Щербина, І. І. Яцкевич.
Проблеми забезпечення трудових прав працівників сільського господарства можуть мати різну направленість. Так, до прикладу, О. В. Жадан
вказує про проблему узгодження трудового законодавства в України та
© Т. П. Єгорова-Луценко, 2019
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міжнародних стандартів, закріплених в конвенціях МОП та ООН, а вирішення дано проблеми можливо через «імплементацію міжнародних стандартів
та створення умов для сприйняття національним законодавством, під час
якого слід взяти до уваги особливості національної правової системи, а
також й стан економіки та культурний рівень» [3, с. 7]. Дійсно, будь-яка
пропозиція щодо вдосконалення правового забезпечення не буде ефективною, без урахування усіх факторів, що впливають на його розвиток. Для забезпечення трудових прав працівників у сільському господарстві до таких
факторів слід віднести участь державних органів в управлінні та контролі
та рівень довіри до них з боку самих працівників. Також, важливим фактором є підтримання сільськогосподарського сектору економіки з боку держави, адже конкурентоспроможність таких підприємств, без початкової
допомоги не є тривалою, що вплине на стабільність трудових відносин та
гарантії реалізації усіх трудових прав для працівника в сільському господарстві. Щодо самої потреби імплементації міжнародних стандартів, то для
забезпечення вони не відіграють значної ролі, адже забезпечення найперше, повинно стосуватись реальних потреб певних працівників сільського
господарства, тому загальні рекомендації не зможуть суттєво вплинути на
ситуацію.
Особливі гарантії для праці осіб із інвалідністю є ефективними уже
після вступу у трудові відносини, однак така надмірна гарантованість їх
прав спричиняє небажання роботодавців приймати на роботу осіб із інвалідністю понад мінімальну встановлену державою норму. Для сільського господарства проблема праці осіб із інвалідністю особливо актуальна,
адже залучення їх до певного виду робіт є неможливим через важкість фізичної праці. Щодо пропозиції автора по створенню нормативно-правових
актів, то варто уточнити про обов’язковий підзаконний характер даних
актів, що дозволить більш оперативно пристосовувати гарантії під умови
праці в сільському господарстві. Разом з тим, необхідним є вдосконалення
уже існуючого трудового та аграрного законодавства щодо їх узгодження в
питанні трудових прав працівників сільського господарства.
У своїй роботі, А. С. Сидоренко звертає увагу на проблему зловживання трудовими правами з боку роботодавця та пропонує «визначити та
закріпити у національному законодавстві відповідний принцип-заборону
щодо зловживання правами, як роботодавцем, так й іншими учасниками
трудових відносин. Під зловживанням пропонується ж розуміти використання прав не за їх соціальним призначенням, а відповідно й заподіянням
шкоди для іншої сторони трудових відносин» [4, с. 9]. Зловживання трудовими правами є однією із найбільш складних для вирішення проблем щодо
забезпечення, адже дане поняття пов’язано із суб’єктивним тлумаченням.
Зловживання з боку роботодавця у сільському господарстві можуть проявлятись нерівній оплаті праці різним працівникам за умов однакового трудового внеску або ж щодо збільшення кількості штрафів, ніж то передбачено у колективній угоді, що буде спрямовано на зменшення кінцевих виплат
працівнику. В той же час, з боку працівника зловживання можуть проявлятись у використання відпустки не за призначенням, навмисному надмірному використанні засобів індивідуального захисту або не раціональному
використанні робочих матеріалів під час. Крім того, для членів сільськоЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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господарського кооперативу актуальним є питання зловживання своїми
правами іншими членами в контексті виключення із колективу із суб’єктивних причин. Разом з тим, встановлення на рівні законодавства заборони щодо зловживання є спірним, адже точного переліку таких зловживань
не може бути визначено, а встановлення критеріїв або ж понять лише дозволить використовувати дану норму задля не виконання певних обов’язків суб’єктами трудових відносин, тобто забезпечення трудових прав не
відбудеться. Аналізуючи надане автором визначення зловживання, слід
дещо доповнити його щодо необов’язкової шкоди іншим учасникам, адже
зловживання може бути й направлене на отримання власної вигоди або
забезпечення такої вигоди іншим учасникам трудового колективу. Тобто,
вирішення ситуації із зловживанням правами можливо лише шляхом створення більш чіткого правового регулювання, створення чітких механізмів
забезпечення кожного трудового права із відповідними підставами для
застосування механізму захисту, що гарантуватиме мінімізацію ризиків не
втілення даного права працівником сільського господарства.
І. І. Яцкевич, вказуючи на постійний процес реформування зауважує
про необхідність «посилення системи юридичних гарантій в процесі виконання трудового договору, в контексті стабільності та стимулювання
підвищення якостей (професійних та моральних) працівників» [5, с. 12].
Варто наголосити, що юридичні гарантії повинні існувати не лише під час
перебування у трудових відносинах, але й під час вступу до них та припинення. Так, хоча й підстави припинення трудового договору є чітко встановленими у законодавстві, одна через строковий характер трудового
договору, який може укладатись у сільському господарстві, такі підстави
можуть бути доповнення, а припинення факт припинення трудового договору фактично спричиняє настання ризику щодо безробіття. Тому, для
забезпечення стабільності втілення трудових прав працівників сільського
господарства більш доречним було б підвищення рівня їх кваліфікації, що
дозволило б продовжувати роботу на сільськогосподарському підприємстві у після зміни сезону.
Для членів фермерського господарства та сільськогосподарських
кооперативів розподіл результатів праці є ключовим, адже від цього залежить їх матеріальне становище та здатність у майбутньому продовжувати
дану діяльність. Таким чином, забезпечення справедливості слугуватиме
критерієм вірності дій роботодавця. Разом з тим, принципи мають надмірно загальний характер для можливості їх використання, як гарантії
чи засобу охорони. Тому, необхідним є встановлення на локальному рівні
прозорих умов оплати праці через вказівку на них у статуті фермерського
господарства та визначення обов’язкових умов колективного договору, із
створенням інструментів заохочення для профспілок щодо контролю за їх
виконанням.
Щодо проблеми діяльності профспілок, то К. Ю. Мельник вказує на
«відсутність авторитету у профспілок, які буде зростати лише у випадку їх
реальної участі у захисту трудових прав працівників, будуть спрямовувати
свою діяльність на підвищення заробітної плати, більш вдало та часто використовувати інструмент страйку. Проте, на сьогодні, у таких питаннях
профспілки займають сторону роботодавця, а самостійно регулюють хіба
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питання дозвілля для працівників. Серед варіантів вирішення такої проблеми може бути створення представництв профспілок у органах місцевого самоврядування, що дозволить брати участь у вирішенні питань щодо
будь-яких трудових прав» [6, с. 32]. Важливість діяльності профспілок полягає не тільки у тому, що вони представляють інтереси працівників, але
й повинні слідкувати за дотриманням трудової дисципліни та правил охорони праці, що є гарантією перебування трудових відносин не лише для
одного працівника сільського господарства, але й для інших членів трудового колективу. Слід зазначити, що прийняття участі у вирішенні різних
трудових питань місцевим самоврядуванням може спричинити недостатність часу для моніторингу умов праці. Для сільського господарства, де
частою є зміна робочого місця, постійні транспортування, не присутність
профспілок може викликати порушення трудових прав. Тобто, доречним є
або ж створення окремих об’єднань профспілок із спеціалізацією на участі
в діяльності органів місцевого самоврядування або ж встановлення великого строку повідомлення про розгляд певного трудового чи сільськогосподарського рішення, що дозволить належним чином підготуватись профспілкам.
Проблема рівності трудових прав чоловіків та жінок у сільському
господарстві пов’язана із гендерними стереотипами щодо розподілу трудових обов’язків та відповідної оплати праці. Незважаючи на скасування
переліку робіт, до яких жінка не може бути допущеною, ризик звільнення або не прийняття на роботу через дискримінацію для жінок є вищим.
Поділ правового регулювання на загальне та спеціальне, що поширюється
на працівників сільського господарства ускладнює застосування гарантій
працевлаштування для вагітних жінок або тих, що знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, адже не зрозуміло чи можливо звільнити жінку,
після встановлення факту її вагітності, коли трудовий договір є строковим.
О. В. Ільїна ж досліджуючи проблему безробіття в аграрно-промисловому комплексі наголошує на потребі у «вдосконаленні державного регулювання та контрою щодо виконання законодавства про працю в сільському господарстві. Необхідним є підвищення рівня оплати праці, що
гарантуватиме належність умови життя між сезонами. Проте, специфіка
сільського господарства не дозволяє розвиватись таким підприємствам без
державного захисту» [7, с. 102]. Виконання трудових обов’язків працівниками сільського господарства передбачає їх мобільність, як щодо прибуття
на місце роботи, так й переміщення під час виконання трудових обов’язків,
а тому забезпечення дотримання їх трудових прав вповноваженими органами влади є ускладненими. Зрозумілою є неможливість відслідковувати
подібні переміщення з боку державних органів. Тому, більш доцільним є
збільшення швидкості їх реагування на звернення від працівників сільського господарства та оперативність фіксування факту правопорушення,
що може бути здійснено через застосування засобів заохочення. Підвищення рівня оплати праці для працівників сільського господарства може бути
здійснено або ж встановленням окремого розміру мінімальної заробітної
плати або ж через фінансування з боку держави. У першому випадку, буде
створено надмірний тягар на роботодавця, що може спричинити не бажання оформлювати працівників офіційно, а отже й забезпечити дотримання
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їх прав буде неможливо. У другому варіанті виникає ризик не раціонального або ж не за призначенням використання таких коштів, збільшується
ймовірність вступу у корупційні відносини. Задля вирішення такої проблеми доречним було б створення спеціальних фондів розвитку фермерського господарства щодо підвищення розміру оплати праці або ж створення
окремих його частин в уже існуючих фондах із автоматизацією процесу їх
отримання за умови подання усіх необхідних документів.
На думку А. Я. Радзівідла створення соціального-правового механізму
забезпечення трудових відносин, їх ефективної реалізації на договірних засадах потребує удосконалення: «добровільності вступу в трудові відносини; рівний захист інтересів роботодавця та працівника у випадку порушення умов договору чи його припинення» [8, с. 217]. Щодо добровільності
вступу у трудові відносини, то найперше це повинно стосуватись участі
в фермерському господарстві неповнолітніх з 14 років, згода яких не перевіряється, а також й особи, що вступає у шлюб із головою або членами
фермерського господарства. Забезпечення їх трудових прав повинно стосуватись наявності волі до вступу в трудові відносини, що має бути підтверджена письмово, а у випадку із неповнолітніми за участі органів опіки
та піклування. В той же час, гарантування рівності під час припинення
трудових відносин або захисту трудових прав не повинно бути тотожним
наданню однакових прав та обов’язків сторонам, адже працівник у сільському господарстві не володіє достатньою кількістю часу для самостійного захисту своїх прав із урахуванням потреби знайти нове місце роботи до
закінчення сезону. Тому забезпечення їх трудових прав повинно й стосуватись заохочення застосування саме примирних процедур не тільки для
колективних спорів.
Уточнює проблему дитячої праці Н. В. Лесько, виділяючи наступні її
напрями: «недостатня конкретизація видів діяльності, де дозволена праця дітей; не ведення державної статистики щодо порушення заборони на
дитячу працю; діяльність вповноважених органів щодо прав дітей, трудових прав, інших працівників, профспілок, роботодавців не є скоординованою» [9, с. 125]. На сьогодні, трудовим законодавством передбачені заборони щодо праці дітей у нічний час, на важких роботах або, що потребують
спеціальної кваліфікації, які поширюються й на фермерські господарства.
Проте, контроль за їх дотриманням здійснюється в загальному порядку,
що не дозволяє в повній мірі виявити та зупиняти факт використання дитячої праці. Залучення неповнолітніх від 14 років до праці в сільському
господарстві повинно мати чіткі нормативи та обсяги праці, що допоможе полегшити контроль за їх дотриманням. Крім того, у випадку праці неповнолітнього в сільському господарстві, діяльність такого підприємства
має більше контролюватись й щодо дотримання екологічних стандартів,
адже це безпосередньо впливатиме на розвиток молодого організму, а
отже й визначитиме рівень забезпечення не лише його трудових прав, але
й природних конституційних прав щодо здоров’я, гармонійного розвитку
та освіти.
Проблему колізійності та прогалин між спеціальним та загальним законодавством щодо забезпечення трудових прав О. В. Гафурова пропонує
вирішити через «створення Аграрного кодексу із окремою главою щодо
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трудових відносин, де буде поєднано працю із членськими відносинами»
[10, с. 274]. Слід наголосити, що саме трудове законодавство націлене на
забезпечення та захист трудових прав працівників, у тому числі й в сільському господарстві. Створення окремого підрозділу у аграрному законодавстві матиме наслідком наявність колізій, а сам механізм забезпечення буде
порушеним. Збалансування різних засобів забезпечення трудових прав
працівників сільського господарства відбувається й через дотримання
принципів трудового права, що не можливо у випадку перенесення норм
до аграрного законодавства. Крім того, створення нового кодифікованого акту потребує часу, коли правове забезпечення повинно відбуватись
постійно, а самі норми не можуть бути змінені раптово, що призведе до
погіршення умов ведення підприємницької діяльності в сільському господарстві та відповідну наявність робочих місць. Тобто, вдосконалення саме
трудового законодавства допоможе послідовно та планомірно змінювати
порядок забезпечення та підвищувати вимоги до охорони праці й дотримання трудової дисципліни з боку роботодавця задля забезпечення трудових прав працівників в сільському господарстві.
Отже, на основі проведеного дослідження, можливо дійти висновку,
що проблемні аспекти забезпечення трудових прав працівників сільського
господарства пов’язані із недостатньою участю держави в процесі охорони
та гарантування, а також й низьким рівнем обізнаності працівників щодо
своїх прав, що спричиняє відповідні зловживання. Науковцями було вирішено проблему щодо співвідношення господарського й трудового права у
механізмі забезпечення шляхом розмежування повноважень та правових
статусів осіб, які беруть участь у такому процесі. Частково було вирішено
питання соціальної направленості у забезпеченні трудових прав працівників сільського господарства, через виділення окремих принципів та заборон. Проте, досі потребують вирішення наступні проблеми:
1. Неефективність діяльності професійних спілок щодо забезпечення
трудових прав працівників сільського господарства;
2. Неузгодженість діяльності вповноважених органів публічної влади
щодо проведення інформаційних кампаній для суб’єктів трудових відносин у сільському господарстві;
3. Застосування виключно адміністративних засобів для гарантування втілення трудових прав працівників сільського господарства;
4. Недостатній рівень забезпечення трудових прав працівників сільського господарства із особливим правовим статусом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур: Дані Держсатистики за 2018 рік. URL: https://cutt.ly/zuFhYGQ.
2. Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур: Дані Держсатистики за 2017 рік. URL: https://cutt.ly/IuFhDlE.
3. Жадан О. В. Міжнародні трудові стандарти в системі державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні. Теорія та практика державного управління, 2014. Вип. 1. С. 239-246
4. Сидоренко А. С. До розуміння проблеми заборони зловживання трудовими правами. URL: https://cutt.ly/cuFjRUZ.
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

282

ТРУДОВЕ ПРАВО

5. Яцкевич І. І. Окремі юридичні гарантії трудових прав працівника у
процесі виконання трудового договору: науково-правовий аспект. Часопис
Національного університету "Острозька академія". Серія "Право", 2015.
№1(11). С. 2-16
6. Мельник К. Ю., Бабенко А. О. Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору. Х.: ХНУВС, 2016. 240 с.
7. Ільїна О. В. До питання регулювання праці сезонних працівників у
сільському господарстві. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної
конференції (м. Харків, 27 листопада 2015 року). Х.: ХНУВС, 2015. С. 99-102.
8. Радзівідло А. Я. Теоретичні підходи до вдосконалення правового регулювання праці тимчасових та сезонних працівників. Форум права, 2017.
№ 4. С. 211–218
9. Лесько Н. В. Дитяча праця в україні: проблеми правового регулювання. Право і суспільство: адміністративне право і адміністративний процес, інформаційне право, 2017. № 5. С. 123- 126
10. Гафурова О. В. Проблеми правового регулювання аграрних трудових відносин. Часопис Київського університету права, 2016. № 4. С. 272-275
Єгорова-Луценко Т. П. Проблеми забезпечення трудових прав
працівників сільського господарства
У статті проаналізовано недоліки, прогалини та проблеми забезпечення трудових прав працівників сільського господарства. З’ясовано наукові підходи до формулювання переліку проблем у вказаній сфері. Визначено
авторську класифікацію таких проблем.
Ключові слова: проблема, забезпечення прав, трудові права, працівник, сільське господарство.

Єгорова-Луценко Т. П. Проблемы обеспечения трудовых прав работников сельского хозяйства
В статье проанализированы недостатки, пробелы и проблемы обеспечения трудовых прав работников сельского хозяйства. Выяснено научные подходы к формулированию перечня проблем в указанной сфере. Определено авторскую классификацию таких проблем.
Ключевые слова: проблема, обеспечения прав, трудовые права, работник, сельское хозяйство.
Yehorova-Lutsenko T. Problems of ensuring labor rights of agricultural
workers
In the article the shortcomings, gaps and problems of labor rights of
agricultural workers are analyzed. Scientific approaches to formulating a list of
problems in this area are clarified. The author's classification of such problems is
determined.
Keywords: problem, provision of rights, labor rights, employee, agriculture.
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РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ СУДДІВ В УКРАЇНІ
Постановка питання. У сучасних умовах розвитку України національне законодавство нашої держави характеризується надзвичайною нестабільністю, наявністю суперечностей та великою кількістю норм, що не
відображають механізму їх реалізації. При цьому «саме у сфері праці виникає багато проблем, що не дають змоги реалізувати закріплені Конституцією України права, свободи та законні інтереси громадян» [1, с. 104, 105].
Це питання має надзвичайне теоретичне та практичне значення, адже, як
зауважує український науковець В.М. Андріїв, «само по собі визначення
пріоритету прав і свобод людини ще не свідчить про реальність їхнього
забезпечення» [2, с. 1].
Однією з цих важливих проблем є рамки поширення законодавства
про працю на державних службовців, а особливо – на службово-трудову
діяльність суддів. У цьому контексті слід погодись з провідним українським юристом-трудовиком М.І. Іншином, котрий наголошує на тому, що трудове право, як і будь-яка інша галузь права, «характеризується єдністю і
диференціацією» [3, с. 136]. Саме тому, необхідним сьогодні вбачається виявити закономірності поширення на службово-трудову діяльність суддів
норм трудового законодавства України, доцільність обмежень поширення
сфери законодавства про працю на окремі аспекти врегулювання службово-трудової діяльності суддів. При цьому вказане завдання може бути
вирішеним лише в контексті критичного аналізу правового регулювання
етапів й обставин перебігу трудових відносин за участю суддів. З огляду на
об’ємність порушеного питання у межах цієї наукової розвідки нами будуть
досліджені особливості регулювання робочого часу та відпочинку суддів,
що є надзвичайно актуальним питанням сьогодення, з огляду на зростання робочого навантаження на суддів, результатом чого є скорочення часу
законного відпочинку судді та збільшення обсягу понаднормової роботи
суддів в Україні.
Аналіз наукової літератури та невирішені раніше питання. З’ясуванню сутності режиму робочого часу та реалізації права працівників (зокрема, і суддів) на відпочинок на сьогоднішній день присвячено низку наукових праць вітчизняних учених, серед яких: О. А. Бєдова, С. В. Грищак,
О. О. Губанов, О. Л. Євглевська, М. І. Іншин, В. Б. Татаренко, Л. Д. Третякова,
Н. М. Пархоменко, С. М. Прилипко, Р. Л. Сопільник, В. В. Ткаченко, О. М. ЯроЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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шенко та інші вітчизняні учені. Поряд із тим, відповідні напрацювання науковців потребують актуалізації та узагальнення.
Відтак, метою цієї наукової статті є узагальнення наукової думки про
режим робочого часу та часу відпочинку суддів в Україні. Ця мета досягатиметься шляхом виконання таких завдань: 1) уточнити концептуальну та
практичну сутність поняття «робочий час судді» й вплив часу роботи судді на реалізацію ним права на відпочинок; 2) з’ясувати стан правового регулювання робочого часу та часу відпочинку, а також можливості у вільний
від роботи час займатись іншою трудовою діяльністю; 3) сформулювати
узагальнюючі висновки.
Виклад основного матеріалу. Поняття «робочий час судді» вчені
визначають як «час, відповідно до встановлених норм тривалості, протягом якого він виконує свої трудові обов’язки, з підляганням правилам
внутрішнього трудового розпорядку відповідного суду» [4, с. 38]. Ця обставина перебігу службово-трудових правовідносин за участю судді у приватноправовому контексті має особливе значення у тому сенсі, що:
1) від неї походить інша обставина цих правовідносин – час відпочинку;
2) час роботи дозволяє розуміти проміжок часу, протягом якого суддя
в обов’язковому порядку має виконувати свої суддівські обов’язки (також
й службово-трудові обов’язки, що випливають з адміністративної посади,
якщо він таку займає) та, таким чином, ідентифікувати час та дії судді, які
можуть розумітись в якості порушення службової дисципліни (хоча ця суддівська дисципліна може порушуватись суддею й в позаробочий час).
У контексті трудової діяльності судді робочий час відображає період
часу, протягом якого суддя реалізує свої суддівські повноваження, здійснюючи правосуддя (у контексті теорії провідного юриста-трудовика М. І. Іншина про роль правосвідомості у механізмі реалізації права на відпочинок
[5, с. 10] зазначене означає, що такий працівник повинен, керуючись своєю
правосвідомістю та нормативними і фактичними обставинами дійсності
врегульовувати власний робочий час). З цього випливає, що окреслені два
контексти робочого часу судді є взаємопов’язаними.
Наприклад, вчені звертають увагу на справедливість судження про
те, що «правильне використання суддею свого робочого часу має своїми
наслідками суттєві покращення у роботі, тобто належне забезпечення кожному права на справедливий суд у розумні строки». При цьому, до основних
ознак, що свідчать про наявність у судді проблеми з часом, вчені відносять
наступне: 1) суддя працює надурочно (кілька годин після закінчення робочого часу); 2) залишок справ поточного періоду перевищує рівень їх надходження (необхідно у цьому разі співставити кількість одержаних справ
і матеріалів для розгляду та зданих; оцінити динаміку); 3) суддя порушує
строки розгляду справ (як правило посилаючись на надмірне навантаження); 4) суддя невчасно виготовляє повний текст судового рішення (ця
інформація фіксується автоматично); 5) перед відпусткою та тривалими
святами – справ до розгляду призначено значно більше, ніж у звичайні дні,
інтервали між справами незначні, частина справ відкладається [6, с. 4, 13].
Між тим, окреслені проблеми в практичній дійсності виникають як у
результаті невміння судді розпоряджатись робочим часом чи зловживанЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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ням своєї свободи у регулюванні робочого часу, так і недосконалістю правового регулювання перебігу робочого часу суддів.
Зазначимо, що робочий час суддів врегульовується положеннями
Кодекса законів про працю України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів, інших нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку відповідного суду. Для прикладу розглянемо Правила внутрішнього трудового
розпорядку Ямпільського районного суду Сумської області від 1 червня
2018 року [7], метою яких, серед іншого, є «забезпечення раціонального
використання робочого часу». У п. 5.1 цих правил встановлюється, що тривалість робочого часу суддів не може перевищувати 40 годин на тиждень
з урахуванням того, що судді працюють п’ятиденний робочий тиждень із
двома вихідними днями (субота, неділя), а робочий час з понеділка по четвер триває з 8:00 годин до 17:15 годин, у п’ятницю з 8:00 годин до 16:00
годин (робочий час напередодні святкових днів скорочується як це передбачено ст. 73 КЗпП України). Вказаний робочий час судді підлягає обліку,
який здійснюється у табелі обліку використання робочого часу, що вноситься до автоматизованої системи документообігу суду.
Протягом усього перебігу робочого часу суддя може залишати робоче місце не інакше як з дозволу голови суду. У випадках, коли суддя за наявності поважних причин не має можливості вийти на роботу, він, як це
передбачено в абз. 5 п. 5.4 розглядуваних Правил, повинен до 08:30 годин
дня невиходу на роботу повідомити про це голову суду та службу управління персоналом. Поряд з тим, «виникнення поважних причин внесення
змін протягом робочого дня до табелю робочого часу судді, які будуть підтверджені документально, мають бути невідкладно доведені суддею до відома голови суду та працівникові служби управління персоналом».
В ст. 45 Основного Закону України конституцієдавцем проголошується принцип «Кожен, хто працює, має право на відпочинок», а це
право має забезпечуватись наданням днів щотижневого відпочинку, а
також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості
роботи у нічний час. Вказане правило знаходить своє відображення також в правилах внутрішнього трудового розпорядку для суддів у судах,
зокрема, й в тих, що нами аналізуються у відповідній частині. Зокрема, у
п. 5.2 Правил зазначається, що перерва на відпочинок і харчування триває з 12:00 годин до 13:00 годин (цей час суддя використовує на свій розсуд, зокрема, використовуючи його для того, щоби відлучатися з місця
роботи) і не включається в робочий час. У п. 5.8 Правил зазначається, що
суддям за загальним правило, передбаченим у ч. 1 ст. 136 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів», надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з наданням допомоги на оздоровлення у
розмірі посадового окладу судді, а суддям, котрі мають стаж роботи понад
10 років – також додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів. Між тим, у п. 5.10 вказується, що черговість надання відпусток суддям має визначатись графіком, що «складається з урахуванням
необхідності забезпечення належної роботи суду і створення сприятливих умов для відпочинку працівників суду», й затверджується головою
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суду на кожен календарний рік не пізніше 1 січня та доводиться до відома
всіх працівників суду.
Аналізуючи правове регулювання часу роботи та відпочинку суддів
в Україні, варто звернути увагу також на взаємозв’язок цих періодів часу
у світлі заборони здійснення суддями позаслужбової діяльності. В цьому
контексті зауважимо, що у відповідності до однієї з вимог несумісності, закріпленій у п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» та
ч. 2 ст. 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддя не може
поєднувати свою діяльність із підприємницькою, адвокатською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради
підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Означене, певна річ, стосується також і позаробочого часу суддів. Разом із тим,
вказаними нормативно-правовими актами та ст. 127 Конституції України
суддям дозволяється (зокрема, також з метою одержання прибутку) займатися викладацькою, науковою чи творчою діяльністю.
При цьому жоден з чинних нормативно-правових актів не містить
певних уточнень, обмежень щодо виконання суддями наукової, викладацької чи творчої роботи у робочий та позаробочий час. На цю ж обставину також звернув увагу Конституційний Суд України (далі – КСУ) у своєму
Рішенні від 6 жовтня 2010 року № 21-рп/2010 у справі № 1-27/2010. Суд
зауважив, що питання меж діяльності суддів у викладацькій, науковій та
творчій сферах повною мірою унормовано Конституцією України (тобто,
у ст. 127), законом не можуть встановлюватися будь-які обмеження права
на цю діяльність, крім випадків, передбачених Основним Законом України.
Між тим, на думку КСУ, з метою ефективного використання робочого часу
державними посадовими особами законодавцем можуть бути передбачені
додаткові дозвільні механізми (регулятори), які «унормовують їх участь у
науковій і викладацькій діяльності не за основним місцем роботи, але не
шляхом визнання цих дій корупційними і встановлення адміністративної
відповідальності лише за сам факт здійснення її не в позаробочий час», що
випливає з того, що «будь-яке обмеження прав людини і громадянина повинне бути не тільки юридично обґрунтованим, а й соціально виправданим і адекватним».
Варто також звернути увагу на позицію Ради суддів України з цього приводу, яка відображена у її Рішенні «Про надання роз’яснень щодо
викладацької, наукової чи творчої роботи судді» від 7 лютого 2018 року
№ 8. У цьому документі Рада суддів відзначає, що «суддя має право займатися викладацькою, науковою чи творчою діяльністю без будь-яких обмежень, якщо це не шкодить інтересам здійснення правосуддя», а саме: «суддя повинен надавати пріоритет здійсненню правосуддя над усіма іншими
видами діяльності», як це передбачено у ст. 16 Кодексу суддівської етики.
Висновки. Досягнення у практичній дійсності балансу роботи і відпочинку судді сприяє належному виконанню ним службово-трудової функції, а також є результатом ефективного нормативного закріплення та реалізації стандартів гідної праці у системі правосуддя. Недосягнення такого
балансу (а саме у частині фактичного збільшення обсягу часу роботи, що
не обумовлено неефективним виконанням працівником своїх завданнях)
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призводить до того, що суддя перебуває у стані експлуатації, працює в негідних умовах праці, є унеможливленим ефективно здійснювати суддівські
повноваження, а, відтак, – не може належним чином сприяти побудові в
країні правової держави, що є процесом, багато в чому залежним від трудової діяльності суддів. Попри це, за сучасних умов ми можемо спостерігати
критичне розбалансування режиму праці та відпочинку суддів в Україні,
що обумовлено постійним зростанням робочого навантаження на суддю,
спричинену, як кадровою кризою у системі правосуддя, так і тим фактом,
що до суду все в більшій мірі звертаються особи за захистом, вбачаючи в
суді найбільш ефективного владного суб’єкта, котрий культивує справедливість і розв’язує приватноправові та публічно правові спори. Саме тому, у
найближчій перспективі потребується вирішення кадрової кризи у системі
правосуддя, однак не шляхом укрупнення судів (що є імітацією вирішення проблеми), а забезпеченням ефективної роботи Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України, створенням належних умов праці суддів, забезпечення належного рівня безпеки суддів на робочому місці та поза робочим
місцем тощо.
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Карпушова О. В. Робочий час і час відпочинку суддів в Україні
Стаття присвячена узагальненню актуальної наукової думки про режим робочого часу та часу відпочинку суддів в Україні. Автором робиться
спроба уточнення концептуальної та практичної сутності поняття «робочого часу судді» й впливу часу роботи суддів на реалізацію ними права на
відпочинок – фундаментального трудового права працівника. Окрема увага
приділяється з’ясуванню актуального стану правового регулювання робочого часу та часу відпочинку суддів в Україні, а також можливостям судді у
вільний від роботи час займатись іншою трудовою діяльністю. У висновках
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до статті констатується, що наразі спостерігається критичне розбалансування режиму праці та відпочинку суддів в Україні, що обумовлено постійним зростанням робочого навантаження на суддю, спричиненої передусім
кадровою кризою у системі правосуддя. Додатково у висновках окреслюються основні шляхи вирішення проблеми гармонізації часу роботи та відпочинку суддів в Україні.
Ключові слова: гідна праця, право на відпочинок, робочий час, статус
судді, судово-правова реформа, трудове право, трудові права судді.
Карпушова А. В. Рабочее время и время отдыха судей в Украине
Статья посвящена обобщению актуальной научной мысли о режиме
рабочего времени и времени отдыха судей в Украине. Автором делается попытка уточнить концептуальную и практическую сущности понятия «рабочего времени судьи» и влияния времени работы судей на реализацию ими
права на отдых – фундаментального трудового права работника. Особое
внимание уделяется определению актуального состояния правового регулирования рабочего времени и времени отдыха судей в Украине, а также
возможности судьи в свободное от работы время заниматься иной трудовой деятельностью. В выводах к статье автором констатируется, что
сейчас наблюдается критическая разбалансировка режима труда и отдыха судей в Украине, что обусловлено постоянным ростом рабочей нагрузки
на судью, вызванной прежде всего кадровым кризисом в системе правосудия. Дополнительно в выводах определяются основные пути решения проблемы гармонизации времени работы и отдыха судей в Украине.
Ключевые слова: достойный труд, право на отдых, рабочее время,
статус судьи, судебно-правовая реформа, трудовое право, трудовые права
судьи.
Karpushova O. Working hours and leisure time of judges in Ukraine
The article is devoted to the generalization of current scientific ideas about
the working time and rest time of judges in Ukraine. The author makes an attempt
to clarify the conceptual and practical essence of the concept of "working time of
a judge" and the influence of working time of judges on the exercise of their right
to rest – the fundamental labor right of an employee. Special attention is paid to
finding out the current state of legal regulation of working time and rest time of
judges in Ukraine, as well as the opportunities of judges in their free time to engage
in other work activities. The conclusions to the article state that now there is a
critical imbalance in the work and rest regime of judges in Ukraine, which is due to
the constant increase in the workload of judges, caused primarily by the personnel
crisis in the justice system. In addition, the conclusions define the main ways to
solve the problem of harmonization of work and rest time of judges in Ukraine.
Keywords: decent work, judicial reform, labor law, labor rights of a judge,
status of judge, the right to rest, work time.
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СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
Актуальність. Незамінним елементом існування держави є наука.
Вона являє собою систему наукових знань і теоретичних уявлень про певну галузь суспільного життя, функціональні особливості та сторони останньої. За допомогою науки відбувається оцінка та дослідження навколишнього світу, його пізнання, формування об’єктивних поглядів та суджень
з приводу його устрою. Тобто, наукове пізнання передбачає теоретичний
аналіз певних явищ, а також побудови моделі їх практичного прояву. В
цьому ракурсі не є виключенням сфера права. Його практичному використанню перебудує низка досліджень в яких виробляються закономірності
та способи регулювання суспільних відносин. Через це, розбираючись із
проблемою запровадження інституту медіації у трудовому праві України
необхідним є урахування його теоретико-правової дослідженості.
Ступінь розробленості. Проблематика запровадження інституту
медіації, а також загальний зміст правового регулювання даного об’єкту неодноразово ставала предметом дослідження багатьох науковців,
зокрема, Л. П. Грузінової В. Г. Короткіна Н. М. Хуторяна, Ю. В. Баранюка,
С. В. Дріжчаної, А. Ю. Бабаскіна, В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова, П. Д. Пилипенко,
В. Я. Бурака, З. Я. Козака, І. М. Якушево, Т. П. Шевчука, С. М. Синчука М. І. Іншина,
В. Л. Костюка, В. П. Мельника, М. А. Мацько та інші. Однак, на доктринальному рівні сьогодні відсутнє комплексна наукова робота присвячена стану опрацювання проблеми запровадження інституту медіації у трудовому
правію.
Метою статті є визначення стану дослідження проблеми запровадження інституту медіації у трудовому праві.
Виклад основного матеріалу. Проблема медіації в різні часи оцінювалась теоретиками не тільки трудової, але й інших галузей права в межах
наукових досліджень із неоднаковими межами предметної оцінки. Зокрема, досить часто різні аспекти медіаційних процедур розглядались в колективних теоретичних розробках – підручниках та наукових посібниках
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з трудової галузі права. До прикладу відмітити треба навчальний посібник
Л. П. Грузінової та В.Г. Короткіна. У передмові посібника зазначається наступне: «Пропонований курс лекцій відповідає програмі навчальної дисципліни «Трудове право України». У посібнику розкриваються основні теми
лекцій, а окремі питання винесено для самостійного опанування. Посібник
допоможе студентам засвоїти трудове право України, зокрема його основні
теоретичні питання, а також застосовувати його на практиці. Посібник містить передмову, Загальну частину, де розглянуто предмет, метод, функції,
систему й джерела трудового права, основ- ні принципи та суб’єкти трудового права, правовідносини у цій важливій сфері суспільного буття, а також
те, як регулюються соціально-партнерські відносини в Україні. До Особливої частини увійшли лекції, в яких розглядаються проблеми регулювання
трудових відносин, а також відносин, тісно пов’язаних з трудовими. Джерельну базу посібника становлять Конституція України, міжнародні документи, закони України, підзаконні та локальні нормативно-правові акти у
сфері регулювання трудових, а також дотичних до них відносин; використовуються роз’яснення пленуму Верховного Суду України. У праці наголошується на теоретичних аспектах правового регулювання відносин, які є
предметом трудового права, розглядаються проблемні питання, пов’язані
із застосуванням норм трудового законодавства в Україні» [1, с. 3].
Розділ 16 навчального посібнику присвячується проблематиці трудових спорів, а також особливостям їх вирішення. Так, у даній частині праці
вчені звертають увагу на окремі моменти діяльності комісій із трудових
спорів, примірних комісій які створюються для вирішення колективних
трудових спорів та інші подібні особини, що за своєю суттю подібні або наближені до медіаційних процедур [2; 3].
Заслуговує на увагу підручник з трудового права України за загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка та В. П. Мельника. У підручнику висвітлюються основні питання трудового права. У Загальній частині
визначається місце трудового права у системі галузей права, розкривається його предмет, метод, функції, система та принципи. Значна увага приділяється джерелам та суб’єктам трудового права, питанням соціального
партнерства, а також правової організації зайнятості і працевлаштування,
ринку праці. Важлива роль у підручнику відводиться ключовим інститутам Особливої частини трудового права: трудовому договору; робочому
часу та часу відпочинку; оплаті праці; трудовій дисципліні; матеріальній
відповідальності сторін трудового договору; охороні праці; процедурі врегулювання трудових спорів (конфліктів). Значну частину даного наукового
видання присвячено процедурним особливостям врегулювання трудових
спорів (конфліктів) у позасудовому порядку, окремі процедури якого мають ознаки медіаційних проваджень. До аналогічних досліджень в даному ракурсі можна віднести підручники та наукові посібники з трудового
права видані за авторством та редакцією Н. М. Хуторяна, Ю. В. Баранюка,
С. В. Дріжчаної, А. Ю. Бабаскіна, В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова, П. Д. Пилипенко,
В. Я. Бурака, З. Я. Козака, І. М. Якушева, Т. П. Шевчука, С. М. Синчука та багатьох інших [4; 5; 6].
Вивченню проблеми медіації в праві та зокрема у контексті вирішення трудових спорів було присвячено численні монографії. Наприклад,
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А. В. Біцай вивчав теоретичні закономірності участі адвоката в медіації.
Метою його монографічної роботи стало вирішення наукового завдання
щодо розробки теоретичних, організаційних та правових засад участі адвоката в медіації, що визначають функціонування та подальший розвиток медіації у правовій системі України за участю адвокатів, у тому числі,
шляхом надання пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства
України про адвокатуру та адвокатську діяльність і практики його застосування [7].
Значний масив наукових знань та напрацювань за вектором дослідження категорії медіації сформовано на рівні дисертаційних досліджень.
Відмітити в цьому контексті варто дисертацію В. М. Дейнека, яку присвячено вивченню примірних процедур вирішення трудових спорів. Метою дисертаційної роботи є розвиток теорії трудового права щодо передбачених
чинним законодавством, проектом Трудового Кодексу України, проектом
Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів»
примирних процедур вирішення трудових спорів та внесення пропозицій
щодо вдосконалення їх юридичного забезпечення [8].
Аналізом теоретико-правових засад запровадження інституту медіації в Україні займалась Н.А. Мазаркі, яка присвятила даній проблемі своє
дисертаційне дослідження. В її науковій роботі освітлюється питання створення науково обґрунтованої комплексної теоретико-правової моделі правового забезпечення медіації в Україні як важливого елементу реалізації
принципу верховенства права, визначення напрямів вдосконалення чинного законодавства щодо доступності правосуддя шляхом запровадження
медіації як особливої форми компромісу, що застосовується при вирішенні
спорів [9, с. 2-3].
Окрім дисертаційних дослідження, аналізу медіації в контексті вирішення трудових спорів присвячено численні наукові статті. Наприклад,
О. Г. Яновська вивчала особливості участі адвоката у процедурі медіації.
В своїй науковій статті вчена зазначала, що підвищення ефективності судочинства в Україні може бути забезпечене запровадженням нових організаційних форм здійснення правосуддя. Адже організаційний аспект
реформування судочинства в Україні є не менш важливим, ніж нормативно-процесуальний. Однією з таких новітніх організаційних форм виступає
відновлювальне правосуддя, яке може стати тим компромісом у змагальній системі судочинства, який надасть можливість повною мірою врахувати позиції сторін і водночас буде більш раціональним і економним засобом
досягнення мети правосуддя порівняно з традиційним процесом вирішення судових справ [10, с. 21].
Ю. В. Розман, вивчав медіацію у контексті її застосування як альтернативного способу вирішення приватно-правових спорів, до яких відносяться
трудові спори. В контексті даного питання вчених відмічає, що проведення
комплексного реформування системи захисту прав та інтересів особи, пошук якісно нових методів захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних
прав, свобод чи інтересів громадян та юридичних осіб, впровадження процедури вирішення приватно-правових спорів шляхом проведення медіації
на законодавчому рівні та вдосконалення чинного процесуального законодавства з метою створення дійсної можливості реалізації права на альЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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тернативне вирішення спорів, яке може бути застосоване поза державної
судової системи та всередині неї, є дійсно актуальним в існуючих реаліях
сьогодення та потребує всестороннього аналізу [11, с. 246-247].
Безпосередньо в галузі трудового права зміст медіації досліджувала М. Омелінська [12]. В свою чергу, як альтернативу вирішення трудових спорів медіацію розглядав О. Г. Середа. Метою його дослідження став
аналіз такого альтернативного способу вирішення спорів, як медіація (посередництво), в контексті вирішення трудових спорів між робітником та
роботодавцем [13, с. 38].
Проблемі законодавчого закріплення медіації, як альтернативного способу вирішення трудових спорів присвячував свої наукові статті
М. А. Мацько. На думку вченого у процесі трудових правовідносин між
працівниками і роботодавцями виникають трудові спори, які прийнято поділяти. за суб'єктним складом на індивідуальні та колективні, а за
предметом, їх характером, на трудові спори про права та на трудові спори
про інтереси, Спори про права можуть вирішуватися в судовому і позасудовому порядку, а спори про інтереси вирішуються лише в позасудовому
порядку. Колективні трудові спори врегульовано спеціальним законом, а
порядок вирішення індивідуальних трудових спорів у судовому й досудовому порядку визначено Кодексом законів про працю України. Як указує
науковець, останнім часом увага наукової громадськості привернута до позасудових альтернативних неюрисдикційних способів вирішення розбіжностей і трудових спорів, якими є: безпосередні переговори; примирення
шляхом узгодження процедур: третейські процедури; медіація (посередництво). На практиці у захисті трудових прав та інтересів працівників все
частіше виявляються переваги й ефективність медіації, при якій сторони
добровільно за допомогою медіатора (медіаторів) врегульовують спірні
трудові правовідносини. Оскільки в Україні відносини з приводу медіації
законодавчо не врегульовано, виникає проблема в ухваленні спеціального законодавчого акту й проведенні наукових досліджень для вироблення
відповідних рекомендацій та пропозицій щодо унормування медіаційної
процедури, детального визначення прав й обов'язків сторін та правового статусу медіатора. Такою є невідкладна потреба сьогодення. Саме цим
зумовлено вибір теми і напрями наукового дослідження М. А. Мацько [14,
с. 292].
Ряд наукових статей присвячувалось не тільки питанню застосування
медіації у трудовому праві взагалі, а й окремим моментам даного інституту.
Наприклад, О. С. Щукін розглядав питання добровільності як основоположного принципу медіації під час вирішення індивідуальних трудових конфліктів. Вчений досліджує значення та сутність добровільності медіації,
особливі прояви даного принципу, а також модель застосування медіації.
Метою його статті є аналіз ознак добровільності медіації як перспективного альтернативного способу вирішення індивідуальних трудових конфліктів в Україні на всіх її стадіях та вироблення пропозицій щодо підвищення ефективності цього виду медіації. На думку вченого, добровільність
медіації наряду з процедурними принципами (конфіденційності інформації щодо медіації, співробітництва та рівності сторін, а також самостійності,
активності та самовизначення сторін) є організаційним принципом здійсЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019
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нення медіації. До складу останніх переважно включаються також принципи добровільної участі, незалежності, нейтральності та толерантності
медіатора. Добровільність є основоположним, засадничим, фундаментальним принципом здійснення медіації, оскільки добровільність медіації відображає концептуальну ідею медіації - саму ідею примирення. Принцип
добровільності повинен відслідковуватися на всіх етапах здійснення процедури медіації та щодо кожної зі сторін та учасників медіації [15].
Висновки. Отже, на сьогоднішній день теоретико-правова сфера наповнена працями великого числа юристів практиків, які в той чи іншій
мірі опрацьовували питання впровадження, розвитку та забезпечення
реалізації інституту медіації в Україні. Аналіз вищенаведених наукових
робіт показав, що питання медіації, як альтернативного способу вирішення спорів взагалі, так як засобу подолання юридичних спорів в трудовій
галузі права, найбільше підіймається в рамках наукових статей, де вчені
підходять до розробки медіації комплексно, розглядаючи її з різних боків.
В меншій мірі значення медіації у трудовому праві розкривається в колективних, а також монографічних та дисертаційних дослідженнях. Як
правило, в рамках подібних наукових робіт вчені концентрують увагу на
розкритті «квазімедіаційних» процедур вирішення трудових спорів передбачених чинним законодавством, а також визначенні їх змісту у контексті
адміністративних, кримінально-правових та інших правовідносин. Визначено, що досить незначний обсяг дисертаційного наукового матеріалу
присвячено проблематиці запровадження інституту медіації у трудовому
праві. Даний факт яскраво підтверджує актуальність, доцільність та логічність нашого наукового дослідження, яке на фоні багатьох інших теоретико-юридичних праць постає «флагманом» та дає можливість знайти
відповіді на весь масив питань пов’язаних із складним процесом імплементації в національну правову систему інституту вирішення трудових спорів
шляхом проведення медіації.
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Лях І. О. Стан дослідження проблеми запровадження інституту
медіації у трудовому праві.
Аналізується вичерпний масив групових, монографічних, дисертаційних та інших типів наукових робіт, в рамках яких опрацьовувалось питання правового регулювання та забезпечення дії інституту медіації. Наведено
вчені позиції щодо місця інституту медіації у національній системі права
та трудовій галузі права зокрема. Визначено негативні аспекти поточного
стану дослідження проблеми запровадження інституту медіації у трудовому праві.
Ключові слова: інститут медіації, ступень дослідження, наукові
праці.
Лях И. О. Состояние исследования проблемы внедрения института медиации в трудовом праве.
Анализируется большой массив групповых, монографических, диссертационных и других типов научных работ, в рамках которых прорабатывался вопрос правового регулирования и обеспечения действия института
медиации. Приведены ученые позиции относительно места института медиации в национальной системе права и трудовой области права в частности. Определены негативные аспекты текущего состояния исследования
проблемы внедрения института медиации в трудовом праве.
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Liakh I. The state of research on the problem of introducing the
institution of mediation in labor law
A large array of complex, monographic, dissertation and other types of
scientific works is analyzed, within the framework of which the issue of legal
regulation and ensuring the operation of the institute of mediation was studied.
Scientific positions on the place of the institution of mediation in the national
legal system and labor law in particular are presented. The negative aspects of the
current state of research on the problem of introducing the institution of mediation
in labor law are identified.
Keywords: institute of mediation, degree of research, scientific works.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
Постановка питання. Правова система нашої держави ще по сьогоднішній день характеризується в якості постсоціалістичної правової системи, котра тяжіє до романо-германської (континентальної) правової сім’ї,
хоча ще по сьогоднішній день не набула усіх основних специфічних рис
останньої. Для романо-германської правової системи основним джерелом
права є нормативний правовий акт, а правова система відповідної держави
розділена на галузі, серед яких має місце також трудове право. Що ж стосується безпосередньо нашої держави, то слід погодитись із вітчизняним
ученим О.В. Джуринським, який констатує, що система джерел права, як
окремі елементи правової системи України, «знаходяться у процесі формування, перебуваючи в адаптивному стані, що не могло позначитися на дискусійному характері наукових досліджень джерел права» [1, с. 13]. При цьому науковець доходе думки, що до джерел галузей національного права,
крім актів законодавства (нормативно-правових актів) належать: 1) міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана ВР України;
2) звичаї ділового обороту (торгові звичаї); 3) рішення ЄСПЛ; 4) принципи
та доктрина відповідної галузі права; 5) правові позиції КС України; 6) судова практика (постанови пленуму ВС та пленумів вищих спеціалізованих
судів); 7) договір [1, с. 39].
Розглядаючи сучасну нормативно-правову базу правового механізму
забезпечення стабільності трудових правовідносин слід вести мову про
нормативні акти у широкому сенсі, охоплюючи не лише акти національного законодавства, але й також міжнародно-правові норми, враховуючи
також й акти Ради Європи та Європейського Союзу, до яких наближується національне трудове законодавство на шляху до виконання державою
євроінтеграційних завдань. Однак, ускладнює дослідження цього питання
той факт, що на сьогоднішній день відсутні комплексні дослідження нормативної бази функціонування правового механізму забезпечення стабільності трудових правовідносин, що пояснюється тим фактом, що по сьогодні відсутні дослідження цього правового механізму загалом.
Аналіз наукової літератури та невирішені раніше питання. Окремі
аспекти джерел трудового права поглиблено досліджувались, приміром,
© В. О. Швець, 2019
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О. В. Кацубою, В. Л. Костюком, К. Ю. Мельник, Д. І. Сірохою, О. М. Ярошенком. Крім того, у тій чи іншій мірі питання нормативних джерел трудового
права також досліджувались багатьма юристами-трудовиками, зокрема,
В. С. Венедиктовим, Л. П. Гаращенко, І. В. Дашутіним, С. І. Ілларіоновою,
М. І. Іншин, О. В. Карпушовою, Т. В. Колєснік, С. С. Лукашем, М. В. Панченком,
С. В. Поповим, О. Г. Середою, Р. І. Чанишевим, Д. А. Чижовим, В. І. Щербиною,
Ю. М. Щотовою, О. А. Яковлєвим та іншими науковцями. Наукові напрацювання цих та інших науковців становитимуть теоретичний фундамент для
дослідження нормативного базису правового механізму забезпечення стабільності трудових правовідносин.
Отже, метою цієї наукової розвідки є з’ясування сучасної структури
нормативно-правової бази правового механізму забезпечення стабільності трудових правовідносин в Україні. Окреслена мета досягатиметься
шляхом виконання наступних завдань:
1) виокремлення та аналізу сутності груп нормативних актів, що становлять досліджуваний нормативний фундамент;
2) проаналізувати у загальних рисах норми окремих конкретних джерел належного функціонування правового механізму забезпечення стабільності трудових правовідносин;
3) узагальнити результати дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Приймаючи до уваги
чинне законодавство, міжнародне та регіональне трудове право, позиції
українських науковців щодо джерел права та джерел трудового права, можемо дійти висновку, що сучасна нормативно-правова база правового механізму забезпечення стабільності трудових правовідносин складає собою
сукупність норм у сфері праці та зайнятості, що містяться у низці національних та міжнародних (універсальних та регіональних) актів, а саме:
1. Норми про трудові права людини Основного Закону України. Як
відомо, норми Конституції України «створюють правову основу для формування джерел трудового права, нормотворчої та правозастосувальної
діяльності в Україні» [2, с. 46]. Вказане є цілком закономірним, адже, як
справедливо зауважує вітчизняний юрист-трудовик І. В. Дашутін, Конституція України «заклала доволі міцний фундамент для розвитку й поглиблення трудових прав громадян», котрі у світлі відповідних норм «повинні здійснюватися в рамках національного трудового законодавства,
яке, у свою чергу, має розвиватися на підґрунті конкретизації й розвитку
положень Основного Закону». Таким чином, «усім нормативно-правовим
актам, покликаним регулювати трудові й пов’язані з ними відносини, належить відповідати Конституції, а раніше прийняті повинні бути погоджені
з її положеннями» [3, с. 7]. Критично аналізуючи Конституцію України на
наявність норм, які становлять нормативний фундамент для реалізації засади гармонійної стабільності трудових правовідносин, можемо дійти висновку, що відповідними нормами Основного Закону нашої держави є статті
24, 43, 45 Конституції.
2. Норми міжнародно-правових актів у сфері прав людини та у сфері
праці. Актами, що містять відповідні норми, є документи, що створені міжнародними урядовими організаціями чи безпосередньо державами (у межах двосторонніх чи багатосторонніх домовленостей) у вигляді договору,
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котрий складаються з міжнародно-правих норм і принципів, які мають імперативний чи диспозитивний (рекомендаційний) характер у сфері праці
й виконуються зобов’язаними суб’єктами (в окремих випадках, коли норми
стають загальнообов’язковими, вони поширюють свою юридичну силу навіть на держави, що не є сторонами документу, що містить відповідні норми) безпосередньо (як акти прямої дії) чи у результаті їх імплементації у
національне законодавство.
З огляду на викладене, можемо виокремити наступні дві основні підгрупи міжнародно-правових джерел належного функціонування механізму
забезпечення стабільності трудових правовідносин:
1) акти міжнародного трудового права;
2) акти регіонального трудового права (акти т. зв. «європейського регіону»);
3. Норми національних законодавчих актів у сфері праці та законодавчих актів, що містять трудоправові норми. У сукупності нормативно-правових актів, як результату нормотворчої діяльності держави, особливу групу складають законодавчі акти, під якими вітчизняними ученими
розуміються «акти органу законодавчої влади – Верховної Ради України,
які мають найвищу юридичну силу, приймаються в особливому порядку і
спрямовані на регулювання основних суспільних відносин» [4, с. 93]. При
цьому групу відповідних нормативно-правових актів у контексті питання,
що нами досліджується, складають окремі акти законодавства про працю,
а також акти адміністративного законодавства у частині, що містять трудоправові норми.
Таким чином, до відповідних законодавчих актів можемо віднести,
зокрема, наступні Закони України:
1) Кодекс законів про працю України, що є кодифікованим законодавчим актом про працю, який визначає правові засади та гарантії здійснення
громадянами нашої держави права розпоряджатися власними здібностями до продуктивної та творчої праці. Слід наголосити на тому, що попри
очевидну недосконалість цього Закону, в ньому міститься низка норм, які
мають надзвичайно важливе значення для належного забезпечення засади стабільності трудових правовідносин. Серед цих норм слід назвати, наприклад, статті 2, 2-2, 5-1, 9, 13, 22, 23, 26, 31–33, 39, 39-1, 40 і т. д.;
2) Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року
№ 5067-VI, що є законодавчим актом, яким визначаються правові, економічні й організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю
та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття. У цьому законодавчому акті особливого значення мають статті 3, 5, 6, 11, 13 і т. д.;
3) Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року
№ 889-VIII, що є законодавчим актом, який визначає принципи, правові
та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично
неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби,
яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби,
що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях. Зазначимо, що у
цьому Законі містяться окремі норми, що безпосереднім чином впливають
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на стан забезпечення стабільності трудових правовідносин за участі держслужбовців, зокрема, йдеться про наступні норми: п. 10 ч. 1 ст. 4, статті 7, 8,
11, 19, 40–43, 55 і т. д. Окресленими нормами, певна річ, не вичерпуються
норми розглядуваного закону що є гарантіями належного перебігу трудових правовідносин, тобто, перебігу відносин, збалансованого засадою стабільності. Крім цього, слід мати також на увазі й те, що у тій чи іншій мірі
наведені законодавчі гарантії мають свій вираз й у статутних законодавчих актах, що складають адміністративне, судове, прокурорське право, зокрема закони України: «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру»,
«Про Державне бюро розслідувань», «Про Національне антикорупційне
бюро України» та інші законодавчі акти.
4. Норми національних підзаконних актів у сфері праці. Вітчизняними ученими під поняттям «підзаконні акти» пропонуються розуміти «нормативні документи компетентних органів, що приймаються відповідно до
закону, на його основі та для його виконання» [5, с. 9]. При цьому слід зауважити, що за весь час незалежності України (хоча й по сьогодні чинними
залишаються окремі підзаконні акти у сфері праці, прийнятті, затвердженні у часи існування колишнього СРСР) було прийнято сотні підзаконних актів Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, що у тій чи іншій мірі стосуються питання належного функціонування
механізму забезпечення стабільності трудових правовідносин.
До цих актів (приймаючи до уваги множину відповідних нормативних
документів, а також рамки об’єму цієї наукової праці, обумовлені її метою
та завданнями) можемо віднести, наприклад, постанову КМ України «Про
роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установі
організацій» від 3 квітня 1993 року № 245. У цьому акті Кабміном встановлено, що «робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств,
установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На
умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому
підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час». Крім того, в урядовій постанові для роботи за сумісництвом згоди адміністрації за місцем основної роботи не потрібно. Таким
чином, відповідний підзаконний нормативний акт дозволяє держслужбовцям, як особливій категорії працівників, не припиняючи трудові правовідносини з державою, працювати додатково на іншій роботі, приймаючи до
уваги обмеження та заборони, передбачені нормами трудового законодавства, законодавства про державну службу та розглядуваної постанови КМ
України. Також відповідний підзаконний акт Уряду повинен застосовуватись у практичній дійсності з урахуванням обмежень, встановлених у постанові КМ України «Про роботу за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції» від 4 березня 2015 року № 81, в якій на
період проведення антитерористичної операції щодо тривалості роботи за
сумісництвом, порядку надання відпустки та заборони роботи за сумісництвом (крім заборони, встановленої законом) не застосовуються до працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції. Відповідно, суб’єкт,
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повноважний припиняти трудові правовідносини із держслужбовцем, не
може звільнити працівника на підставі реалізації держслужбовцем своєї
свободи праці у належній мірі.
Висновки. Підводячи підсумок викладеному, можемо дійти висновку,
що сучасна нормативно-правова база правового механізму забезпечення
стабільності трудових правовідносин становить собою складну сукупність
нормативно-правових актів, що належать до актів конституційного права (Конституція України), міжнародно-правових актів (акти МОП, РЄ, ЄС),
актів законодавства про працю, а також до актів адміністративного законодавства, котрі містять трудоправові норми. Попри недосконалість чинного законодавства України, можемо дійти висновку, що на сьогоднішній
день нормативно-правові акти у мінімальній мірі сприяють належному
функціонуванню правового механізму забезпечення стабільності трудових правовідносин. При цьому слід також мати на увазі, що недоліки законодавства на сьогоднішній день значним чином виправляються у судових
рішеннях національних судів та Страсбурзького суду, правові позиції яких,
хоча й не мають формального нормативного характеру (хоча позиції ЄСПЛ
у світлі законодавства України можна безпосередньо розглядати в якості
обов’язкових норм поведінки), проте, дозволяють ринку праці функціонувати, будучи узгодженим із засадою гармонійної стабільності трудових
правовідносин.
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Швець В. О. Нормативно-правова база правового механізму забезпечення стабільності трудових правовідносин
Стаття присвячена з’ясуванню актуальної структури нормативно-правової бази правового механізму забезпечення стабільності трудових
правовідносин в Україні. Автором виокремлюється та аналізується сутність груп нормативних актів, що становлять нормативний фундамент
функціонування зазначеного правового механізму. Виокремлюються такі
групи норм: норми про трудові права людини Конституції України; норми
міжнародно-правових актів у сфері прав людини та у сфері праці (акти
міжнародного трудового права; акти регіонального трудового права); норми національних законодавчих актів у сфері праці та законодавчих актів,
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що містять трудоправові норми; норми національних підзаконних актів
у сфері праці. У висновках до статті узагальнюються результати дослідження.
Ключові слова: нормативна база, правове регулювання, стабільність трудових правовідносин, сфера праці, трудове право, трудові правовідносини.
Швец В. А. Нормативно-правовая база правового механизма обеспечения стабильности трудовых правоотношений
Статья посвящена выяснению актуальной структуры нормативно-правовой базы правового механизма обеспечения стабильности трудовых правоотношений в Украине. Автором выделяется и анализируется
сущность групп нормативных актов, составляющих нормативный фундамент функционирования указанного правового механизма. Выделяются
следующие группы норм: нормы о трудовых правах человека Конституции
Украины; нормы международно-правовых актов в области прав человека и
в сфере труда (акты международного трудового права; акты регионального трудового права); нормы национальных законодательных актов в сфере
труда и законодательных актов, содержащих трудо-правовые нормы; нормы национальных подзаконных актов в сфере труда. В выводах к статье
обобщаются результаты исследования.
Ключевые слова: нормативная база, правовое регулирование, стабильность трудовых правоотношений, сфера труда, трудовое право, трудовые правоотношения.
Shvets V. Regulatory framework of the legal mechanism for ensuring
the stability of labor relations
The article is devoted to clarifying the current structure of the regulatory
framework of the legal mechanism for ensuring the stability of labor relations
in Ukraine. The author singles out and analyzes the essence of the groups of
normative acts that constitute the normative foundation of the functioning of
this legal mechanism. The following groups of norms are distinguished: norms on
labor rights of the Constitution of Ukraine; norms of international legal acts in the
field of human rights and labor (acts of international labor law; acts of regional
labor law); norms of national legislative acts in the field of labor and legislative
acts containing labor norms; norms of national by-laws in the field of labor. The
conclusions to the article summarize the results of the study.
Keywords: normative base, legal regulation, stability of labor legal relations,
sphere of labor, labor law, labor legal relations.
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РОЛЬ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
В ПОДОЛАННІ ЕПІДЕМІЙ: НА ПРИКЛАДІ БОРОТЬБИ ІЗ
ЕПІДЕМІЯМИ ГРИПУ
Пocтaнoвкa прoблеми. Світ залишається вразливим до спалахів нових різновидів хвороб. Невідомим залишається де і коли відбудеться наступна глобальна пандемія, але кожен раз це призводить до глобальних
наслідків як для людського життя, так і для світової економіки. Яскравим
прикладом є спалах еболи в Західній Африці 2014 року. Відтак, глобальна
система безпеки охорони здоров’я є настільки сильною, наскільки сильна
її найслабша ланка. Таким чином, саме ціль із захисту здоров’я людей по
всьому світу є одним із трьох головних стратегічних пріоритетів ВООЗ у
новій Загальній програмі роботи.
Метoю cтaтті є визначення ролі ВООЗ у боротьбі із епідеміями та
пандеміями.
Результaти дocлідження. Всесвітня організація охорони здоров’я
ставить собі за мету протягом наступних п’яти років захистити від епідемій та інших надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я ще 1 мільярд людей. Але недостатньо лише реагувати на спалахи захворювання.
Універсальною метою діяльності ВООЗ є запобігання їм, усунувши основну
причину небезпеки для здоров’я - відсутність доступу найбільш вразливих верств населення до основних медичних послуг. Зрештою, саме відсутність розповсюдженої системи охорони здоров’я є найбільшою загрозою
для безпеки здоров’я. ВООЗ була заснована на принципі - всі люди повинні
мати можливість реалізувати своє право на найвищий можливий рівень
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отримання якісних медичних послуг та охорони здоров'я. Як зазначено у
Загальній програмі роботи ВООЗ:
«Чи можемо ми створити світ без пандемії? Гарантії не існує, але
завдяки ретельній підготовці та швидкому реагуванню ми можемо запобігти виходу більшості спалахів з-під контролю та обмежити вплив тих, що
поширюються на міжнародному рівні. По-перше, ми повинні нарощувати
та підтримувати стійкий потенціал на національному, регіональному та
глобальному рівні для запобігання, виявлення і реагування на спалахи захворювання відповідно до Міжнародних медичних правил. По-друге, ми повинні
забезпечити населення, яке постраждало від надзвичайних ситуацій пов’язаних із пандеміями, швидким доступом до необхідних життєво важливих
медичних послуг, включаючи ліки та вакцини».
Наразі ВООЗ зобов'язана низкою резолюцій Всесвітньої Асамблеї
охорони здоров'я надавати державам-членам керівництво та технічну підтримку щодо подолання епідемій грипу, серед них:
WHA 56.19: Профілактика та боротьба з пандеміями грипу та щорічними епідеміями;
WHA 58.5: Посилення готовності та реакції на пандемічний грип;
WHA 60.28: Готовність до пандемічного грипу: обмін вірусами грипу
та доступ до вакцин та інші переваги і т.д.
Якщо зупинити увагу саме на проблемі подолання епідемій грипу то
тут ВООЗ співпрацює з державами-членами з цілого ряду заходів, включаючи координацію в рамках ММСП (2005), визначення глобальних фаз пандемії, перехід до виробництва вакцини, координацію операцій швидкого
стримування та ранню оцінку тяжкості пандемії (п.п. 3.2.1. Координація
відповідно до Міжнародних правил (IHR 2005)).
Міжнародні медико-санітарні правила (2005 р.), які також називаються ММСП [1], є міжнародно-правовим документом, прийнятим Всесвітньою
асамблеєю охорони здоров'я в 2005 р. [2]. Вони є юридично обов'язковими
для 194 держав-учасниць у всьому світі та забезпечують глобальну правову базу для запобігання, контролю або реагування на ризики для громадського здоров'я, які можуть поширюватися між країнами.
Згідно з ММСП, низка вимог щодо звітування зобов'язує держави-учасниці негайно інформувати ВООЗ про випадки або події, що включають
цілий ряд захворювань та ризики для громадського здоров'я. Сюди ж входить обов'язок повідомляти ВООЗ про всі випадки "грипу людини, спричиненого новим підтипом" на їх територіях, протягом 24 годин після проведення оцінки відповідно до визначення випадку, встановленого ВООЗ для
цієї конкретної мети. Ці вимоги та відповідні вказівки щодо їх застосування передбачені у Додатку 2 до ММСП.
Таке повідомлення повинно супроводжуватися постійним передаванням детальної інформації про подію, включаючи, де це можливо, визначення випадків, лабораторні результати, джерело та тип ризику, кількість
випадків та смертей, умови, що впливають на поширення хвороби, та учасників медичного втручання. Навіть якщо в державі немає випадків або
подій, що стосуються пандемічного потенціалу вірусу грипу, держави-учасниці мають додаткові зобов’язання повідомляти ВООЗ про докази серйозних ризиків для громадського здоров’я в інших державах в тій мірі, в якій
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вони мають докази відповідного імпорту або експорту випадків захворювання [1].
ВООЗ, також, має мандат згідно з ММСП (2005 р.) збирати звіти (у
тому числі з неофіційних джерел) про потенційно серйозні міжнародні ризики для громадського здоров'я та після попередньої оцінки отримувати
перевірку таких звітів від держав. Якщо вимагається перевірка, у тому числі в контексті потенційного пандемічного грипу, держави зобов’язані відповісти ВООЗ протягом встановленого періоду часу та включити до звіту
усю наявну інформацію щодо стану системи охорони здоров’я у країні та
можливості стримання та подолання пандемій грипу [3;4].
Слід зазначити, що згідно ММСП всі випадки грипу людини нового підтипу підлягають до звітування ВООЗ, як єдиного координаційного центру
із визначення статистики та розробки загального плану дій із вироблення
протоколів лікування та стримування поширення захворюваності. Крім
того, усі заходи із охорони здоров’я, включаючи ті, що спрямовані на подолання пандемічних вірусів грипу (навіть якщо вони ще не підтверджені),
повідомляються згідно з ММСП (2005), якщо вони відповідають принаймні
двом контекстуальним критеріям оцінки ризику згідно Регламенту, а саме:
якщо вплив на здоров'я людини є серйозним;
якщо подія незвична;
якщо існує значний ризик міжнародного поширення;
якщо є значний ризик обмеження міжнародної торгівлі окремими товарами, що мають властивість перенесення на собі вірусу та подальшого
зараження людини.
ММСП (2005 р.) також зобов'язує держави-учасниці розвивати національний потенціал охорони здоров'я для виявлення, оцінки та реагування
на події епідеміологічного характеру та звітування ВООЗ за необхідності,
а також зменшувати ризики міжнародного поширення хвороб у разі наявності на території країни портів та аеропортів [1]. Ці заходи характеризуються як превентивні. Проте саме вони є перших захисним механізмом
від поширення хвороби та мають бути вжитті ще до звітування ВООЗ або у
період звітування.
Якщо ж може виникнути потенційна пандемія або пов'язаний з цим
ризик для громадського здоров'я, ММСП також надає широкі можливості
національним органам влади отримувати інформацію про масштабне зараження від персоналу літаків, кораблів та інших транспортних засобів і
включає потенційні використання медичних втручань або заходів з охорони здоров’я з урахуванням різних гарантій та інших вимог (наприклад
примусова обсервація пасажирів). Що стосується міжнародних подорожей,
то держави можуть на власний розсуд здійснювати додаткові обстеження,
профілактику чи застосовувати інші засоби медичного обстеження подорожуючих, якщо є підстави вважати, що вони є потенційними переносниками вірусу. Проте, виключно за умови дотримання прав і свобод людини та
отримання попередньої проінформованої згоди на обстеження, профілактику чи застосування інших заходів (за винятком окремих випадків). Одночасно у держави існують зобов'язання забезпечити достатньо їжі, води, медичної допомоги та інших необхідних предметів та заходів для іноземних
мандрівників, які перебувають в ізоляції (обсервації) чи на карантині [1].
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ММСП також надає мандат ВООЗ здійснювати нагляд за національною системою охорони здоров'я, підтримувати держави та координувати
міжнародну реакцію на міжнародні ризики для громадського здоров'я. У
надзвичайних обставинах, включаючи пандемію грипу, Регламент передбачає, що Генеральний директор ВООЗ може визначити, що має місце "надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, що викликає міжнародне занепокоєння". У такому випадку Генеральний директор, отримавши поради
комітету сторонніх експертів, визначатиме та видаватиме конкретні «Тимчасові рекомендації» ММСП урядам щодо відповідних дій із запобігання
чи зменшення міжнародного поширення та мінімізації непотрібного втручання у міжнародний рух і торгівлю. Видання тимчасових рекомендацій в
такій ситуації мають базуватися на конкретних процедурах та критеріях
передбачених в ММСП (2005).
Однією з найважливіших функцій ВООЗ під час нової пандемії є вибір
штаму вакцини проти пандемії та визначення часу початку виробництва
такої вакцини замість вакцини проти сезонного грипу. ВООЗ видає кожні
два роки рекомендації щодо складу сезонних вакцин проти грипу, і, крім
того, з 2004 року проводить аналіз вірусів-кандидатів на вакцину щодо
грипу типу A (H5N1) та інших підтипів грипу з пандемічним потенціалом
[5]. Рекомендації та визначення наявності вакцини оголошуються на відкритих засіданнях та одночасно на веб-сайті ВООЗ [6], а також повідомляються виробникам вакцин проти грипу через Міжнародну федерацію
фармацевтичних виробників та асоціацій і Мережу виробників вакцин, що
розвиваються. Як тільки є достовірні докази того, що вірус грипу з пандемічним потенціалом набув здатності підтримувати передачу від людини до людини, ВООЗ прискорює процес перегляду, відбору, розробки та
розподілу вакцини для виробництва, а також реагенти та препарати для
тестування потенціалу вакцин за участю всіх зацікавлених сторін за необхідності. Ефективність цього процесу залежить від своєчасного обміну
клінічними зразками з ВООЗ через ГІСН / ВООЗ. Якщо ситуація передбачає паралельне визначення PHEIC Генеральним директором, тоді рішення
про рекомендацію переведення вакцини у виробництво буде прийматися
з належним врахуванням застосовних вимог, передбачених ММСП (2005),
включаючи потенційну консультацію з надзвичайною комісією ММСП за
необхідності.
Враховуючи можливе стрімке поширення пандемічного вірусу та
потенційні наслідки пандемії, а також час, необхідний для виробництва
вакцини, процес прийняття рішення про перехід на пандемічну вакцину
розпочинається незалежно від офіційного оголошення ВООЗ зміни фази
пандемії. Намір операції швидкого стримування пандемії грипу полягає
у тому, щоб національні органи влади за сприяння ВООЗ та міжнародних
партнерів якомога швидше запобігли або відклали поширення вірусу грипу з пандемічним потенціалом після його первинного виявлення. Швидке
стримування пандемії - надзвичайна дія в системі охорони здоров’я, яка
виходить за рамки звичайного реагування на спалахи захворювання та боротьбі із захворюваннями.
Відтак, керівництво ВООЗ щодо швидкого стримування пандемії [7],
яке періодично переглядається та оновлюється, визначає, що слід робити,
ЮРИДИЧНА НАУКА № 5(95)/2019

306

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

надає інформацію про те, як це зробити, і служить основою для розробки
більш детальних оперативних планів. Стримування створює ряд проблем
у плануванні, ресурсах та організації структури ВООЗ. Настійно рекомендується саме національним органам влади країни здійснювати оперативні
компоненти планів готовності та реагування на пандемію, включаючи елементи, пов'язані з операціями швидкого стримування пандемії. Якщо розглядається операція швидкого стримування, національним органам влади
та ВООЗ потрібно буде спільно та швидко оцінити всі відповідні технічні,
оперативні та політичні фактори, щоб визначити, чи наявні переконливі
докази того, що вірус грипу з пандемічним потенціалом набув здатності
ефективно передаватися від людини до людини на рівні, який може підтримувати спалахи у громаді. Отже є вагомі причини, чому не слід робити
спроби операції стримування.
Рекомендація щодо продовження зазначених дій залежатиме від експертної оцінки ситуації та пов'язаних з цим факторів наукової та оперативної доцільності. Швидка операція стримування, скоріше за все, не буде
здійснюватися, якщо дані свідчать про те, що вірус з пандемічним потенціалом вже поширився занадто широко, щоб зробити стримування здійсненним, або якщо вважалося, що оперативно неможливо швидко вжити
необхідних заходів [1].
Якщо буде прийнято рішення про продовження зазначених дій, ВООЗ
буде надавати постійні консультації та підтримку постраждалій країні
щодо управління та технічних аспектів операції стримування. ВООЗ також
підтримуватиме координацію та реалізацію міжнародних заходів, таких
як розгортання міжнародних команд на місцях, якщо цього вимагатимуть;
мобілізація та відправлення необхідних ресурсів (наприклад, антивірусних
та інших матеріалів); та розробка або вдосконалення керівних принципів
за консультацією із постраждалою країною та зовнішніми експертами.
Зрештою, рішення про початок операції швидкого стримування, в першу
чергу, покладається на національні органи влади.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що ВООЗ працює
в усьому світі для зміцнення систем охорони здоров’я, побудованій на фундаменті орієнтованої на людей первинної медико-санітарної допомоги,
яка фокусується з питань зміцнення здоров'я та профілактики захворювань. Хоча складання обґрунтованої оцінки тяжкості на ранніх стадіях пандемії є складним завданням, така оцінка допомагає країнам у: вирішення,
застосовувати чи ні заходи щодо пом’якшення наслідків, які можуть мати
потенційний зрив; надання пріоритету використанню противірусних препаратів, вакцин та інших медичних втручань; управління безперервністю
заходів із охорони здоров’я; спілкування зі ЗМІ та громадськістю тощо.
Однією із основних функцій ВООЗ є визначення потенційної тяжкості пандемії, що оцінюється різними способами. Одним із фундаментальних відмінностей є оцінка, заснована на прямих наслідках для здоров'я, на відміну
від оцінки, що базується на соціальних та економічних складових. Основні компоненти ефективної системи нагляду ВООЗ за розвитком пандемії
грипу включають: раннє виявлення та розслідування; комплексна оцінка;
і моніторинг.
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В статье анализируется основные международные положения, характеризующие роль деятельности Всемирной организации здравоохранения в
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The article analyzes the main international provisions characterizing the role
of the World Health Organization in overcoming pandemics and disease epidemics
on the example of combating influenza epidemics and preventive measures.
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Журнал є дуже цікавим для науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, студентів, національного господарства, працівників правоохоронних органів, суддів, державних службовців і всіх тих, хто цікавиться правом .

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ «ЮРИДИЧНА НАУКА»
• Загальні проблеми розвитку
юридичної науки
• Методологія сучасної юридичної науки
• Питання теорії прав людини та правової держави
• Теорія та історія держави і права
• Філософія та соціологія
права
• Міжнародне право . Право Європейського Союзу та порівняльне правознавство
• Конституційне право
• Адміністративне, фінансове, податкове
право та адміністративне судочинство

• Цивільне, сімейне, міжнародне приватне
право та цивільне процесуальне право
• Національна безпека та військове право
• Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право; кримінальне
процесуальне право та криміналістика
• Судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність
• Господарське та господарське процесуальне право
• Земельне, аграрне та екологічне право
• Трудове право та право соціального
захисту

Періодичність видання — 12 разів на рік . Журнал видається українською, російською, англійською мовами, анотації — українською, російською й англійською мовами . Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою ВНЗ
«Національна академія управління» .
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
Україна, 03151, м . Київ, вул . Ушинського, 15,
еmail: har_2008@ukr.net
http://legal.nam.edu.ua/about.html
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JURIDICAL

SCIENCE

SCIENTIFIC JOURNAL OF LAW

WELCOME TO COOPERATE
Higher education institution «National Academy of Management» issues since 2010
periodic research legal journal «Juridical science» .
The journal is included in the updated list of professional publications on legal
sciences Resolution Certifying Board of the Ministry of Education and Science of
Ukraine № 153 from 02 .14 .2014 . The journal is represented and indexed in following
international scientometric directories and databases: Index Copernicus — since
01/01/2014; SafetyLit — since 08/17/2016; Social Science Research Network (SSRN) —
since 10/17/2016; HeinOnline (William S . Hein & Co ., Inc .) — since 07/27/2017 .
Since its inception, the magazine has become a link between academics and practitioners
who work in research institutions, higher education, jurisprudence, public institutions in
Ukraine and abroad, between all those involved in the development of legal science, European
integration aspirations . The magazine aims to promote the publication of authors both within
the State of Ukraine and abroad, and so the list provided by the source must be at least five
English-language references .
Active participation in scientific publications in the journal promotes the development
of basic and applied research in all areas of juridical sciences, strengthening the influence of
the right to address the legal, political, social, environmental, organizational and other
problems of society, the state, the entry of Ukraine into the European and world space .
The magazine is very interesting for scientists, doctoral students, graduate students,
applicants, law enforcement officials, judges, civil servants and all those who are interested
in law .
JOURNAL HEADLINES:
• Common problems of development juridical science
• The methodology of modern juridical science
• Problems in the theory of human rights and law-governed state
• Theory and History of State and Law
• Philosophy and Sociology of Law
• International law . European Union Law and comparative jurisprudence
• Constitution Law
• Administrative, financial, tax law and administrative proceedings
• Civil, family, private international law and civil procedure law
• National security and military law
• Criminal law, Criminology, Criminal Executive Law, Criminal Procedural Law and
Criminalistics
• Forensic examination; operatively-search activity
• Commercial law and Commercial procedure law
• Statewide, agricultural and environmental law
• Labor Law and Social Security Law
Periodicity – 12 times a year . The magazine is published in Ukrainian, Russian,
English languages, annotations – Ukrainian, Russian and English .

Materials submitted for publication in the journal are reviewed by members
of the editorial board, reviewed and recommended by the Academic Council of the
University of «National Academy of Management» .
http://legal.nam.edu.ua/about.html
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Журнал 20 квітня 2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних
видань (ISSN International Centre, м . Париж), також журнал зареєстровано
та проіндексовано у таких міжнародних наукометричних каталогах і базах даних:
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ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України №7D05/1 від 15 січня
2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» наукова
стаття повинна бути актуальною, з виразно окресленою проблематикою, містити наукові положення, розроблені особисто автором, висновки про наукове та практичне значення наукової розробки .
Стаття має включати такі необхідні елементи:
1 . Визначення УДК (вказати назву галузі права) .
2 . Назва статті (англійською, українською та російською мовами) .
3 . Ініціали і прізвища авторів англійською, українською та російською мовами .
4 . Анотацію англійською, українською та російською мовами .
5 . Ключові слова (5—6 слів/ключових словосполучень англійською, українською та російською мовами) .
6 . Структура текстової частини:
— постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями;
— визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі;
— аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
— формулювання цілей статті;
— виклад основних обґрунтованих результатів дослідження;
— висновки з даного дослідження;
— внутрішня структуризація (розділи з назвами або виділені частини) .
• У статті повинно бути не менше 15 посилань . Посилання на ту чи іншу працю у тексті
повинні позначатися в дужках за порядковим номером цієї праці в списку використаних джерел з
вказівкою на відповідну сторінку ([3, с . 12]) .
• Список використаних джерел у кінці статті складається відповідно до вимог державного
стандарту
ДСТУ
ГОСТ
7 .1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавстандартуУкраїни
України
ДСТУ
8302:2015
ничої справи . Бібліографічний запис . Бібліографічний опис . Загальні вимоги та правила складання» . Крім того, у списку джерел має бути не менше 5 англомовних посилань.
• Після списку використаних джерел подаються анотації та ключові слова трьома мовами
(українська, російська, англійська) .
• Анотації мають містити: прізвище та ім’я автора, назву статті відповідними мовами . Крім
того, звертаємо увагу авторів на те, що обов’язково повинна бути анотація англійською мовою на
півтори сторінки А-4 (окремим файлом) .
• Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою. У разі
подання тексту, перекладеного, наприклад, через Інтернет-перекладач (Google тощо), або нефахово, стаття не буде прийнята до публікації.
• Файл зі статтею та анотацією англійською мовою до статті надсилати у такому форматі:
а) на початку імені ставиться номер журналу (11, 4, 7 тощо);
б) через крапку після номера ставиться скорочення року (14, 15 тощо);
в) нижнє підкреслення ( _ ) потім тип документа note — анотація або topic — стаття;
г) після цього нижнє підкреслення (яке розділяє шифр з ім’ям автора), потім прізвище
автора та ініциали англійською мовою .
Приклад: 11 .14_note_Olenenko A .doc (де «note» – позначення анотації) або 11 .14_
topic_Olenenko A .doc . (де topic – позначення статті) .
• Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані
матеріали, анотація, ключові слова) не повинен перевищувати 20–30 тис . знаків, як виняток, не
більше 40 тис . знаків .
До наукової статті необхідно додавати:
— електронний варіант статті у форматі MS Word (docx або doc);
— інформаційну довідку про автора українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по
батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса, контактний телефон;
— заява з підписами автора (-ів) про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до
будь-яких інших видань;
— фото автора (-ів) у форматі jpg, tif;
— якісні ілюстративні матеріали з назвою та нумерацією, придатні для сканування;
— витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку, засвідчений
належним чином (до статей кандидатів наук, аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня) .
• Стаття, подана до редакції без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає .
• До уваги авторів: при подачі статті обов’язково вказувати коротко відомості про автора, телефон та власний е-mail для зручності зв’язку.
Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.
За достовірність поданої інформації відповідальність несе автор.
Гонорар за публікацію не сплачується.
Передрук опублікованих матеріалів журналу здійснюється тільки з дозволу автора і редакції.
Надані матеріали не повертаються.
ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ»
НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ЮРИДИЧНА НАУКА»
03151, м . Київ, вул . Ушинського, 15
Тел .: (044) 242-10-84; (044) 242-10-74
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Журнал 20 апреля 2011 года зарегистрирован в Международном центре периодических
изданий (ISSN International Centre, г . Париж), также журнал зарегистрирован и
проиндексирован в таких международных наукометрических каталогах и базах данных:
Index Copernicus – с 01 января 2014 года; Safetylit — з 17 августа 2016 года;
Social Science Research Network (SSRN) — с 17 октября 2016 года;
HeinOnline (William S . Hein & Co ., Inc .) —с 27 июля 2017 года .
Приказом Министерства образования и науки № 153 от 14 .02 .2014 «Об утверждении решений Аттестационной коллегии Министерства образования и науки относительно деятельности специализированных ученых советов от 14 февраля 2014 года», в
соответствии с подпунктами 35 и 36 пункта 4 Положения о Министерстве образования
и науки Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 25 апреля 2013 года
№ 240, Порядка присуждения научных степеней и присвоения ученого звания старшего научного сотрудника, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины
от 24 июля 2013 года № 567, Положения о специализированном ученом совете, утвержденного приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от
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профессиональных изданий Украины, утвержденного приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 17 октября 2012 года № 1111, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 2 ноября 2012 года под
№ 1850/22162, и на основании решения Аттестационной коллегии Министерства
образования и науки Украины № 153 от 14 февраля 2014 года научный юридический
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ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ
В соответствии с постановлением президиума Высшей аттестационной комиссии Украины
№ 7D05/1 от 15 января 2003 года «О повышении требований к профессиональным изданиям, внесенных в
перечень ВАК Украины» научная статья должна быть актуальной, с отчетливо очерченной проблематикой,
содержать научные положения, разработанные лично автором, выводы о научном и практическом значении
научной разработки .
Статья должна включать следующие необходимые элементы:
1 . Определение УДК (указать название отрасли права) .
2 . Название статьи (на английском, украинском и русском языках) .
3 . Инициалы и фамилии авторов на английском, украинском и русском языках .
4 . Аннотация на английском, украинском и русском языках .
5 . Ключевые слова (5–6 слов / ключевых словосочетаний на английском, украинском и русском
языках) .
6 . Структура текстовой части:
– постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными практическими задачами;
– определение отдельных вопросов, не решенных в выбранной для исследования проблеме;
– анализ последних исследований и публикаций по рассматриваемой проблеме;
– формулировка целей статьи;
– изложение основных обоснованных результатов исследования;
– выводы из данного исследования;
– внутренняя структуризация (разделы с названиями или выделенные части) .
• В статье должно быть не менее 15 ссылок Ссылки на ту или иную работу в тексте должны обозначаться в скобках за порядковым номером этой работы в списке литературы с указанием на соответствующую страницу ([3, с . 12]) .
• Список использованных источников в конце статьи составляется в соответствии с требованиями
стандартаУкраины
УкраиныДСТУ
ДСТУ
8302:2015
государственного стандарта
ГОСТ
7 .1: 2006 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу . Библиографическая запись . Библиографическое описание . Общие требования и правила составления» . Кроме того, в списке источников должно быть не менее пяти англоязычных
ссылок.
• После списка литературы подаются аннотации и ключевые слова на трех языках (украинский,
русский, английский) .
• Аннотации должны содержать: фамилию и имя автора, название статьи на соответствующих
языках . Кроме того, обращаем внимание авторов на то, что обязательно должна быть аннотация на английском языке на полторы страницы А-4 (отдельным файлом) .
• Английский текст должен быть оформлен на профессиональном уровне владения языком. В случае
подачи текста, переведенного, например, через Интернет-переводчик (Google и т.п.), либо непрофессионально, статья не будет принята к публикации.
• Файл статьи и аннотации на английском языке со статьей пересылать в таком формате:
а) в начале имени ставится номер журнала (11, 4, 7 и т .д .);
б) через точку после номера ставится сокращение года (14, 15 и т .д .);
в) нижнее подчеркивание (_) затем тип документа note – аннотация или topic – статья;
г) после нижнее подчеркивание (которое разделяет шифр с именем автора), затем фамилия автора
и инициалы на английском языке .
Пример: 11 .14_note_Olenenko A .doc (где «note» – обозначение аннотации) или 11 .14_ topic _
Olenenko A .doc . (где topic – обозначение статьи) .
• Общий объем публикации (название статьи, сведения об авторе, текст статьи, использованные
материалы, аннотации, ключевые слова) не должен превышать 20–30 тыс . знаков, в порядке исключения,
не более 40 тыс . знаков .
К научной статье необходимо предоставить:
– электронный вариант статьи в формате MS Word (docx или doc);
– информационную справку об авторе на украинском и английском языках:
– фамилия, имя, отчество (полностью), научная степень, ученое звание, место работы и должность,
почтовый адрес, контактный телефон;
– заявление с подписями автора (ов) о том, что присланная статья не публиковалась и не подана в
любые другие издания;
– фото автора (ов) в формате jpg, tif;
– качественные иллюстративные материалы с названием и нумерацией, пригодные для сканирования;
– выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации статьи к печати, заверенную надлежащим образом (со статьями кандидатов наук, аспирантов, адъюнктов и соискателей ученой степени) .
• Статья, представленная в редакцию без соблюдения указанных требований, опубликована не будет .
• При подаче статьи обязательно указывать кратко сведения об авторе, телефон и собственный
е-mail для удобства связи .
Редакция оставляет за собой право на рецензирование, редактирование, сокращение и отклонение
статей.
За достоверность представленной информации ответственность несет автор.
Гонорар за публикацию не оплачивается.
Перепечатка публикуемых материалов журнала осуществляется только с разрешения автора и
редакции.
Предоставленные материалы не возвращаются.
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS OF THE «JURIDICAL SCIENCE»
JOURNAL NEW REQUIREMENTS FOR ARTICLES
Articles sent to the Editor of «Juridical science», according to the Presidium of the Higher
Attestation Commission of Ukraine decree №7D05/1 dated January 15, 2003 «On increasing demands for
specialized issues listed in HAC of Ukraine» should include the following:
• A scientific article should be relevant, with clearly defined problematic issues, include scientific
positions developed by the author, the conclusions of scientific and practical importance of scientific work;
including determination of UDC .
• The paper should include the following elements:
• a problem and its relation to important scientific and practical tasks;
• analysis of recent researches and publications on the issue to be considered;
• definition of specific issues that are not solved in the problem for research chosen;
• formulation of the objectives of the article;
• summary of the main conclusions of the study;
• conclusions of this study;
• in the article should be no less than 15 references;
• internal structure – sections with names or selected parts .
• Name, surname and title of the article in addition to the Ukrainian language should be also in
English .
• References to this or that research should be placed in brackets according to the number of
mentioning in the list of references with indication of appropriate page ([3, p . 12]) .
A list of sources at the end of the article are compiled in accordance with International Standard
of Ukraine DSTU
7 .1:2006
System
Standardson
onInformation,
Information, Librarianship and publishing .
DSTUGOST
8302:2015
«A«A
System
of of
Standards
A Bibliographic Notation . A Bibliographic Description . General Requirements and Rules of Composition» .
Also in the source list has to be at least 5 English language references .
• After he references are added abstracts and keywords in three languages (Ukrainian, Russian
and English) .
• Abstracts should include: an author’s name, a title of the article in (Ukrainian, Russian and
English) languages . The authors should pay attention that there should be an abstract in English and half
a page A-4 (in a separate file) .
• The English text should be executed at the professional level of language proficiency . In the case
of a text translated, for example, through the Internet Translator (Google, etc .), or unprofessional, the
article will not be accepted for publication .
The article and the abstract should be named:
1 . issue number should be placed before the name (11, 4, 7, etc .);
2 . dot after the number of issue you should place 2 last figures of the year (14, 15, etc .);
3 . underscores (_), then the type of document note – abstract topic – Article;
4 . after the title of the articles, underscores (which separate code with the author’s name) you
should place the author’s last name, name in English and initials .
Example: 11 .14_note_Olenenko A .doc (where «note» – markS annotations) or 11 .14_ topic _
Olenenko A .doc . (Where the topic – refer to the article) .
• Publication (title, information about author, text, references, abstract, and keywords) should
not exceed 20-30 000 signs .
Additions to the scientific article:
• An electronic version of the article in a format MS Word (docx or doc);
• Information about the author in Ukrainian and English (surname, first name, middle name (in
full), academic degree, academic status, place of work and position, mailing address, telephone number);
• A statement signed by the author (s) that sent the article is had been not printed and have not
given to any other editions;
• a photo of the author (s) in the format jpg, tif;
• Qualitative illustrative materials supplied by a name and number suitable for scanning;
• Extract from the minutes of the Department with recommendation of the article for publication,
duly certified (for the Articles of Ph .D ., graduate students and adjunct academic degree) .
• An article submitted to the editor without complying with these requirements shall not be
published .
• All the authors to note: when supplying article necessarily indicate a brief information about the
author, telephone and your own e-mail to ease communication with authors .
Editors reserve the right to review, edit, and reduce decline articles.
For authenticity of the article the author is responsible for.
The royalties are not paid for the publication.
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