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У статті розглядається проблема здійснення загального 
нагляду органами прокуратури. Підкреслюється тимчасовий 
характер такої функції, проводиться аналіз нормативної 
бази, на підставі чого робиться висновок про неконститу
ційність здійснення прокуратурою функції загального нагля
ду станом на сьогоднішній день.

В статье рассматривается проблема осуществления об
щего надзора органами прокуратуры. Подчеркивается вре
менный характер такой функции, проводится анализ норма
тивной базы, на основании чего делается вывод о неконсти
туционности осуществления прокуратурой функции общего 
надзора на сегодняшний день.

The problem of public prosecutor’s supervision is considered in 
this article. Author emphasized the temporality of such function, 
analysed the regulatory system and, as a result, arrived at con
clusions about unconstitutional character of the prosecutor’s office’s 
function of law compliance and law enforcement nowadays.

Ключові ñлова: конституційні засади діяльності органів 
прокуратури, прокурорський нагляд, нагляд за додержанням 
і застосуванням законів. 

До питання про конституційність здійснення 
прокуратурою функції нагляду  

за додержанням і застосуванням законів

Постановка проблеми
Із здобуттям незалежності перед Ук

раїнською державою постало питання 
формування системи національних ор
ганів державної влади, а також прий
няття правової основи діяльності таких 
органів.

Знаменною подією у закладенні пра
вового фундаменту, основи діяльності 

органів державної влади, визначенні 
основоположних принципів та засад їх 
діяльності, а також функцій і повнова
жень окремих з них стало прийняття 28 
червня 1996 року Конституції України.

Не оминув Основний Закон України 
своєю увагою і органи прокуратури, 
визначивши у Розділі VII правові осно
ви їх діяльності.

Розділ 1

Конституційне право; 
муніціпальне право. 

 Філософія права
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Конституційні положення статті 121 
охарактеризували прокуратуру як єди
ну систему, на яку покладаються під
тримання державного обвинувачення 
в суді; представництво інтересів грома
дянина або держави в суді у випадках, 
визначених законом; нагляд за додер
жанням законів органами, які прово
дять оперативнорозшукову діяльність, 
дізнання, досудове слідство; нагляд за 
додержанням законів при виконанні су
дових рішень у кримінальних справах, 
а також при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи грома
дян [1].

Крім того, пункт дев’ятий Пере
хідних положень Конституції Украї
ни поклав на прокуратуру тимчасово 
додаткові повноваження порівняно з 
тими, які закріплені у Розділі VII, зок
рема, у даному пункті зазначалося, що 
прокуратура продовжує виконувати 
відповідно до чинних законів функцію 
нагляду за додержанням і застосуван
ням законів та функцію попереднього 
слідства  до введення в дію законів, що 
регулюють діяльність державних орга
нів щодо контролю за додержанням 
законів, та до сформування системи 
досудового слідства і введення в дію за
конів, що регулюють її функціонуван
ня [1]. 

З огляду на положення даного пунк
ту, виникає закономірне питання: чи 
введені в дію відповідні закони та чи 
сформована система досудового слідс
тва, тобто чи настали юридичні факти, 
з якими Конституція України пов’язує 
припинення виконання прокуратурою 
зазначених функцій.

Так, питання щодо здійснення про
куратурою функції попереднього слідс
тва було вирішено Конституційним Су
дом України у Рішенні № 1�рп/2008 
від 10 вересня 2008 року, яким поло
ження статті 17 (слідчі прокуратури) 
Закону України «Про прокуратуру» від 
� листопада 1991 року № 1789XII [2] 
було визнано такою, що відповідає Кон
ституції України, із зазначенням при 
цьому у мотивувальній частині наве
деного рішення про те, що «системний 

аналіз чинного законодавства, що унор
мовує діяльність слідчих підрозділів 
в органах, на які покладено функцію 
розслідування кримінальних злочинів, 
свідчить про незавершеність процесу 
створення  системи досудового слідства 
і реформування органів розслідування 
кримінальних злочинів» (абзац другий 
пункту � мотивувальної частини Рі
шення) [3]. 

У той же час питання щодо можли
вості здійснення прокуратурою, від
повідно до пункту 9 Перехідних поло
жень Конституції України, функції на
гляду за додержанням і застосуванням 
законів (далі – загальний нагляд) зали
шається відкритим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідженням питань організації та 

діяльності органів прокуратури, в тому 
числі питанням здійснення прокура
турою загального нагляду займалися 
Л. Давиденко, В. Занфіров, П. Каркач, 
К. Кизименко, Т. Корнякова, В. Нінди
пова, Г. Середа, Є. Суботін, М. Руденко, 
Н. Цакадзе та інші. 

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

Питання правового забезпечення 
здійснення прокуратурою загального 
нагляду намагалися вирішити впро
довж досить тривалого часу.

Як уже зазначалося вище, відповідно 
до пункту 9 Перехідних положень Кон
ституції України прокуратура продов
жує виконувати відповідно до чинних 
законів функцію загального нагляду 
до введення в дію законів, що регулю
ють діяльність державних органів щодо 
контролю за додержанням законів. Та
ким «чинним» законом, в першу чергу, 
є Закон України «Про прокуратуру», в 
якому питанням здійснення прокура
турою загального нагляду присвячені 
стаття 1, 101, та статті 1928 (із від
повідними змінами) [2].

Однак, подібне законодавче забезпе
чення, з огляду на конституційно вста
новлений тимчасовий характер функ
ції загального нагляду прокуратури, 
постійно викликало низку запитань та 
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нарікань, про що, серед іншого, свід
чить конституційне подання народних 
депутатів до Конституційного Суду Ук
раїни [3]. 

Спроба надати функції загального 
нагляду прокуратури постійний статус 
була зроблена у 200� році, коли Верхов
на Рада України Законом України «Про 
внесення змін до Конституції України» 
статтю 121 Основного Закону України 
доповнила пунктом �, згідно з яким 
на прокуратуру України, окрім іншо
го, покладалося здійснення нагляду за 
додержанням прав і свобод людини і 
громадянина, додержанням  законів з 
цих питань органами виконавчої вла
ди, органами місцевого самоврядуван
ня, їх посадовими і службовими особа
ми [�]. 

Однак, 30 вересня 2010 року Консти
туційний Суд України своїм Рішенням 
№ 20рп/2010  визнав Закон України 
«Про внесення змін до Конституції Ук
раїни» 8 грудня 200� року неконсти
туційним, що мало наслідком втрату 
чинності даним законом, у тому числі 
і втрату чинності положенням пункту 
п’ятого, яким було доповнено статтю 
121 Конституції України [�].

А, отже, на порядку денному зно
ву постало питання щодо можливос
ті здійснення прокуратурою функції 
загального нагляду в умовах сього
дення.

Формулювання цілей статті 
Цілями даної статті є аналіз чинного 

законодавства, прийнятого після ухва
лення Конституції України, що дозво
лить дати відповідь на питання щодо 
можливості продовження виконання 
прокуратурою функції загального на
гляду, або ж припинення здійснення 
такої функції у зв’язку з прийняттям 
законів, що регулюють діяльність де
ржавних органів щодо контролю за до
держанням законів.

Крім того, автори спробують дослі
дити історію закріплення функції за
гального нагляду за прокуратурою та 
відповісти на питання, чи відповідає 
здійснення даної функції прокурату
рою вимогам сьогодення.

Виклад основного матеріалу дослідження
Прихильники здійснення прокурату

рою загального нагляду [3�], як і влас
не сама прокуратура [36], не вдаються 
до аналізу конституційної складової 
здійснення органами прокуратури та
кої функції – мовляв, закони, передба
чені пунктом дев’ятим Перехідних по
ложень Конституції, не введені в дію, 
а, отже, і загальний прокурорський 
нагляд, начебто, є конституційно обу
мовленим.  Спробуємо ж з’ясувати, чи 
дійсно це так.

Після 28 червня 1996 року законодав
ча база України була суттєво оновлена 
та модернізована. Була прийнята низка 
нових та доповнено чинні закони. Зок
рема, у сфері регулювання діяльності 
державних органів щодо контролю за 
додержанням законів були прийняті та 
введені в дію низка  законів. Назвемо 
окремі з них:

 – Закон України «Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту» від 8 липня 2011 
року № 3671VI, Розділом V визначає 
повноваження органів виконавчої вла
ди, що беруть участь у вирішенні пи
тань, пов’язаних із біженцями та осо
бами, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, а в частині чет
вертій статті 29 зазначено, що Міністер
ство закордонних справ України здій
снює загальний нагляд за виконанням 
міжнародних  договорів у сфері захисту 
біженців, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України [6].

– Закон України «Про доступ до пуб
лічної інформації» від 13 січня 2011 
року № 2939VI у статті 17 визначає 
органи, що здійснюють контроль за за
безпеченням доступу до публічної ін
формації [7]. 

– Закон України «Про державний 
ринковий нагляд і контроль нехарчо
вої продукції» від 2 грудня 2010 року 
№ 273�VI  у статті 9 визначає повно
важення Кабінету Міністрів України у  
сфері ринкового нагляду і контролю 
продукції; у частині шостій статті 10 –  
те, що органи ринкового нагляду та сфе
ри їх відповідальності визначаються 
Кабінетом Міністрів України; стаття ж 
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12 закріплює органи, що здійснюють 
контроль продукції. Окрема стаття – 
стаття 1� цього закону, присвячена спе
ціально створеному органу ринкового 
нагляду – Раді ринкового нагляду [8].

– Закон України «Про Кабінет Мініс
трів України» від 7 жовтня 2010 року 
№ 2�91VI  визначає повноваження Ка
бінету Міністрів України, в тому числі 
контрольні. Так, наприклад, відповід
но до абзацу третього пункту третьо
го частини першої статті 20 Закону, у 
сферах правової політики,  законності, 
забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина, Кабінет Міністрів Украї
ни здійснює контроль за додержан 
ням законодавства органами виконав
чої влади, їх посадовими особами, а 
також органами місцевого самовряду
вання з питань виконання ними делего
ваних повноважень органів виконавчої 
влади [9]. 

– Регламент Верховної Ради Украї
ни, затверджений Законом України 
«Про Регламент Верховної Ради Украї
ни» від 10 лютого 2010 року № 1861VI  
розділ VI присвячує розгляду питань, по
в’язаних із здійсненням контрольних 
функцій Верховною Радою України [10].

– Податковий кодекс України від 2 
грудня 2010 року № 27��VI, у пункт 
1.1 статті 1 наголошує на тому, що у 
кодексі, в тому числі, визначається 
компетенція контролюючих органів, 
повноваження і обов’язки їх посадо
вих осіб під час здійснення податкового 
контролю [11]. 

– Закон України «Про судоустрій 
і статус суддів» від 7 липня 2010 року  
№ 2��3VI [12] та Закон України «Про 
Конституційний Суд України» від 16 
жовтня 1996 року № �22/96ВР [13] регу
люють діяльність судів загальної юрис
дикції та Конституційного Суду України 
щодо фактичного здійснення судового 
контролю за додержанням і застосуван
ням Конституції і законів України.

– Закон України «Про прикордонний 
контроль» від � листопада 2009 року № 
1710VI [1�] у статті 2� визначає органи 
державної влади, що здійснюють такий 
контроль.

– Закон України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» від � квітня 
2007 року № 877V [1�] визначає діяль
ність та повноваження органів держав
ного нагляду (контролю), їх посадових 
осіб і права. 

– Закон України «Про Центральну 
виборчу комісію» від 30 червня 200� 
року № 1932IV  наголошує на тому, що 
Центральна виборча комісія здійснює 
контроль за додержанням вимог зако
нодавства України про вибори і рефе
рендуми (пункт 3 статті 17) [16]. 

– Закон України «Про державний 
контроль за міжнародними передача
ми товарів військового призначення та 
подвійного використання» від 20 лю
того 2003 року № ��9IV в статтях 6, 7, 
8 та інших визначає органи державної 
влади, що здійснюють контроль за його 
дотриманням, встановлює їх повнова
ження [17].

– Закон України «Про державний 
контроль за використанням та охоро
ною земель» від 19 червня 2003 року 
№ 963IV у частині першій, другій стат
ті � даного наголошує на тому, що дер
жавний контроль за використанням та 
охороною земель здійснює спеціально 
уповноважений орган виконавчої влади 
з питань земельних ресурсів [18].  

– Закон України «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шля
хом, або фінансуванню тероризму від 
28 листопада 2002 року № 249IV у 
статті 18 визначає завдання та функції 
спеціально уповноваженого органу дер
жавної влади, який, по суті, здійснює 
контроль за додержанням і застосуван
ням даного закону [19].

– Закон України «Про антидопінго
вий контроль у спорті» від � квітня 2001 
року № 23�3III  у статті 3 визначає ор
ганізацію та діяльність органів держав
ної влади, які здійснюють контроль за 
дотриманням даного закону (зокрема, 
організацію та здійснення антидопінго
вого контролю) [20].

– Закон України «Про Національний 
банк України» від 20 травня 1999 року 
№ 679XIV наділяє Національний банк 
України цілим рядом контрольних пов

Конституційне право; муніціпальне право. Філософія права



правничий вісник університету «КроК»

8

новажень. Зокрема, Національний банк 
України відповідно до пункту 8 статті 
сьомої Закону здійснює банківське ре
гулювання та нагляд [21]. 

– Закон України «Про місцеві дер
жавні адміністрації» від 9 квітня 1999 
року № �86XIV [22] у статті 16 визна
чає сфери діяльності, в яких місцеві 
державні адміністрації здійснюють дер
жавний контроль на відповідних тери
торіях. Дані повноваження місцевих 
державних адміністрацій охоплюють 
досить широке коло суспільних відно
син та деталізуються у інших положен
нях даного закону.

– Закон України «Про Раду націо
нальної безпеки і оборони України» від 
� березня 1998 року № 183/98ВР  се
ред основних функцій Ради національ
ної безпеки і оборони України (стаття 
3) називає, зокрема, такі з них, як ко
ординація та здійснення контролю за 
діяльністю органів виконавчої влади у 
сфері національної безпеки і оборони у 
мирний час; координація та здійснення 
контролю за діяльністю органів вико
навчої влади у сфері національної без
пеки і оборони в умовах воєнного або 
надзвичайного стану та при виникненні 
кризових ситуацій, що загрожують на
ціональній безпеці України [23]. 

– Закону України «Про Уповнова
женого Верховної Ради України з прав 
людини» від 23 грудня 1997 року № 
776/97ВР  покладає здійснення парла
ментського контролю за додержанням 
конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та захист прав кожного 
на території України і в межах її юрис
дикції на постійній основі на Уповнова
женого Верховної Ради України з прав 
людини (стаття 1) [2�].

– Закон України «Про державне ре
гулювання видобутку, виробництва і 
використання дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння та контроль 
за операціями з ними» від 18 листопа
да 1997 року № 637/97ВР у статтях 3, 
1�, 17, 18, 19, 20 та ін. визначає органи 
державної влади, що здійснюють конт
роль за дотриманням даного закону [2�].

– Закон України «Про Рахункову  
палату» від 11 липня 1996 року № 31� 

/96ВР визначає Рахункову палату як 
постійно діючий орган контролю. Від
повідно до пункту 1 статті 6 Закону 
Рахункова палата здійснює контроль 
за виконанням законів України та 
прийнятих Верховною Радою Украї
ни постанов, виконанням Державного 
бюджету України, фінансуванням за
гальнодержавних програм в частині, 
що стосується  використання коштів 
Державного бюджету України [26].

– Закон України «Про державну 
контрольноревізійну службу в Украї
ні» від 26 січня 1993 року № 2939XII 
[27] передбачає, що державний фінан
совий контроль реалізується держав
ною контрольноревізійною службою 
через проведення державного фінан
сового аудита, перевірки державних 
закупівель та інспектування [28]. Цей 
нормативноправовий акт був прийня
тий до 1996 року, однак велика частина 
статей, що регулюють діяльність дер
жавних органів щодо його дотримання 
та здійснення державного фінансового 
контролю діють у редакції законів, ух
валених після 1996 року. 

– Закон України «Про міліцію» від 
20 грудня 1990 року № �6�XII, так само 
як і Закон України «Про службу безпе
ки України», був прийнятий задовго до 
ухвалення Конституції України, однак 
окремі статті, присвячені здійсненню 
контролю і нагляду міліції за дотриман
ням і застосуванням законів, діють у ре
дакції законів, які були ухвалені після 
1996 року. Так, наприклад, відповідно 
до пункту 26 частини першої статті 10 
Закону міліція відповідно до своїх за
вдань зобов’язана: забезпечувати в ме
жах своїх повноважень додержання ви
мог закону, виконання та контроль за 
рішеннями сільських, селищних, місь
ких рад з питань охорони громадського 
порядку, торгівлі, утримання тварин у 
домашніх умовах, додержання тиші в 
громадських місцях тощо, а також кон
тролювати утримання в належній чис
тоті вулиць, прибудинкових територій 
і дворів у містах та інших населених 
пунктах [29] (даний пункт в редакції 
Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України у 
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сфері поводження з відходами» від 21 
січня 2010 року № 182�VI» [30]).

– Закон України «Про державну по
даткову службу в Україні» від � грудня 
1990 року № �09XII одним з основних 
завдань органів державної податкової 
служби визначає здійснення контро
лю за додержанням податкового зако
нодавства, правильністю обчислення, 
повнотою і своєчасністю сплати до бюд
жетів, державних цільових  фондів по
датків і зборів (обов’язкових платежів), 
а також неподаткових доходів, установ
лених законодавством [31]. При цьому 
велика частина повноважень органів 
державної податкової служби викла
дені в редакції статей, затверджених 
законами після 1996 року, наприклад, 
Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів Украї
ни (щодо посилення правового захисту 
громадян та запровадження механізмів 
реалізації конституційних прав грома
дян на підприємницьку діяльність, осо
бисту недоторканність, безпеку, повагу 
до гідності особи, правову допомогу, за
хист)» від 12 січня 200� року № 2322IV 
[32], Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Ук
раїни щодо скасування свідоцтва про 
державну реєстрацію юридичної особи 
та фізичної особи – підприємця» від 7 
квітня 2011 року № 320�VI [33]. 

– Закон України «Про комітети Вер
ховної Ради України» від � квітня 199� 
року № 116/9�ВР наділяє комітети Вер
ховної Ради України цілим рядом кон
трольних функцій (стаття 1� Закону) 
[3�]. І не дивлячись на те, що даний 
Закон був ухвалений до набрання чин
ності Конституцією України, загальне 
його спрямування щодо визначення 
контрольної діяльності комітетів, спри
яє настанню юридичного факту, перед
баченого Пунктом 9 перехідних поло
жень Конституції України.

Наведений вибірковий аналіз чин
них законів дозволяє зробити висновок 
про те, що всі наведені закони регулю
ють діяльність державних органів щодо 
контролю за їх додержанням, а, отже, 
свідчать про настання юридичного фак
ту, передбаченого пунктом 9 Перехід

них положень Конституції України, з 
яким Основний Закон України пов’язує 
можливість тимчасового виконання 
прокуратурою функції загального на
гляду. 

Крім того, історичний екскурс доз
волив виявити радянське коріння за
кріплення за прокуратурою функції 
загального нагляду. Так, розділ VII 
(Прокуратура) Конституції України не 
містить жодного слова, навіть натяку 
на можливість здійснення функції за
гального нагляду Прокуратурою Украї
ни. Натомість, стаття 1 Закону України 
«Про прокуратуру» (Прокурорський 
нагляд за додержанням законів в Ук
раїні), в розвиток якої діє Глава 1 роз
ділу ІІІ вказаного Закону (Нагляд за 
додержанням і застосуванням законів), 
змістовно практично повністю є відтво
ренням статті 162 (зі змінами станом на 
21.09.199� р.) Конституції УРСР 1978  р. 
[37]. А, отже, можливість здійснення 
Прокуратурою України функції загаль
ного нагляду в умовах побудови сучас
ної демократичної, правової держави 
вбачається сумнівною.

Висновки
Проведений аналіз законодавчої ба

зи свідчить, що на сьогодні виконані 
відкладальні умови, які дозволяли 
прокуратурі здійснювати функцію за
гального нагляду, а саме – введені в 
дію закони, що регулюють діяльність 
державних органів щодо контролю за 
додержанням і застосуванням законів. 
При цьому, наведений авторами пере
лік введених в дію законів, які регулю
ють діяльність таких державних орга
нів, є далеко не вичерпним. По суті, 
практично будьякий закон визначає 
органи державної влади, відповідальні 
за здійснення контролю і нагляду у від
повідній сфері, закріплює їх функції та 
повноваження щодо здійснення такого 
контролю. 

Отже, керуючись Конституцією Ук
раїни, прокуратура мала припинити 
здійснювати функцію нагляду за додер
жанням і застосуванням законів.  

Прихильники повсякчасного про
курорського нагляду стверджують, що 
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здійснення даної функції прокурату
рою виступає основою правового захис
ту суспільних відносин, що становлять 
сутність конституційного ладу, захис
ту прав і свобод громадян. Однак, хіба 
може порушення Конституції України 
виступати основою правового захисту 
суспільних відносин, конституційного 
ладу тощо?

Ознайомлення з даною проблемати
кою дозволило дійти до висновку про 
суттєвий вплив рудиментів радянської 
епохи на появу в українській правовій 
системі та правозастосовчій практиці 
функції загального прокурорського на
гляду. А, отже, можливість здійснення 
Прокуратурою України цієї функції є 
не тільки питанням конституційності 
такої діяльності, а й відповіддю на пи
тання, яку країну ми будуємо – країну 
минулого чи майбутнього?

Таким чином, комплексний аналіз 
Конституції України та діючого законо
давства дає підстави для висновку про 
те, що на сьогоднішній день уже введені 
в дію закони, що регулюють діяльність 
державних органів щодо контролю за 
додержанням законів, а тому подаль
ше здійснення Прокуратурою України 
функції загального нагляду суперечить 
Конституції України.

З огляду на зазначене, пропонуємо:
1. Внести зміни до Закону України 

«Про прокуратуру» та виключити з ньо

го положення, присвячені здійсненню 
органами прокуратури функції загаль
ного нагляду (статті 1, 101, частину 
другу статті 12, статті 1928);

2. Генеральній прокуратурі України 
провести роз’яснювальну роботу серед 
працівників органів прокуратури щодо 
необхідності дотримання положень Кон
ституції України у своїй повсякденній 
діяльності та неможливості вчинення 
дій, що виходять за межі функцій, вста
новлених для органів прокуратури стат
тею 121 Основного Закону України;

3. Провести круглий стіл за участю 
працівників Генеральної прокуратури 
України, народних депутатів Украї
ни, політиків, науковців, громадських 
діячів щодо визначення подальшого 
місця і ролі Прокуратури України в 
системі органів державної влади;

�. Ухвалити закон «Про здійснення 
державою та органами місцевого са
моврядування контрольнонаглядової 
діяльності», в якому б було визначено 
вичерпний перелік органів публічної 
влади, які здійснюють загальний кон
троль та нагляд за дотриманням норм 
Конституції, законів та інший актів в 
усіх сферах суспільного життя та ор
ганів публічної влади, які здійснюють 
спеціалізований (профільний) контроль 
і нагляд за дотриманням норм Консти
туції, законів та інших актів в окремих 
сферах життєдіяльності суспільства.
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Постановка проблеми 
Нині в Україні відбуваються карди

нальні державнополітичні, соціально
економічні та правові зміни. Побудова 
правової держави та громадянського 
суспільства вимагають нових підходів 
у вирішенні фундаментальних проблем 
правової теорії, формуванні моральних 
і правових ідеалів суспільства та висо
кої правової культури.

Актуальність дослідження пробле
матики поняття «правова культура» та 
її елементів полягає в тому, що рівень 
цієї культури в державі є показником 
розвитку суспільства, умовою станов
лення правової держави.

Усе вищевикладене обумовлює не
обхідність теоретичного дослідження 
проблематики поняття «правова куль
тура», її елементів та рівнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідженню вказаного питання при

святили наукові праці О.В. Аграновсь
ка, С.С. Алексєєв, В.Д. Бабкін, В.В. Го

ловченко, С.Д. Гусарєв, В.І. Каменська, 
М.І. Козюбра, В.В. Копєйчиков, В.О. Ко
тюк, А.Ф. Крижанівський, В.М. Куд
рявцев, П.М. Рабінович, А.Р. Ратинов, 
А.П. Семітко, В.Ф. Сіренко, С.І. Тихо
міров, Ю.С. Шемшученко та інші.

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми 

Науковотеоретичне розроблення 
зазначеної проблематики, зокрема до
слідження питань узагальнення понят
тя «правова культура», визначення її 
складових елементів та рівнів потребує 
подальшого опрацювання.

Формулювання цілей статті
Метою статті є дослідження проблем

них питань щодо визначення поняття 
«правова культура», її складових еле
ментів та рівнів.

Виклад основного матеріалу дослідження
Правова культура суспільства, як 

предмет дослідження, передбачає ана
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Статтю присвячено дослідженню проблематики понят
тя «правова культура». Проаналізовано основні підходи до 
вивчення вказаного поняття. Розглянуто подібні риси в ро
зумінні правової культури, її елементів та рівнів. Визначено 
особливості розвитку правової культури сучасного українсь
кого суспільства.

Статья посвящена исследованию проблематики понятия 
«правовая культура». Проанализированы основные подходы 
к исследованию указанного понятия. Рассмотрены подобные 
черты в понимании правовой культуры, ее элементов и уров
ней. Определены особенности развития правовой культуры 
современного украинского общества.

The article is devoted for researching the problems of the con
cept of legal culture. Different points of view are examined in 
relation to the concept of legal culture. Similar lines are probed 
in understanding of legal culture, its elements and levels. Also 
in the article the author pays attention on the main features of 
development the legal culture in modern Ukrainian society.
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поняття, елементи та рівні
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ліз усього правового життя суспільства, 
всієї правової дійсності.

На сьогодні існує багато визначень 
поняття «правова культура».

Ряд науковців, зокрема, Г.І. Балюк, 
висловлювали думку щодо ототожнен
ня правової культури з правовою над
будовою суспільства [�, с. 6], інші, зок
рема, Є.А. Лукашева та Р.К. Русинов, 
вбачають у ній один із елементів право
вої надбудови [17, с. �1; 21, с. 119120]. 
Ціла плеяда науковців на чолі з В.В. 
Копєйчиковим визначає правову куль
туру через категорію «цінності» [11].

Розглядаючи правову культуру, де
які дослідники, зокрема, С.С. Алексєєв, 
підкреслюють і суб’єктивний чинник 
у понятті «правова культура», тобто 
значне місце займають особисті, пси
хологічні властивості людини, спрямо
ваність її дій та вчинків, пов’язаних із 
правовою поведінкою [1, с. 21�].

Так, Г.І. Балюк включає до поняття 
«правова культура» особливості знан
ня права, розуміння його сутності та 
принципів, ціннісних властивостей 
та якостей, а також повагу до закону, 
впевненість у справедливості права та 
гуманності правосуддя, звичку дотри
муватися правових приписів, права в 
цілому. Тобто правова культура особис
тості передбачає не лише знання та ро
зуміння права, а й правові судження [�, 
с. 9]. Виходячи з цього, правова куль
тура особистості – це її позитивна пра
вова свідомість у діяльності. Правова 
культура зводиться до діяльності, яка 
відповідає прогресивним досягненням 
суспільства у правовій сфері та завдяки 
якій постійно проходить правове забез
печення самої особистості [6, с. 90].

На противагу цьому, О.Б. Венгеров 
правову культуру характеризує як рі
вень правосвідомості. Крім того, для 
неї є характерною інтенсивність пере
конань у цінності права [7, с. �8�].

Іншу точку зору висловлював М.М. 
Кейзеров, зазначаючи, що в поняття 
«правова культура» необхідно включи
ти політичну оцінку права та правової 
поведінки, правотворчу діяльність та 
правову науку [13, с. 17].

Доповнюючи вищевикладені думки, 

В.П. Сальников до поняття «правова 
культура особистості» додає прогре
сивну діяльність, зазначаючи, що вона 
містить усі цінності, так чи інакше по
в’язані з функціонуванням права, сис
теми його норм та принципів [�, с. 23].

Інші автори, зокрема, В.І. Камінсь
ка та А.Р. Ратінов, розглядають право
ву культуру як систему матеріалізо
ваних та ідеальних елементів, що на
лежать до сфери дії права і відобража
ються у свідомості та поведінці людей 
[12, с. �3].

Оціночну характеристику правової 
культури відзначає О.В. Аграновська. 
При цьому науковець характеризує її як 
систему поглядів, оцінок, переконань, 
установок щодо важливості, необхід
ності, соціальної цінності юридичних 
прав та обов’язків, які формують пози
тивне відношення до права, законності, 
правопорядку, забезпечують соціальну 
поведінку в правовій сфері, виступаючи 
методами правового регулювання сус
пільних відносин, заснованих на інтел
ектуальнопсихологічному відношенні 
до правопорядку [3, с. 21].

На думку В.В. Копєйчикова, правова 
культура є системою правових ціннос
тей, що відповідають рівню досягну
того суспільством правового прогресу 
і відображають у правовій формі стан 
свободи особи та інші найважливіші со
ціальні цінності [11, с. 1�0].

Отже, можна припустити, що право
ва культура є певним ставленням кож
ної людини до прав інших людей, пова
га до них.

Правова культура проявляється в на
копичених правових цінностях, які від 
носяться до духовної культури, та має 
практичну спрямованість, як і куль
тура управління, і складається із взає
мопов’язаних елементів. Основні з них:

-	 стан правосвідомості в суспільстві 
(ступінь розуміння права);

-	 стан законності;
-	 стан законодавства;
-	 стан практичної роботи в галузі 

права [2, с. 269270].
Правова культура пов’язана як із 

оцінкою рівня знання та розуміння пра
ва, так і з розвиненістю відчуття закон
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ності. Одним із найважливіших проявів 
культури є законність. Рівень культури 
в галузі юриспруденції залежить від по
ваги, з якою законодавець ставиться до 
створюваних ним норм.

Стан законодавства не лише характе
ризує втілення у праві загальнолюдсь
ких принципів, а й передбачає наукову 
побудову законодавства, знаходження 
оптимальних методів регулювання пев
них відносин, неухильне додержання 
правотворчої процедури.

Варто зазначити, що правова культу
ра пов’язана з культурою суспільства в 
цілому. Не викликає жодних сумнівів 
взаємозв’язок культури та права. За
безпечення високого рівня правової 
культури населення означає підвищен
ня культурного рівня громадян, рівня 
високої організованості, гарантованос
ті прав особи. Усе це входить у поняття 
культури поведінки людей і є елемен
том громадянського суспільства [2, с. 
270271].

Можна визначити три стани правової 
культури особи:

1) правові орієнтації;
2) діяльність із реалізації правових 

орієнтацій; 
3) результати реалізації правових орі

єнтацій. 
Варто зазначити, що, на думку де

яких авторів, зокрема, М.М. Марченка, 
правова культура особи проявляється в 
її підготовленості до сприйняття право
вих ідей і законів, в уміннях і навичках, 
а також оцінці знань та умінь. Таким 
чином, правова культура – це особливе 
соціальне явище, що може сприймати
ся як якісне правове виховання особис
тості та суспільства і підлягає структу
руванню за різними підставами [2, с. 
361362].

Посилання в понятті «правова куль
тура» на рівень розвитку правового 
життя суспільства містить такі елемен
ти:

1) усвідомлення необхідності дослід
ження якісного, ідеального стану пра
вової культури (визначення необхідно
го рівня правової культури, максималь
но можливого в конкретних умовах);

2) оцінку наявного стану розвитку 

культури у правовій галузі через при
зму її цільового стану [22, с. 21].

Так, правова культура – це системна 
якість (якісний стан), яка «знімає» чи 
«відображає» як наявний рівень роз
витку правового життя суспільства, так 
і критерій, на основі якого проходить 
оцінка наявного рівня [16, с. �7�].

Отже, за рівнем правової культури 
можна визначити загальний стан пра
вової системи суспільства, законодавс
тва, діяльності судів, усіх правоохорон
них органів, правосвідомості всього на
селення держави, що відображає рівень 
розвиненості права та правосвідомості, 
засвоєння правових цінностей, здійс
нення вимоги верховенства права. 

Проте правова культура є явищем 
більш широким і включає в себе висо
кий розвиток усієї правової системи, 
достойне місце права в житті суспільс
тва, здійснення його верховенства [2, 
с. �1�2].

Елементами правової культури осо
би виступають право, правосвідомість, 
правові відношення, законність і пра
вопорядок [23, с. �72].

Так, правовідносини – це індивіду
алізовані суспільні відносини, взаємна 
поведінка учасників яких юридично за
кріплена та забезпечується можливіс
тю (засобами) державного примусу [2�, 
с. 182].

Законність – це правовий режим сус
пільного життя, що полягає в неухиль
ному дотриманні юридичних норм усі
ма її правоздатними суб’єктами [2�, 
с. 2�7].

Правопорядок – це суспільний поря
док, закріплений юридичними норма
ми [2�, с. 2�3].

Ці елементи характеризують лише 
рівень правової культури суспільства. 
Змістом поняття «правова культура» 
охоплюється не лише правосвідомість, 
право, законність і т. п., а й характер, 
рівень, ступінь їх розвитку. Структура 
правової культури особи є доволі бага
тогранною. Можна визначити декілька 
зрізів правової культури: інтелекту
альний, емоційнопсихологічний та по
ведінковий.

Правова культура особи виражається 
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у трьох станах, а саме: правових куль
турних орієнтаціях, творчій діяльності 
з їх реалізації, результаті реалізації цих 
орієнтацій. Правова культура індивіда 
проявляється в його підготовленості до 
сприйняття прогресивних, цивілізова
них правових ідей і законів, в уміннях 
і навичках користуватися правом, а 
також в оцінці власних знань права. З 
цих позицій культура особи характери
зується наявністю правових орієнтацій 
у творчій діяльності, в процесі якої лю
дина набуває чи розвиває свої правові 
знання, вміння, навики. Правова куль
тура є результатом культурної діяль
ності, в процесі якої особа набуває чи 
розвиває свої правові знання, вміння, 
навики [16, с. �7�].

Заслуговує на увагу думка В.М. Куд
рявцева, В.П. Казимирчука про те, що в 
оцінці рівня правової культури значну 
роль відведено загальноцивілізацій
ним критеріям. До них належать: 

1) формування у членів суспільства 
відчуття причетності до правового по
рядку суспільства;

2) суспільне усвідомлення принципу 
верховенства права;

3) формування відповідних знань та 
логічноправового мислення;

�) удосконалення системи законодав
чоправового забезпечення, у тому чис
лі підвищення рівня законотворчої ді
яльності;

�) чітке розмежування законодавчої 
та виконавчої гілок влади;

6) вивчення та сприйняття світового 
досвіду правового регулювання суспіль
них відносин [16, с. �76].

Правова культура є показником со
ціального розвитку людини, поперше, 
її рівня; подруге, її спрямованості. Із 
цих позицій структура правової куль
тури особи виступає ніби в подвійній 
якості – типі людської діяльності та її 
орієнтації на право, його галузь, окре
мий закон.

Вивчення структури поняття «пра
вова культура» пов’язане із системою 
пізнання правових явищ, серед яких ви
діляють буденний, професійний і тео
ретичний рівні правової культури [20, 
с. 368].

Буденний рівень правової культури 
обмежений щоденними рамками жит
тя людини при її зіткненні з правови
ми явищами. Специфіка буденної пра
вової культури проявляється на рівні 
здорового змісту (глузду) і використо
вується людьми у буденному житті [20,  
с. 368].

Професійний рівень правової куль
тури складається у тих осіб, які фахо
во займаються правовою діяльністю. У 
процесі безпосередньої взаємодії з пра
вовими явищами у них виробляється 
професійний рівень правової культури. 
Особам, які мають такий рівень куль
тури, властивий більш високий ступінь 
знань і розуміння правових явищ, а та
кож професійної поведінки. Професійна 
правова культура у цьому разі виступає 
як певний рівень правової свідомості та 
юридичної практики особи, що сприяє 
ширшому застосуванню форм і методів 
професійної діяльності, орієнтованої 
на повагу до гідності особи, визнання і 
дотримання прав і свобод людини [20, 
с. 368].

Професійна правова культура вклю
чає в себе такі елементи:

1) виховання у людини, яка профе
сійно займається юридичною діяльніс
тю, прагнення до саморозвитку і самов
досконалення;

2) формування життєвих цілей і мо
ральних ідеалів;

3) прищеплення необхідних мораль
них якостей і здобуття правових знань;

�) виховання самосвідомості і здат
ності до об’єктивної моральної оцінки 
своєї професійної діяльності;

�) розвиток вольового саморегулю
вання у психологічно складних ситуа
ціях;

6) активне використання особистого 
прикладу, високо етичної, моральної 
поведінки юриста [20, с. 368].

Правова культура теоретичного рівня 
− це наукові знання про сутність, харак
тер і взаємодію правових явищ. Вона 
виробляється колективним зусиллям 
ученихфілософів, соціологів, юристів, 
працівників із досвідом суспільної ро
боти [20, с. 368].
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Висновки 
1. Правова культура проявляється 

в накопичених правових цінностях, 
які належать до духовної культури, 
має практичну спрямованість поряд із 
культурою управління та складається 
із взаємозв’язаних елементів.

Правова культура – це вид діяльності 
та джерело юридичної інформації.

2. Елементами правової культури ви
ступають право, правосвідомість, право
ві відношення, законність і правопоря
док, правомірна діяльність суб’єктів.

3. Виділяють буденний, професійний 
і теоретичний рівні правової культури.

Буденний рівень правової культури 
обмежений щоденними рамками життя 
людини при їх зіткненні з правовими 
явищами.

Професійний рівень правової культу
ри складається у тих осіб, які фахово 
займаються правовою діяльністю. У про
цесі безпосередньої взаємодії із право
вими явищами у них виробляється про
фесійний рівень правової культури. Осо
бам, які мають такий рівень культури, 
властивий більш високий ступінь знань 
і розуміння правових явищ, а також 
професійна поведінка.

Правова культура теоретичного рівня 
– це наукові знання про сутність явищ.
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У статті розглянуто юридичні особливості об’єктів 
страхування, визначено основні продукти зі страхування 
відповідальності. Наведено переваги та недоліки такої сис
теми. Визначено основні специфічні риси, котрі мають іс
тотне значення для страхування.

В статье рассмотрены юридические особенности объек
тов страхования, определены основные продукты страхо
вания ответственности. Приведены преимущества и недо
статки такой системы. Определены основные специфические 
черты, имеющие существенное значение для страхования.

The legal features of objects of insurance are considered in the 
article, basic foods are certain from insurance of responsibility. 
Advantages over and lacks of such system are brought. Basic spe
cific lines that have a substantial value for insurance are certain.

Ключові ñлова: страхування відповідальності, продукт 
страхування, вид страхування, юридична особливість, стра
хування.

Юридичні особливості об’єктів  
страхування

Постановка проблеми
Проблема охарактеризованого до

слідження обумовлена відсутністю до
статньої уваги в юридичній вітчизня
ній літературі до питань, пов’язаних із 
визначенням об’єктів страхування від
повідальності. В Україні немає жодної 
роботи, присвяченої всеохоплюючому 
дослідженню правового регулювання 
страхування цивільної відповідально
сті. А вирішення завдань розвитку 

національної системи страхування не
можливе без наукового осмислення 
проблем, що склалися на сьогодні в Ук
раїні стосовно непропорційності теорії 
та практики страхування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Вихідними даними для написання 

статті стали праці таких відомих уче
нихюристів із загальних питань теорії 
цивільного права, як: А.М. Бєлякова, 

Розділ 2

цивільне право і цивільний 
процес;  сімейне право; 

міжнародне приватне право. 
міжнародне право 
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М.І. Брагінський, С.М. Братусь, П.А. 
Варул, В.В. Вітрянський, О.О. Красав
чиков, О.Е. Лєйст, В.В. Луць, М.С. Ма
лєїн, Г.К. Матвєєв, В.А. Ойгензіхт, І.О. 
Покровський, І.С. Самощенко, А.П. Сер
гєєв, В.О. Тархов, Ю.К. Толстой, М.Х. 
Фарукшин, Я.М. Шевченко, Л.І. Кор
чевська, К.В. Турбіна та ін.

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

Наукове визначення елементів стра
хування відповідальності неможливе 
без визначення особливостей цивіль
ноправової відповідальності як об’єкта 
страхування. 

Формулювання цілей статті
Мета статті – теоретичне опрацюван

ня цивільноправових проблем об’єктів 
страхування цивільної відповідальності 
та обґрунтування пропозицій, спрямо
ваних на вдосконалення правового ре
гулювання цього виду страхування. 

Виклад основного матеріалу дослідження
Згідно з чинним Законом України 

«Про страхування» (ст. �) об’єктом 
страхування можуть виступати певні 
майнові інтереси. Ці інтереси можуть 
бути пов’язані: з життям, здоров’ям, 
працездатністю та додатковою пенсією 
страхувальника або застрахованої осо
би (особисте страхування), а також із 
володінням, користуванням і розпоряд
женням майном (майнове страхуван
ня). Крім цього, об’єктом може висту
пати відповідальність, а точніше (в ін
терпретації вказаного закону) майнові 
інтереси, пов’язані з відшкодуванням 
страхувальником заподіяної ним шко
ди особі або її майну, а також шкоди, за
подіяної юридичній особі (страхування 
відповідальності). Одразу підкреслимо, 
що в цьому разі потрібно чітко розме
жувати цивільну та кримінальну від
повідальність. Остання ні в якому разі 
не може виступати об’єктом страхуван
ня, оскільки жодна особа (у тому числі 
й страховик) не може і не повинна нести 
кримінальне покарання за злочин, вчи
нений іншою особою. Висновок із вище
наведеного – об’єктом страхування мо

жуть бути лише ті майнові інтереси, 
які пов’язані з ризиком настання саме 
майнової цивільної відповідальності. 
Щоправда, законодавством передбаче
ні випадки, коли об’єктом страхування 
можуть виступати й окремі види адмі
ністративної відповідальності, пов’яза
ні з настанням майнової шкоди.

Для більш повного розкриття по
няття цивільної відповідальності як 
об’єкта страхування необхідно зверну
тися до загальнотеоретичних положень 
правової науки. Як одному з основ
них видів юридичної відповідальності 
цивільноправовій властиві загальні оз
наки першої. Традиційно юридична від
повідальність трактується як реакція 
держави на правопорушення, яке по
лягає в спричиненні шкоди і порушенні 
охоронюваних законом інтересів [�, с. 
1�, 13�]. Правопорушення – це підстава 
відповідальності. Якщо воно відсутнє – 
відсутня й відповідальність. Щоправда, 
існує наукова теорія (теорія позитивної 
юридичної відповідальності), прихиль
ники якої не погоджуються з подібним 
визначенням. Вони стверджують, що 
відповідальність може реально наста
вати і при скоєнні дозволених діянь, 
а не лише з правопорушень [10, с. 73]. 
Проте не можна не помітити тієї обста
вини, що подібне змішування понять 
дає можливість довільного тлумачення 
юридичної відповідальності та позбав
ляє її практичного значення в умовах 
правової держави. Відповідальність 
повинна наступати лише за винно скоє
не протиправне діяння. В іншому разі 
можна дійти неприйнятного висновку, 
що особа, яка не скоїла правопорушен
ня, вже несе правову відповідальність. 
Тому ця теорія не була прийнята зага
лом і зустріла значний опір і критику з 
боку інших науковців [1, с. 110120; �, 
с. 130133].

Дуже часто поняття відповідальності 
ототожнюється з такими поняттями, 
як: оцінка, примус, негативні наслід
ки, ризик, обов’язок, осуд, санкція та 
багатьма іншими. Але, як свідчить до
свід, таке ототожнення є неприйнят
ним. Тому єдино можливий вихід із цієї 
ситуації − поєднання певною мірою всіх 
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перелічених понять. Домінуючим серед 
них є поняття «санкції». Зауважимо, 
однак, що не кожна санкція, передбаче
на законодавством на випадок порушен
ня зобов’язання, є цивільноправовою 
відповідальністю. Автор схильний до 
тієї позиції, що поняття «санкція» та 
«відповідальність» співвідносяться як 
рід і вид, отже, є різними наслідками 
порушення зобов’язання: «санкція як 
поняття більш широке, ніж відпові
дальність, при нормальному розвит
ку зобов’язання залишається лише в 
плані можливості, а реалізація санкції, 
включаючи і відповідальність, є дій
сність, що виникає після порушення 
зобов’язання» [6, с. 90].

Отже, під цивільноправовою від
повідальністю треба розуміти лише такі 
санкції, що пов’язані з додатковими об
тяженнями (негативними наслідками) 
для правопорушника (вони є для нього 
певним покаранням за скоєне правопо
рушення) [3, с. �2�]. Ці санкції можуть 
виявлятися в позбавленні правопоруш
ника певних прав, у заміні невиконано
го обов’язку новим, приєднанні до неви
конаного обов’язку нового додаткового 
або зменшенні чи позбавленні майново
го блага, причому все це забезпечується 
можливістю застосування державного 
примусу [13, с. �8].

Основними продуктами зі страхуван
ня відповідальності є:

1. Страхування загальноцивільної 
відповідальності. 

За цим продуктом може бути застра
хована відповідальність суб’єктів під
приємницької діяльності за заподіяння 
шкоди третім особам і (або) їх майну. 
Договір страхування можуть придбати: 

 торговельні підприємства й орга
нізації (торговельні центри, ринки та 
ін.);

 підприємства сфери обслуговування 
(перукарні, салони краси та ін.);

 підприємства (організації), що ек
сплуатують офісні й адміністративні 
будівлі, приміщення;

 заклади сфери освіти;
 промислові підприємства тощо. 
2. Страхування відповідальності ек

сплуатації нежитлових приміщень.

 Страхувальниками за цією програ
мою можуть бути орендатори офісних, 
адміністративних, складських і вироб
ничих будівель та приміщень, а також 
земельних ділянок, які потенційно мо
жуть заподіяти шкоду життю, здоров’ю 
і (або) майну третіх осіб у зв’язку з екс
плуатацією нежитлового приміщення. 

Залежно від виду здійснюваної діяль
ності також існують такі спеціальні 
програми страхування:

3. Страхування відповідальності 
готельних та спортивнооздоровчих 
комплексів. 

За цим продуктом може бути застра
хована відповідальність готелів, го
тельних комплексів, спортивних ком
плексів, басейнів, фітнесклубів, трена
жерних залів, спортивних клубів тощо 
за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю 
третіх осіб (у т. ч. відвідувачів). 

4. Обов’язкове страхування відпові
дальності підприємств – джерел підви
щеної небезпеки. 

Цей вид страхування здійснюється на  
підставі Порядку та правил проведен
ня обов’язкового страхування цивіль
ноправової відповідальності суб’єктів 
господарювання за шкоду, яка може 
бути заподіяна пожежами та аварія
ми на об’єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні 
об’єкти та об’єкти, господарська діяль
ність на яких може призвести до аварій 
екологічного і санітарноепідеміологіч
ного характеру, затверджених постано
вою Кабінету Міністрів України від 16 
листопада 2002 р. № 1788. 

5. Страхування відповідальності під 
час проведення масових заходів.

Страхуванню за цим продуктом під 
 лягає відповідальність страхувальни 
каорганізатора масових, спортивно 
оздоровчих, культурних і громадських 
заходів (під час проведення концертів, 
фестивалів, виставок, конкурсів, спек
таклів, шоупрограм, спортивних зма
гань, ярмарок тощо), за шкоду, заподія
ну життю і здоров’ю третіх осіб під час 
проведення таких. 

6. Страхування відповідальності під 
час проведення будівельномонтажних 
робіт. 

цивільне право і цивільний процес;  сімейне право. міжнародне право
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За цим продуктом може бути застра
хована відповідальність за шкоду, за
подіяну життю або здоров’ю третіх осіб 
та (або) майну третіх осіб у ході про
ведення будівельномонтажних (нове 
будівництво, капітальний ремонт, ре
конструкція (технічне переоснащення) 
підприємств, будівель (зокрема житло
вих будинків)), пусконалагоджуваль
них робіт або впродовж гарантійного 
терміну експлуатації обладнання. 

7. Страхування професійної відпові
дальності. 

За цим продуктом страхуванню під
лягає відповідальність за шкоду, за
подіяну третім особам унаслідок не
належного виконання професійних 
обов−язків (недбалих дій, помилок, упу
щень) нотаріусів, ріелтерів, охоронних 
фірм, митних брокерів тощо. 

8. Страхування відповідальності за 
якість. 

Страхуванню підлягає відповідаль
ність товаровиробників, продавців і 
виконавців послуг за шкоду, заподіяну 
життю і здоров−ю та (або) майну третіх 
осіб, а також збитки, спричинені пога
ною якістю продукції, товару, роботи, 
послуги або недоліками вироблюва
ної (що реалізовується) продукції. За 
цим видом страхувальниками можуть 
виступати товаровиробники − юридичні 
особи будьякої організаційноправової 
форми та фізичні особи, які здійснюють 
підприємницьку діяльність, несуть згід
но із законодавством відповідальність 
перед споживачами за якість (безпеку) 
продукції, що реалізовується ними.

Окрім загальних ознак, цивільно 
правовій відповідальності як окремо
му видові юридичної відповідальності 
властиві свої специфічні риси, котрі ма
ють істотне значення для страхування.

Поперше, найважливішою специфі
чною ознакою цивільноправової від
повідальності є те, що вона виконує від
новлювальну (компенсаційну) функцію 
[8, с. �0�1]. Ця функція забезпечує 
потерпілому право вимагати від винної 
в заподіянні збитків особи їх відшкоду
вання в повному обсязі.

Подруге, цивільноправова відпові
дальність – це презюмована винна від

повідальність. Це означає, що на відмі
ну від кримінального права, де діє при
нцип невинності, у цивільному праві 
діє принцип винності. Із самого почат
ку розгляду цивільної справи особа вва
жається винною, поки не доведе свою 
невинність.

Потретє, цивільноправова відпові
дальність, як і будьякий інший вид 
юридичної відповідальності, виконує 
каральну функцію. Майновий харак
тер цивільної відповідальності вира
жається в сплаті грошей чи наданні 
певного майна, тобто в настанні для 
правопорушника певних негативних 
майнових наслідків. Цей майновий ха
рактер зумовлює той факт, що вплив 
цивільноправової відповідальності 
спрямовується вже не на особистість, 
а на майнову сферу правопорушника, 
який повинен повністю відшкодувати 
збитки потерпілому. Саме тому, з метою 
захисту себе від подібних витрат, особи 
звертаються до страхових компаній. 
Потреба в страховому захисті може 
бути зумовлена різними обставинами: 
як суб’єктивними, так і об’єктивними. 
До перших, наприклад, можна віднести 
можливий низький професійний рівень 
чи бездіяльність страхувальника (ліка
ря, адвоката, нотаріуса та ін.). А до дру
гих – підвищену небезпеку промисло
вих підприємств, транспортних засобів 
і т. д. [9, с. 6�6�]. Через укладення 
договору страхування цивільної від
повідальності обов’язок відшкодуван
ня збитків умовно «перекладається» на 
страховика. Тому в разі настання стра
хового випадку з потерпілими особами 
розраховується, як правило, вже стра
ховик, а не страхувальник. Зазначимо, 
що після здійснення страхової виплати 
страховик не отримує права регресу до 
винної в заподіянні шкоди особи, як це 
відбувається при майновому страхуван
ні, оскільки винною особою є сам стра
хувальник. Проте в цьому випадку за
конодавець не міг не передбачити виня
ток із загальних правил. Так, страховик 
має право вимагати від страхувальника 
повернення страхового відшкодування, 
якщо виявиться, що страховий випадок 
був зумовлений навмисними діями (та/
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чи бездіяльністю) або навіть умисним 
злочином страхувальника чи інших за
цікавлених осіб (вигодонабувачів).

Почетверте, обсяг цивільноправової 
відповідальності не залежить від сту
пеня вини порушника і від ступеня 
суспільної небезпеки його дій, а в ряді 
випадків при накладенні цивільної 
відповідальності вина взагалі не вра
ховується [8, с. �0]. Ці випадки охоп
люються поняттям безвинної відпові
дальності. Сутність останньої полягає 
в тому, що вона наступає за наявності 
усіченого складу цивільного право
порушення. Відсутній один елемент 
– вина правопорушника. Для прикладу 
можна навести відповідальність влас
ників транспортних засобів (джерел 
підвищеної небезпеки). Звільнення від 
відповідальності можливе лише у двох 
випадках: 1) шкоду завдано за наяв
ності непереборної сили; 2) або за на
явності умислу самого потерпілого [12, 
ст. ��0]. У всіх інших випадках влас
ник транспортного засобу зобов’язаний 
повністю відшкодувати шкоду (збитки) 
потерпілому (навіть якщо знаходився в 
стані афекту). Але ж не кожен власник, 
як свідчить практика, спроможний від
шкодувати потерпілому його втрачений 
заробіток, витрати на лікування та ін. 
У зв’язку з цим в Україні з 1�.01.199� 
згідно з указом Президента України вве
дено обов’язкове страхування цивільної 
відповідальності власників транспорт
них засобів. Перевага цього виду стра
хування полягає в тому, що страховику 
набагато легше покрити подібні збит
ки, оскільки за рахунок страхових вне
сків він формує такий страховий фонд, 
який за розмірами може бути досить ве
ликим. На жаль, статистика свідчить, 
що в 1999 році загальна сума страхо
вих внесків, зібраних українськими 
страховиками, становила близько 2000 
млн. доларів. Тоді як, наприклад, одна 
німецька страхова компанія «Герлінг» 
збирає щорічно близько 70 млрд. марок 
[12, с. 7]. 

Поп’яте, дуже часто цивільнопра
вова відповідальність реалізується без 
втручання судових чи інших держав
них органів, тобто добровільно самим 

заподіювачем шкоди. Зумовлено це, як 
правило, тим, що останній добровільно 
відшкодовує збитки, оскільки боїться 
додаткових витрат і мір відповідаль
ності, що можуть бути накладені су
дом. Договір страхування відповідаль
ності може розв’язати й цю проблему, 
адже звільняє страхувальника не лише 
від обов’язку відшкодувати шкоду осо
бисто, а й від витрат, пов’язаних із ви
рішенням спору в суді. Єдиними май
новими втратами, якщо їх так можна 
назвати, будуть страхові внески, які 
страхувальник зобов’язаний сплачува
ти протягом дії договору. Але їх розмір 
завжди набагато менший, аніж стра
хове відшкодування, що виплачується 
страховиком у разі настання страхового 
випадку.

Пошосте, цивільноправова відпові
дальність виконує превентивну функ
цію. Можливість застосування заходів 
відповідальності є стимулом для пра
вомірної поведінки окремої особи та 
інших осіб. Перш ніж учинити певні 
дії, особа повинна замислитись, чи не 
будуть вони неправомірними, чи не 
потягнуть за собою відповідальності? 
Якщо відповідь позитивна, то особа, як 
правило, утримується від неправомір
них дій. У цьому й полягає попереджу
вальна функція цивільноправової від
повідальності. 

Істотний інтерес для страхування 
відповідальності має поділ цивільно
правової відповідальності на договірну 
та позадоговірну. Так, договірна настає 
внаслідок невиконання чи неналежно
го виконання договірних зобов’язань, а 
позадоговірна − у випадках заподіяння 
шкоди, не пов’язаної з невиконанням 
(неналежним виконанням) договірних 
зобов’язань (її часто називають делікт
ною відповідальністю). Умови та міри 
договірної відповідальності найчасті
ше визначаються самими сторонами в 
договорі. Позадоговірна відповідаль
ність настає за порушення обов−язку, 
встановленого законом чи підзаконним 
актом, і виражається у формі відшко
дування збитків. Деліктна відповідаль
ність суттєво відрізняється від договір
ної ще й тим, що може виникати лише 
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за наявності шкоди, тоді як договірна − і 
за відсутності збитків у кредитора.

Поки що наше законодавство дозво
ляє страхувати лише позадоговірну від
повідальність. Жодних вказівок щодо 
страхування договірної відповідаль
ності не містить і Цивільний кодекс Ук
раїни. Тому автор погоджується з дум
кою Л.І. Корчевської та К.В. Турбіної, 
які вважають, що обмежуватись стра
хуванням лише деліктної відповідаль
ності не можна, оскільки шкода може 
виникати не лише при делікті, а й у разі 
порушення договірних зобов’язань. 
Цивільний кодекс Російської Федерації 
в цьому питанні дещо випереджає ук
раїнський у досконалості правового ре
гулювання, оскільки передбачає стра
хування як деліктної відповідальності, 
так і договірної [2, с. 18�186].

Як бачимо, інститут цивільноправо
вої відповідальності досить складний 
і багатогранний за своєю природою, 
тому зумовлює виникнення багатьох 
питань, виступаючи об’єктом страху
вання відповідальності. Наприклад, 
досить складною є процедура встанов
лення розміру страхової суми (ліміту 
відповідальності страховика за догово
ром страхування). Саме тому основне 
завдання страхових компаній − визна
чення ймовірної відповідальності стра
хувальника, її можливого розміру, а та
кож установлення граничних меж такої 
відповідальності. Для прикладу можна 
навести страхування відповідальності 
в ході провадження космічної діяль
ності, яке ще не отримало належного 
розвитку в Україні. Страховики одразу 
ж стикаються з недостатністю статис
тичних спостережень і підтверджених 
практикою наукових даних і, як наслі
док, часто зазнають значних збитків че
рез хибність розрахунків. Тому не див
но, що страхові компанії з обережністю 
укладають страхові договори, об’єктом 
яких є ризик забруднення навколиш
нього природного середовища токсич
ними компонентами палива внаслідок 
аварії ракети космічного призначення. 
Адже в такому разі досить важко визна
чити ймовірність настання страхового 
випадку [�, с. 12�].

Вирішення подібних питань є особ
ливо актуальним на сьогодні, коли 
окремі фізичні та юридичні особи, чи 
навіть держава (в особі певних держав
них органів), часто виявляються не
спроможними відшкодувати завдану 
ними шкоду. Цього ризику можна лег
ко уникнути або ж суттєво його змен
шити шляхом застосування надійного 
механізму – страхування відповідаль
ності. Однак така позиція була піддана 
критиці з боку окремих учених. Зок
рема, Р. Саватьє вважає, що оскільки 
відшкодування збитку покладається 
вже не на винну особу, а на страховика, 
то цивільна відповідальність перестає 
бути санкцією за допущену вину, тобто 
страхування відповідальності позбав
ляє морального значення зв’язок між 
виною і відшкодуванням шкоди, унас
лідок цього цивільна відповідальність 
втрачає свій дисциплінуючий і «мора
лізуючий» характер стосовно винного. 
Отже, «основна мета цивільної відпові
дальності не полягає більше в тому, 
щоб покарати винного. Вона полягає в 
тому, щоб забезпечити потерпілого від 
звичайних ризиків» [7, с. 326].

З таким положенням можна було 
б погодитися за умови, що поведінка 
страхувальника дійсно була протиправ
ною, а тим більше умисною. Але хіба 
може бути застрахована відповідаль
ність, яка настала внаслідок умисних 
дій? Звичайно ж, ні. Підтвердженням 
цього є численні приклади, які можна 
знайти в правилах страхування відпові
дальності (роботодавця, професійної 
відповідальності, відповідальності за 
забруднення навколишнього середови
ща). Іншими словами, страховик має 
право відмовити у виплаті страхового 
відшкодування, якщо шкода була за
вдана внаслідок вчинення страхуваль
ником грубих діянь, що не відповіда
ють вимогам професійної підготовки 
(лікаря, нотаріуса, адвоката і т. д.) чи 
бездіяльності (невиконання вимог про
типожежної безпеки, техніки безпе
ки), а також якщо страховий випадок 
стався внаслідок алкогольного, нарко
тичного чи токсичного сп’яніння стра
хувальника [9, с. 321]. Більше того, 
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страховик не стає відповідачем за де
ліктними зобов’язаннями страхуваль
ника. Він лише виконує свої договірні 
зобов’язання (виплачує страхове відш
кодування) або перед страхувальником, 
або перед потерпілими особами. Що ж 
стосується представництва і захисту 
інтересів страхувальника страховиком 
у суді, то це також частина договірних 
обов’язків страховика.

Висновки
Отже, об’єктом страхування можуть 

виступати майнові інтереси, пов’язані 

з ризиком настання цивільноправової 
відповідальності особи, негативні на
слідки якої виражаються в обов’язку 
відшкодувати шкоду третім особам, 
що була завдана внаслідок необережної 
(чи безвинної) поведінки заподіювача 
шкоди. Не підлягають страхуванню в 
будьякому разі кримінальна відпові
дальність, а також відповідальність, 
що виникла внаслідок навмисних дій. 
Щоправда, остання виникає, як прави
ло, вже після укладення договору стра
хування і є прямою підставою для від
мови страховиком у виплаті страхового 
відшкодування.
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На основі аналізу економікоправових відносин, що вини
кають між сторонами договору франчайзингу, визначено пе
реваги і недоліки функціонування такої конструкції та вплив 
глобалізації на тенденції розвитку відповідних процесів. Роз
межовано суміжні правові конструкції шляхом виявлення 
спільного та відмінного між ними і договором франчайзингу 
в господарському обороті.

На основе анализа экономикоправовых отношений, возни
кающих между сторонами договора франчайзинга, определе
ны преимущества и недостатки функционирования такой кон
струкции и влияние глобализации на тенденции развития со
ответствующих процессов. Разграничены смежные правовые 
конструкции путем выявления общего и отличного между 
ними и договором франчайзинга в хозяйственном обороте.

Basing on the analysis of economiс and legal relations which 
arise between the parties of franchise agreement  the article defines 
the advantages and disadvantages of functionality of such system 
and the impact of globaliztaion on the trends of these relations. 
The article delineates related legal structures by identifying the 
common and different between them and the franchise agreement 
in the economic turnover.

Ключові ñлова: франчайзинг, господарське право, аль
терглобалізм, комерційна концесія, ліцензійний договір, 
дистриб’юторський договір, дилерський договір.

Франчайзинг як одна з форм договірної 
передачі прав інтелектуальної власності: 

економікоправові аспекти

Постановка проблеми
На сучасному етапі мале підприєм

ництво формує конкурентне середови
ще, а велике – надає економіці рис  
стабільності та визначає рівень її нау
ковотехнічної складової в умовах як 
національної економіки, так і зовніш
ньоекономічної діяльності. Розвиток 
франчайзингових відносин напряму 
залежить від фінансування малого під
приємництва. Кожні вісім хвилин у 
світі з’являється один франчайзі, тому 
що ефективність таких компаній у пів
торадва рази вища від звичайних [1].

Варто зазначити, що з розвитком 
міжнародного економічного співробіт
ництва актуальним є розгляд цієї теми 
у зв’язку з потенційними можливими 
суперечками, судовими спорами та еко
номічним збитком для сторін, якщо не 

буде приведено у відповідність націо
нальне законодавство з практикою та 
міжнародними стандартами у вказаній 
сфері. Вищезазначені положення нада
ють роботі наукової значимості та прак
тичного інтересу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Вивченням теми займалися багато 

вчених юристів, економістів і марке
тологів, оскільки дослідження є недо
статньо ефективним виключно в юри
дичному чи економічному розрізі. Для 
написання статті було використано ро
боти вітчизняних і зарубіжних науков
ців, зокрема, таких як: Наомі Кляйн 
«NO LOGO. Люди проти брендів», Бар
бара Бешел «Введення  у франчайзинг» 
(посібник для студентів, Міжнародна 
асоціація з франчайзингу), Т.О. Степа
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нова, О.С. Квілінський, О.Є. Кузьмін, 
Т.В. Мирончик, Л.В. Марчук, Т.В. Ло
пушанський, А.А. Устюжанін, О.М. 
Трушенко та інших.

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми 

Разом з тим, слід наголосити на недо
статності теоретичних напрацювань у 
сфері розроблення економікоправового 
аспекту договору франчайзингу. У ро
боті буде досліджено сучасні тенден
ції, що впливають на розповсюдження 
франчайзингу (глобалізація), та обґрун
товано явище альтерглобалізму у світлі 
відповідних процесів.

Формулювання цілей статті
Мета статті – дослідити франчай

зинг та альтернативні методи розши
рення ринків і каналів збуту (дистри
б’юторський, ліцензійний договір тощо), 
на нормативному рівні мінімізувати 
негативний вітчизняний підхід до ве
дення бізнесу, запозичивши зарубіжні 
франчайзингові технології, що зумов
лено комплексним характером фран
чайзингу як особливої правової конст
рукції та самостійного об’єкта правово
го регулювання.

Виклад основного матеріалу дослідження
Франчайзинг як правова модель гос

подарювання сприяє збереженню кон
курентоспроможності завдяки торго
вим мережам ланцюгового підпорядку
вання інших фірм. Розвиток франчай
зингу отримав найбільший поштовх у 
�060х рр. в умовах політики невтру
чання в США. Так, один із кожних 
трьох доларів, витрачених американця
ми на товари та послуги, припадає на 
франчайзинговий бізнес [2, с. 1].

Економічною метою договору фран
чайзингу є розвиток франшизи, якою 
володіє франчайзер. Фактично, коли 
франчайзі приносить на ринок ім’я 
франшизи, його як суб’єкта господарю
вання споживачі сприймають ідентич
но з франчайзером, який володіє пере
віреними часом і досвідом концепціями 
ведення бізнесу.  Будьякий вид госпо
дарської діяльності можна перетворити 

на франшизу. Міжнародна Асоціація 
Франчайзингу виділяє 70 галузей гос
подарства, у яких можна використову
вати методи франчайзингу.

Станом на березень 2011 р. в Україні 
налічувалося близько 700 франшиз, 
більшість із яких у сфері торгівлі, а 
саме, у дрібному бізнесі, що зумовлено 
обсягами інвестування франчайзі (до 
10000 грн.) [3].

Оскільки питання франчайзингу не 
врегульовані належним чином у зако
нодавстві України, підприємства часто 
підписують замість одного комплекс
ного договору франчайзингу три або 
чотири окремих договори: на постачан
ня сировини, матеріалів, обладнання, 
використання торгової марки, надання 
послуг тощо [�].

Франчайзинг за організаційнопра
вовою природою є взаємодією різних 
схем співробітництва, завдяки чому 
забезпечується максимальне врахуван
ня інтересів суб’єктів господарювання 
на кожному етапі здійснення фран
чайзингу [�, с. 2�]. Договірна пере
дача прав інтелектуальної власності 
є ефективним засобом упровадження 
науковотехнічних розробок. На цій 
основі виникли нові види договірних 
відносин – ліцензійний договір, дого
вір франчайзингу, договір концесії та 
подібні до них. Нижче розглянемо їх 
співвідношення.

Комерційна концесія та франчайзинг
Поняття «комерційна концесія» та 

«франчайзинг» співвідносяться як ви
дове та родове поняття, що означає 
наступне: комерційна концесія є фран
чайзингом, але не кожен випадок фран
чайзингу, як правової форми органі
зації бізнесвідносин, є комерційною 
концесією. Сферою дії договору комер
ційної концесії, на відміну від договору 
франчайзингу, є поширення товарів ви
робника, тоді як сфера договору фран
чайзингу – поширення товарів та ви
робництво.

Відповідно до договору комерційної 
концесії правами, що передаються, є тіль
ки торгова марка та знак обслуговування.

Водночас можна виділити такі спіль
ні риси договорів, що розглядаються: 
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обидва види відносяться до категорії 
так званих виняткових договорів; крім 
звичайних договірних зобов’язань, сто
рони беруть на себе взаємні обмеження 
діяльності на узгодженій у договорі те
риторії.

Ліцензійний договір і франчайзинг
Ліцензування дозволяє ліцензіату  

платити за право на використання то
варного знака. На відміну від франши
зи, у якій франчайзер здійснює значний 
контроль над діяльністю франчайзі, 
ліцензіар в основному зацікавлений у 
зборі роялті та контролі за використан
ням ліцензій і не впливає на операції 
стосовно власне бізнесу. Метою право
володільця, як сторони ліцензійного 
договору, є навчання ліцензіата мето
дом бізнесдіяльності (використання 
та експлуатація предмета ліцензії) і 
отримання роялті від ліцензіата. При
кладами функціонуючих моделей та
кого типу є: Netscape Communications, 
Apple Computer, Canon Inc., Woolmark, 
Compaq Computer [2, с. �].

Різницю між договорами становить, 
поперше, вищий ступінь впливу фран
чайзера на франчайзі, ніж ліцензіара 
на ліцензіата. Так, франчайзер вста
новлює стандарти та критерії стосовно 
різних аспектів діяльності франчайзі, 
контролює їх виконання та діяльність 
франчайзі загалом, надає постійну 
консультаційну підтримку впродовж 
усього терміну дії франчайзингової 
угоди. Тому ефективність ведення біз
несу франчайзі прямопропорційно за
лежить від добросовісного виконання 
обов’язків франчайзером відповідно до 
укладеної угоди.

Подруге, предметом ліцензування, 
як правило, є один або кілька об’єктів 
інтелектуальної власності; предметом  
франчайзингових відносин – вся біз
нессистема франчайзера (технології, 
ноухау, промислові зразки, права ко
ристування торговельною маркою, тор
говельним найменуванням тощо) [7]. 
Права, що передаються за ліцензійним 
договором: право на винаходи, корисні 
моделі та промислові зразки, права на 
використання ноухау та надання пос
луг з виконання робіт.

Потретє, ліцензіатом, зазвичай, є 
фінансово стабільне підприємство, що 
позитивно зарекомендувало себе на 
ринку; франчайзі – це, зазвичай, під
приємець, який має намір розпочати 
власну справу, або мале підприємство, 
що бажає працювати під відомою на 
ринку торговельною маркою та за спри
яння з боку досвідченої компанії.

Щодо терміну дії ліцензійних угод, то 
він, як правило, становить 1620 років; 
а франчайзингові угоди укладаються пе
реважно на �10 років із можливістю 
подальшого продовження терміну їх дії. 

Також ліцензіат може передати свою 
ліцензію третій особі, повідомивши (ін
коли не повідомляючи) про це ліцен
зіара; франчайзі не має права передати 
право користування придбаною ним 
франшизою третій особі без згоди фран
чайзера [6].

Метою договору франчайзингу завж
ди є створення нових підприємницьких 
комплексів, розширення власного біз
несу за рахунок надання права на вико
ристання комплексу виключних прав 
інтелектуальної власності франчайзі, 
ліцензійні ж договори спрямовані на 
використання окремих об’єктів інте
лектуальної власності, незалежно від 
мети такого використання [7].

Франчайзинг як правова форма ор
ганізації та ведення бізнесу передбачає 
більш тісну співпрацю сторін, на відмі
ну від ліцензійного договору, який зу
мовлює середній рівень взаємодії сторін 
договору ліцензування. Варто зазнача
ти, що франчайзинг завжди включає в 
себе ліцензію на бренд і методи роботи, 
а також допомогу (навчання, посібник з 
експлуатації тощо) і підтримку (надан
ня консультацій, контроль за якістю).

Ця форма виходу на нові ринки (лі
цензійний договір) найбільш актуальна 
у випадках, коли господарська діяль
ність на внутрішньому ринку країни 
ускладнена для іноземних експортерів 
(обмеженість фінансових ресурсів влас
ника товару, слабка виробнича база, 
політичні й економічні обмеження в 
країніімпортері). Доктор юридичних 
наук О. Павлова зазначає, що для віт
чизняного бізнесу продаж ліцензій при
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скорює входження на світовий ринок і 
визнання перспективних національних 
технологій. При цьому мінімізуються 
ризики правоволодільців і не потріб
ні додаткові капіталовкладення. Але 
продаж ліцензій ускладнює контроль 
за їх використанням і, до того ж, після 
закінчення терміну ліцензії може бути 
створена конкуруюча технологія [8].

Дистриб’юторський договір і товар
ний франчайзинг 

Для дистриб’юторського договору ха
рактерними є такі риси:

• договірні відносини з постачальни
ком;

• дистриб’ютор знайомий із місцеви
ми ринками та клієнтами;

• ділові відносини з багатьма ком
паніями, більше ніж просто з поста
чальником/виробником;

• дистриб’ютор не може отримати 
підтримку й договірне навчання від по
стачальника/виробника (на відміну від 
франчайзі).

Франчайзі в процесі господарсь
кої діяльності є незалежним дистри
б’ютором. Відносини за дистриб’ютор
ським договором передбачають елемен
ти управління з боку постачальника/
виробника, що нагадує франчайзинг. 
Найпоширенішими з таких компаній 
є: Amway, Color Me Beautiful Cosmetics, 
Mountain Life Spring Water, Knorr 
Soup Vendor, Campbell’s Soup Vending 
Machines [9, с. �].

Дилерський договір (виключний ім
порт) та договір франчайзингу

Елементи дилерства присутні в товар
ному франчайзингу (купівля франчайзі 
у франчайзера товару з метою його по
дальшої реалізації).

Існують окремі відмінності між ди
лерством і товарним франчайзингом. 
Предмет договору: за договором фран
чайзингу – франшиза; дилерський кон
тракт – продукція певної торгової мар
ки і зобов’язання дилера з її роздрібно
го продажу. Розрахунки: за договором 
франчайзингу – роялті, які франчайзі 
сплачує франчайзеру; дилерський кон
тракт – договірна ціна продукції, яку 
дилер сплачує постачальнику [2].

На відміну від дилерських договорів, 

у рамках угод товарного франчайзингу 
обумовлюються обов’язок франчайзі 
використовувати торговельну марку 
франчайзера як виключну та дотриму
ватися встановлених франчайзером 
технології торгівлі, особливої систе
ми обслуговування покупців, стилю 
оформлення торговельних приміщень 
тощо; обов’язок франчайзера − сприяти 
успішній діяльності франчайзі шляхом 
надання йому консультацій, проведен
ня навчання, постачання необхідного 
обладнання тощо; право франчайзера 
– контроль за діяльністю франчайзі 
та надання вказівок щодо виправлен
ня виявлених недоліків роботи. Інша 
суттєва відмінність між дилерством та 
франчайзингом полягає у формі отри
мання виробником товарів прибутку від 
їх реалізації. У випадку збуту товарів 
через мережу дилерів прибуток вироб
ника включається до ціни, за якою він 
реалізовує свої товари дилерам. Диле
ри, у свою чергу, збувають ці товари 
за ціною, в яку включено і їх власний 
прибуток. При реалізації товарів через 
мережу франчайзингових підприємств 
прибуток франчайзера від їх вироб
ництва та збуту може бути включений 
як до ціни, за якою франчайзі купує 
товари франчайзера, так і до періодич
них відрахувань франчайзі, що, зазви
чай, встановлюються у вигляді відсот
ка від обсягів реалізації останнього, і 
включають у себе також оплату послуг 
франчайзера і права користування його 
об’єктами інтелектуальної власності.

Дилер перед покупцями виступає як 
самостійна юридична особа, яка займа
ється виключно продажем товарів право
володільця. За договором франчайзингу 
франчайзі повністю ідентичний своєму 
франчайзеру відповідно до сприйняття 
його споживачами товарів і послуг.

Франчайзинг як форма організації 
господарської діяльності дає змогу ви
ходити на міжнародні ринки, залишаю
чи за собою управлінську незалежність, 
та є найбільш перспективним і ефектив
ним засобом ведення бізнесу, що при
носить користь не лише франчайзі, а й 
франчайзерам, споживачам, державі. 
Економікоправова модель франчай
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зингу дає можливість об’єднати сильні 
сторони великого та малого бізнесу.

Словник Ів Бернара та ЖанКлода 
Коллі (публікується у Франції протя
гом 20 років) подає таке трактування 
терміну франчайзинг: «контракт, за 
яким підприємство за винагороду на
дає іншим самостійним підприємствам 
право на використання його фірмової 
назви та торгової марки для продажу 
товарів і послуг» [�]. Ми вважаємо, що 
це достатньо звужене розуміння тер
міну, оскільки це система юридичних, 
консультаційних та організаційних 
відносин, а не лише вид контракту.

Договір франчайзингу – ефективний 
засіб розширити бізнес правоволоділь
ця. Здійснюючи дослідження теми, ми 
враховували те, що франчайзер безпо
середньо зацікавлений у веденні фран
чайзі прибуткового та ефективного біз
несу, оскільки його результативність 
відображається на кожному з учасників 
франчайзингової системи.

Водночас варто згадати про опозицій
не ставлення до явища франчайзингу 
в господарському обороті. Так, Наомі 
Кляйн, канадська журналістка, пись
менниця і соціолог, один із лідерів аль
терглобалізму, дотримується думки, що 
з кінця ХІХ століття компанії перейшли 
від виробництва товарів до виробниц
тва іміджів (альтерглобалізм – політич
ний рух, який з’явився у XX столітті, 
що ставить своєю метою альтернативні 
шляхи глобалізації. Альтерглобалісти 
відкидають європейськоамериканську 
ліберальну модель глобалізації, нама
гаються знайти інші шляхи розвитку 
процесу). Набагато вигідніше продава
ти ідеї, мрії, образи, ніж створювати 
продукти. Іншими словами, в еконо
міці стався зсув від виробництва до мар
кетингу та брендингу.

Наомі Кляйн стверджує, що гостин
не гасло Microsoft «Куди хочеш виру
шити сьогодні?» (Where do you want to 
go today?) на практиці звучить інакше: 
«Як би мені тебе спрямувати до побудо
ваного спільними зусиллями лабірин
ту, яким ти підеш сьогодні туди, куди 
я хочу» [11, с. 178]. «Ми бачимо це, 
коли жителі невеликого містечка спос
терігають, як порожніє їх колись жва

вий історичний центр: великі короб
ки магазинівдискаунтерів з товарами 
70000 найменувань на полицях вирос
тають на околицях, притягаючи людей 
до того, що Джеймс Ховард Кюнстлер 
назвав «географією ніде» (де земля де
шевша та нижчі податки) [11]. 

Фактично явище консьюмеризму за
кладене в тому, що людське щастя ста
виться в залежність від рівня спожи
вання, а останнє стає метою та сенсом 
життя. На це, з одного боку, і зорієнто
вані суб’єкти франчайзингових відно
син, які балансують на споживчій ло
гіці. Надмірне споживання – тенденція 
сьогодення, як зазначає Бодо Шефер у 
своїй роботі «Шлях до фінансової неза
лежності» [12, с. 2�].

Франчайзинг виграє на фоні мага
зинів навіть із низькими цінами за 
рахунок придушення їх власними ще 
нижчими. Це відбувається за такою 
схемою: закупівлі відбуваються вели
чезними об’ємами, за нижчими від
пускними цінами, ніж для оптовиків; 
франчайзі виставляють роздрібні ціни 
на товари нижчі за конкурентів. Це ста
вить останніх у ситуацію, за якої вони 
не спроможні знизити свої ціни, оскіль
ки втратять комерційну мету власної 
діяльності. Таким чином, відбувається 
економія на масштабах бізнесу фран
чайзингу. 

Інший спосіб стійкої конкуренції в 
умовах ведення господарської діяльно
сті в рамках франчайзингу – розміщу
вати торгові точки неподалік від фран
чайзера. У такому разі економія здій
снюється на вантажних перевезеннях 
(та ж схема і в договорах дистрибуції).

Прибуток із брендової лихоманки  
у франчайзингу – це важіль тиску 
брендівкумирів та брендівфетишів. 
«Дві речі за ціною однієї», «купуючи 
дві речі – третя в подарунок» та інші 
привабливі пропозиціїпастки для спо
живачів. Виробники перейшли з вироб
ництва товарів на виробництво іміджів. 

Висновки
Підсумовуючи вищевикладене, мож

на стверджувати, що учасникам фран
чайзингової мережі слід ураховувати 
особливості законодавства України та 
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існуючої практики, які дають мож
ливість отримати пільги при впровад
женні інновацій у рамках створення 
франчайзингових підприємств або оди
ниць франчайзі за участю закордонних 
і національних франчайзерів. Ідеться 
про такі франчайзингові проекти, фран
чайзингові продукти та продукцію, а 
також франчайзингові підприємства, 
що відповідають нормам інноваційно
го проекту, продукту, продукції та під
приємства відповідно до Закону Украї
ни «Про інноваційну діяльність», який 
встановлює форми стимулювання ін
новаційних процесів і спрямований на 
підтримку розвитку економіки Украї
ни інноваційним шляхом [13]. 

Вважаємо  слушною думку П.М. Оле
щука про те, що франчайзингова схема 

дає змогу виходити на національний 
ринок, виступаючи під потужним брен
дом, важливим для громадськості, а 
саме,  аудиторії споживачів, що дозво
ляє балансувати ризики та долати кри
зові процеси [1�].

Результати роботи можуть бути вико
ристані безпосередньо у правозастосов
ній практиці як методологічна база в 
процесі розроблення програм розвитку 
малого та середнього підприємництва. 
Зроблені висновки можуть допомогти 
представникам бізнесструктур оцінити 
перспективність і економічний ефект 
від застосування франчайзингової схе
ми розвитку бізнесу, а також отрима
ти уявлення про переваги та принципи 
функціонування франчайзингової сис
теми.
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У статті проаналізовано окремі елементи особистих не
майнових прав фізичної особи, досліджено їх зміст і особли
вості, гарантії та способи захисту; приділено увагу націо
нальним механізмам захисту зазначених прав у світлі між
народних стандартів. 

В статье проанализированы отдельные элементы личных 
неимущественных прав физического лица, исследованы их со
держание и особенности, гарантии и способы защит; уделе
но внимание национальным механизмам защиты указанных 
прав в свете международных стандартов. 

The analysis of individual elements of moral rights of the in
dividual investigated the content and features, guarantees and  
security methods, the authors paid attention to national mecha
nisms for the protection of these rights in light of international 
standards.

Ключові ñлова: особисті немайнові права фізичних осіб, 
права людини, судовий захист, Європейський суд з прав лю
дини, міжнародноправові стандарти.

Захист особистих немайнових прав 
фізичної особи за міжнародноправовими 

стандартами

Постановка проблеми
Процес входження України в Євро

пейський правовий та економічний 
простір, розпочатий з моменту подачі 
Україною заявки щодо членства в Раді 
Європи, нерозривно пов’язаний із від
працюванням нових стандартів у сфері 
захисту прав людини. Відповідно до ст. 3 
Статуту Ради Європи [19] кожен член 
Ради Європи повинен визнавати прин
ципи верховенства права і користу
вання правами людини та основними 
свободами усіма особами в межах його 
юрисдикції. Базовий документ в Євро
пейській системі захисту прав людини – 
Європейська конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод [1�], 
і саме на її прикладі видається доціль
ним розглянути механізми імплемента
ції норм міжнародних договорів у сфері 
прав людини державамиучасницями 
та проаналізувати шляхи вдосконален
ня захисту особистих немайнових прав 
фізичної особи в Україні.

У процесі реалізації прав і свобод 
людини окреме місце посідають пи

тання правового механізму захисту 
особистих немайнових прав фізичної 
особи національними засобами захис
ту, особливу увагу при цьому необхідно 
приділяти ролі, місцю та імплементації 
міжнародноправових стандартів із за
хисту прав людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Окремі питання особистих немайно

вих прав фізичних осіб розглядалися 
частково в наукових працях відомих 
українських та зарубіжних учених 
цивілістів, зокрема: М.М. Агаркова,  
С.С. Алексєєва, А.В. Бєлявського, 
О.М. Бандурки, Д.В. Бобрової, К.Ф. Єго 
рова, О.С. Іоффе, О.О. Красавчикова,  
Л.С. Криворучко, М.С. Малєїна, В.П. Палія, 
О.А. Підопригори, С.І. Чорнооченко та  
інших. Однак, у науковій літературі 
недостатньо приділено увагу питан
ням захисту особистих немайнових 
прав фізичної особи, які відповідають 
міжнародноправовим стандартам. На 
сьогодні ця проблема не повною мірою 
вирішена, що й обумовило вибір теми 
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дослідження. Наукова новизна роботи 
полягає в напрацюванні нових підходів 
до розуміння механізму захисту особис
тих немайнових прав фізичної особи. 

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

Окремі питання захисту особистих  
немайнових прав фізичної особи за 
міжнародноправовими стандартами  
потребують ретельного наукового до
слідження та вдосконалення право
вого механізму шляхом перегляду 
існуючого правового механізму та 
нормативноправової бази в Україні, 
аналізу міжнародних стандартів і 
правового забезпечення в країнах зі 
стабільними економічними показни
ками та вдосконалення системи орга
нізаційноправового механізму.

Формулювання цілей статті
Метою статті є обґрунтування акту

альності та доцільності розгляду пи
тання вдосконалення захисту особис
тих немайнових прав фізичної особи за 
міжнародноправовими стандартами.

Виклад основного матеріалу дослідження
Основу особистих немайнових відно

син становлять особисті немайнові від
носини, не пов’язані з майновими, тоб
то відносини щодо набуття, здійснення 
(реалізації) особистих немайнових благ 
фізичної особи (людини) як біосоціаль
ної духовної істоти.

Зокрема, говорячи про зміст понят
тя «особистих немайнових прав», не
обхідно мати на увазі, що ці права ма
ють щонайменше три риси: поперше, 
їх можна розглядати в приватнопра
вовому аспекті, тобто як саме особисті 
немайнові права, що перебувають під 
захистом приватного (цивільного) пра
ва. Подруге, у сфері конституційного 
права вони виступають як конституцій
ні права, відповідно публічним правом. 
Потретє, ці права врегульовані міжна
родним правом. 

Конкретний зміст цих прав у націо
нальному праві може залежати не лише 
від тлумачення національних судів, 
ураховуючи Конституційний Cуд Ук

раїни, але також і від міжнародних 
судів. Так, наприклад, право на життя 
й свободу перебуває під захистом Євро
пейської конвенції про захист прав лю
дини і основоположних свобод [1�] 19�0 
року, а отже, при роз’ясненні цих прав 
необхідно враховувати їхнє тлумачення 
Європейським судом з прав людини. 

З огляду на міжнародноправові нор
ми інститут особистих немайнових 
прав може мати різні назви та зміст, а 
подекуди й порізному розумітися в різ
них країнах, що зумовлює необхідність 
його правильної кваліфікації.

Так, у Цивільному кодексі України 
[10], у книзі другій, ідеться про осо
бисті немайнові права фізичних осіб, 
перелік яких переважно взято з Конс
титуції України. Зазначимо, що хоча в 
самому ЦК України не використовуєть
ся термін «особисті немайнові права 
юридичних осіб», проте у Законі Украї
ни «Про міжнародне приватне право» 
ст. 22 називається «Особисті немайнові 
права», що дає нам підставу припус
кати наявність особистих немайнових 
прав не лише фізичних, а й юридичних 
осіб [20]. 

Найважливішим із природних прав 
людини є право на життя. Це право лю
дини передусім містить принципи, що 
забезпечують фізичне існування люди
ни та людства в цілому, тобто право на 
мир. Декларація про право народів на 
мир, схвалена Генеральною Асамблеєю 
ООН 12 листопада 198� р., наголоси
ла, що «... Генасамблея... переконана 
у тому, що життя без війни слугувати
ме основою... повного здійснення прав 
і свобод людини.., що в ядерну епоху 
встановлення міцного миру на Землі є 
щонайпершою умовою збереження ци
вілізації, людства і його існування...». 

Сучасні держави закріпили право на 
мир у своїй конституції – правовому ак
ті найвищої юридичної сили. Так, Ос
новний Закон ФРН у преамбулі та в ч. 2 
ст. 1 «... визнає непорушні і невід’ємні 
права людини як основу кожного люд
ського співтовариства, миру і справед
ливості в усьому світі»; у ч. 1 ст. 26 за
бороняє дії, «... здатні порушити мирне 
спільне життя народів» [16]. Підготов
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ку агресивної війни Основний Закон 
ФРН проголошує антиконституційною 
дією. 

Згідно зі ст. 11 Конституції Італії «Іта
лія відкидає війну як посягання на сво
боду інших народів і як засіб вирішення 
міжнародних конфліктів...» [17]. 

Стаття 9 Конституції Японії прого
лошує: «Щиро прагнучи міжнародного 
миру, заснованого на справедливості й 
порядку, японський народ на вічні часи 
відмовляється від війни як суверенного 
права нації, а також від загрози або за
стосування сили як заходу вирішення 
міжнародних спорів» [18]. 

У ст. 18 Конституції України вислов
люється прагнення нашого народу до 
миру в такій формі: «Зовнішньополі
тична діяльність України спрямована 
на забезпечення її національних інтере
сів і безпеки шляхом підтримання мир
ного і взаємовигідного співробітництва 
з членами міжнародного співтоварист
ва...» [1].

Сучасна доктрина розуміння права 
на життя передбачає скасування смерт
ної кари як виду покарання. Від неї від
мовились або не застосовують фактично 
понад 80 держав світу. До них належать: 
36 штатів США, деякі країни Латинсь
кої Америки (Венесуела, КостаРіка, 
Бразилія, Мексика, Колумбія), �0 дер
жавчленів Ради Європи. Згідно зі ст. 1 
шостого протоколу Європейської кон
венції з прав людини «Смертна кара 
скасовується. Жодна людина не може 
бути засуджена до такого покарання 
або страчена»; «Держава може перед
бачити у своєму законодавстві смертну 
кару за діяння, вчинені під час війни 
або у період неминучої загрози війни...»  
(ст. 2). Водночас ст. 2 Конвенції перед
бачає, що позбавлення життя не розгля
дається як порушення цієї статті, коли 
воно є наслідком неминучості застосу
вання сили: а) для захисту будьякої 
людини від незаконного насильства; 
б) для здійснення законного арешту 
або запобігання втечі людини, що за
конно перебуває під вартою; в) у діях, 
законно вчинених з метою придушення 
бунту або заколоту.

Загальна декларація прав людини 

19�8 р. [9] серед невід’ємних природ
них прав людини називає також право 
приватної власності: «Кожна людина 
має право володіти майном як одноосо
бово, так і спільно з іншими. Ніхто не 
може бути безпідставно позбавлений 
свого майна» (п. 1 ст. 1.7). 

Для реалізації прав людини потрібні 
не лише міжнародні норми,  визнані й 
закріплені конституцією, а й відповідні 
державні та міжнародні механізми та 
процедури захисту прав людини і гро
мадянина, а також можливість захисту 
прав від свого імені в дійсно незалежно
му суді або в іншій державній чи міжна
родній інстанції. До таких механізмів 
належить, насамперед, суд. «Кожна лю
дина має право на ефективне поновлен
ня у правах компетентними національ
ними судами у разі порушення її ос
новних прав, наданих їй конституцією і 
законом», – проголошує ст. 8 Загальної 
декларації прав людини. Система судо
вих органів і порядок їх функціонуван
ня визначаються національним правом 
кожної держави. 

Поряд із загальними, міжнародни
ми нормами про захист цивільних прав 
та інтересів, ЦК України містить спе
ціальну норму, яка закріплює право фі
зичної особи, особисте немайнове право 
якої порушено, на відшкодування шко
ди. Згідно зі ст. 280 ЦК України, якщо 
фізичній особі внаслідок порушення її 
особистого немайнового права завдано 
майнової та (або) моральної шкоди, ця 
шкода підлягає відшкодуванню. Май
нова та моральна шкода, що завдана фі
зичній особі порушенням її особистих 
немайнових прав, відшкодовується від
повідно до статей 1166, 1167 ЦК Украї
ни з урахуванням спеціальних правил, 
встановлених законом [10, с. 670].

Умови відповідальності за шкоду, 
завдану порушенням особистих немай
нових прав (аналогічно розподілу умов 
цивільноправової відповідальності в 
цілому), можна розподілити на загаль
ні (типові) та спеціальні.

Загальні умови є типовими, тому що 
в більшості випадків їх достатньо для 
покладення на особу цивільноправової 
відповідальності. До них відносять
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ся: протиправна поведінка, наявність 
шкоди (збитків), наявність причинного 
зв’язку між протиправною поведінкою 
і шкодою (збитками) та вина. 

Спеціальні умови є додатковими до 
загальних. Вони властиві лише окре
мим випадкам або окремим видам ци
вільних правопорушень і їх наявність 
вимагається лише у встановлених зако
нодавством випадках [11, c. 1822].

Протиправними визнаються дії (без
діяльність), які порушують права та 
обов’язки, закріплені чи санкціоно
вані нормами цивільного права, а та
кож ті, які хоча й не передбачені кон
кретною нормою права, але суперечать 
загальним засадам міжнародного та 
національного законодавства. У сфері 
дії права розуміється лише юридична 
значущість поведінки індивідуальних 
чи колективних суб’єктів права, що 
виступають як учасники суспільних 
відносин, що регулюються правом. Зов
ні вона виражається у фізичних чи вер
бальних поведінкових актах, найчасті
ше буває усвідомленою, підпадає під 
юридичну оцінку й тягне за собою певні 
правові наслідки.

Зокрема, протиправна поведінка по
рушника особистих немайнових прав 
може виражатись у формі дії або без
діяльності. Проте в деяких випадках 
фахівці виокремлюють «три форми про
типравної поведінки, внаслідок якої 
може бути завдана шкода: а) рішення; 
б) дії; в) бездіяльність» [12, c. 7�], хоча 
прийняття неправомірних рішень або 
застосування приписів, що в них міс
тяться, в цілому охоплюється поняттям 
неправомірних дій. Різноманітність 
особистих немайнових прав та їх змісту 
обумовлює різноманітність актів про
типравної поведінки їх порушників. 

Дії, якими порушуються особисті 
немайнові права та завдається шкода 
(збитки), з юридичної точки зору, не за
вжди кваліфікуються як протиправні. 
Зокрема, це дії, вчинені в стані необхід
ної оборони та крайньої необхідності, 
які зовні, за своїми шкідливими наслід
ками для інших осіб, хоча й містять усі 
ознаки протиправності, але в дійсності 
не є протиправними, а навпаки, за ві

домих обставин є дозволеними (право
мірними) і суспільно корисними. За 
допомогою необхідної оборони можуть 
захищатися життя, свобода, особиста 
недоторканість, недоторканість житла, 
таємниця особистого життя тощо. Так, 
норма ч. 2 ст. 281 ЦК України встанов
лює, що фізична особа має право захи
щати своє життя та здоров’я, а також 
життя та здоров’я іншої фізичної особи 
від протиправних посягань будьякими 
засобами, не забороненими законом 
[10].

Так, наприклад, за допомогою необ
хідної оборони можуть бути захищені 
честь, гідність і ділова репутація, коли 
образи завдаються діями або правопо
рушник намагається оприлюднити на
клепницькі відомості. За допомогою не
обхідної оборони може бути захищена 
недоторканість житла чи іншого при
міщення. При цьому під час відбиття 
протиправного насильницького вторг
нення в житло або інше приміщення  
(ст.ст. 118, 12� КК України) допус
кається завдання нападникові будьякої 
шкоди (ч. � ст. 36 КК України) [21]. 
Право на свободу може бути захищене 
як шляхом необхідної оборони (відбит
тя намагань викрасти людину, пошкод
ження майна злочинця з метою втечі з 
приміщення, де особу протиправно ут
римують), так і діями у стані крайньої 
необхідності – ст. 39 КК України [21]  
(дії особи, яку порушники замкнули 
в орендованій ними квартирі та котра 
може звільнитися, лише зламавши 
чужий замок). Дії, вчинені в стані не
обхідної оборони, обмежені певними 
умовами. Недотримання останніх роз
глядається як перевищення необхідної 
оборони і тягне за собою відповідаль
ність суб’єкта в загальному порядку. Ці 
умови стосуються як нападу (він пови
нен бути протиправним, але не дозволе
ним, наявним, але не передбачуваним, 
реальним, але не уявним), так і захисту 
(він повинен відповідати інтенсивності 
нападу, але не перевищувати його, бути 
своєчасним, але не запізнитися). 

Дії, вчинені в стані крайньої необхід
ності, також обмежені в нашому праві 
низкою умов, які стосуються як небез
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пеки (вона повинна бути наявною, але 
не минулою, реальною, але не уявною), 
так і захисту (заподіяна шкода повинна 
бути меншою за відвернуту і відвернути 
її не можна ніякими іншими засобами). 

На відміну від кримінального права, 
де поняття дій, учинених в стані край
ньої необхідності, взагалі вичерпується 
зазначеними вище моментами, в цивіль
ному праві у зв’язку з цими діями вини
кає ще одне запитання: чи зобов’язана 
особа, яка вчинила дію в стані крайньої 
необхідності і цим захистила свій або 
чужий законний інтерес, але завдала 
майнової шкоди третій особі, відшкоду
вати цю шкоду?

Відповідно, наприклад, до ст. 1171 
ЦК України шкода, завдана особі у 
зв’язку із вчиненням дій, спрямованих 
на усунення небезпеки, що загрожувала 
цивільним правам чи інтересам іншої 
фізичної або юридичної особи, якщо цю 
небезпеку за даних умов не можна було 
усунути іншими засобами (крайня не
обхідність), відшкодовується особою, 
яка її завдала. Але при цьому закон 
надає особі, яка відшкодувала шкоду, 
можливість пред’явити зворотну вимо
гу до особи, в інтересах якої вона діяла. 
Крім того, враховуючи обставини, за 
яких було завдано шкоду в стані край
ньої необхідності, суд може покласти 
обов’язок її відшкодування на особу, в 
інтересах якої діяла особа, яка завдала 
шкоду, або зобов’язати кожного з них 
відшкодувати шкоду в певній частці або 
звільнити їх від відшкодування шкоди 
частково або в повному обсязі.

У разі порушення особистих немай
нових прав може бути завдано як май
нову, так і немайнову (моральну) шко
ду. При цьому моральна шкода відш
кодовується незалежно від майнової 
шкоди, яка підлягає відшкодуванню, 
та не пов’язана з розміром цього від
шкодування. Тим більше, що на прак
тиці може скластися ситуація, кола 
завдається моральна шкода, а майнова 
відсутня. 

Майнова шкода завжди знаходить 
прояв у матеріальній сфері існуван
ня суб’єктів порушених прав. Більш 
складним є питання щодо наявності мо

ральної шкоди. Моральна шкода може 
полягати: 1) у фізичному болю та страж
даннях, яких фізична особа зазнала у 
зв’язку з каліцтвом або іншим ушкод
женням здоров’я; 2) у душевних страж
даннях, яких фізична особа зазнала у 
зв’язку з протиправною поведінкою 
щодо неї самої, членів її сім’ї чи близь
ких родичів; 3) у душевних страж
даннях, яких фізична особа зазнала у 
зв’язку із знищенням чи пошкоджен
ням її майна; �) у приниженні честі, 
гідності, а також ділової репутації фі
зичної або юридичної особи. Однією з 
найважливіших особливостей мораль
ної шкоди є те, що негативні зміни від
буваються у свідомості людини і форма 
їх вираження значною мірою залежить 
від особливостей психіки потерпілого. 

Проблема компенсації моральної 
шкоди полягає, насамперед, у встанов
ленні межі між фактичною моральною 
шкодою і майновою шкодою. Потерпі
лий може використовувати весь спектр 
доказів, визначений процесуальним 
законодавством. Крім розмежування 
моральної і майнової шкоди, в окремих 
країнах виникають певні складнощі 
щодо розмежування договірної та недо
говірної шкоди, адже у разі порушення 
як особистих немайнових, так і майно
вих прав можуть мати місце випадки, 
коли сторони перебувають у договірних 
відносинах, але завдання шкоди однією 
стороною другій не пов’язується з ви
конанням зобов’язання, що випливає 
з цього договору. Усе це відноситься до 
особистих немайнових прав, зокрема, 
випадків, коли шкода завдана внаслі
док загибелі (смерті) чи ушкодження 
здоров’я пасажира під час користуван
ня транспортом, коли шкода завдана 
здоров’ю споживача товарами (робота
ми, послугами) неналежної якості.

Законодавство та судова практика в 
цивільних справах України виходить з 
того, що за таких обставин, незалежно 
від наявності договору, при вирішенні 
спору слід керуватися главою 82 ЦК Ук
раїни, тобто нормами деліктного права. 
На відміну від цього, в окремих країнах 
існує так звана проблема конкуренції 
позовів із договору та з делікту.
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Наприклад, у США при заподіянні 
каліцтва пасажиру залізниці через не
дбалість її робітників компанію може 
бути притягнуто до відповідальності за 
завдання шкоди, яка одночасно є на
слідком порушення договору і деліктом. 
Суд при цьому, за загальним правилом, 
не зв’язаний ніякими нормами і лише 
він може визначити, чи допускається 
конкуренція позовів у кожному конк
ретному випадку. 

У деяких країнах континенталь
ної Європи кваліфікація відносин як 
договірних або недоговірних суттєво 
впливає на обсяг відповідальності. На
приклад, у Франції при договірному 
зобов’язанні відшкодовуються лише 
прямі збитки (згідно зі ст. 11�0 ЦК 
Франції боржник несе відповідальність 
лише за збитки, які передбачали або 
могли передбачити під час укладення 
договору, якщо тільки зобов’язання не 
було виконано внаслідок умислу борж
ника [13]), а при недоговірному – як 
прямі, так і непрямі. Жорсткість пра
вила про відшкодування при деліктній 
відповідальності прямих і непрямих 
збитків пом’якшується тим, що розмір 
збитків у підсумку визначається судом.

У свою чергу, складність встановлен
ня наявності причинного зв’язку обу
мовлюється й тим, що для покладення 
на порушника відповідальності у бага
тьох випадках необхідно встановити не 
один, а кілька причиннонаслідкових 
зв’язків. Так, наприклад, для покла
дення відповідальності за завдання 
шкоди життю, здоров’ю фізичної осо
би джерелом підвищеної небезпеки 
необхідно встановити наявність при
чинного зв’язку: 1) між діяльністю 
власника джерела підвищеної небезпе
ки і фактичною шкодою, що настала;  
2) між поведінкою особи, яка безпосе
редньо обслуговувала джерело підви
щеної небезпеки, і завданою шкодою; 
3) між впливом особливо шкідливих 
якостей джерела підвищеної небез
пеки і шкодою, тобто шкода повинна 
бути спричинена саме тими якостями 
об’єкта, які дають змогу віднести його 
до джерел підвищеної небезпеки.

Виходячи з викладеного, автор вва

жає, що законодавець повинен помір
ковано ставитися до розширення кола 
винятків із загального принципу від
повідальності за вину, оскільки може 
настати такий момент, коли критична 
маса винятків зруйнує цей принцип 
як такий. З іншого боку, законодав
цеві необхідно враховувати й те, що за
кріплення великої кількості винятків 
із принципу відповідальності за вину в 
підсумку руйнує ставлення до принци
пів юридичної відповідальності як до 
основних засад, яким властива найви
ща імперативність. Вони, як і принци
пи права взагалі, не лише характеризу
ють чинне законодавство, а й визнача
ють тенденції розвитку законодавчої та 
правозастосовної діяльності.

Згідно з цивільним законодавством 
України, основоположним аспектом 
особистих немайнових відносин є осо
бисті немайнові відносини. Вони не 
пов’язані з майновими, а є відносинами 
з приводу набуття, здійснення/реаліза
ції особистих немайнових благ фізичної 
особи – людини як біосоціальної духов
ної істоти.

Забезпечуючи природне існуван
ня фізичної особи, особисті немайнові 
права включають в себе права, що на
лежать людині від народження та не 
можуть надаватися чи не надаватися 
державою, вони можуть нею лише га
рантуватися (забезпечуватися) через 
правове визначення змісту та меж їх 
здійснення, а також охоронятися за 
допомогою норм цивільного права. Ці 
права є абсолютними, і межі їх здійс
нення окреслюються тільки правом ін
шої особи та моральними чинниками, 
виходячи з принципів справедливості, 
добра, рівності, гуманізму, милосердя, 
чесності тощо.

Саме тому необхідно зазначити, що 
реальне забезпечення прав людини вва
жається ознакою розвинутої демокра
тичної, соціальної та правової держави, 
результатом реального існування гро
мадянського суспільства. У будьякому 
суспільстві права людини є найваж
ливішим інститутом, за допомогою яко
го регулюється правовий статус особи, 
визначаються способи та засоби впливу 

цивільне право і цивільний процес;  сімейне право. міжнародне право
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на неї, межі вторгнення в особисту сфе
ру, встановлюються юридичні гарантії 
реалізації та захисту прав і свобод. 

Однак, кожна держава сама обирає 
правовий механізм забезпечення вико
нання норм міжнародного права, що її 
зобов’язують, а рішення про це в пере
важній більшості випадків відображає 
в національній правовій системі краї
ни. Так, у ст. 9 Конституції України за
фіксовано: «Чинні міжнародні догово
ри, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства України» 
[1]. 

Для визнання міжнародного догово
ру джерелом права як частини націо
нального законодавства, норми якого 
не підлягають прямому застосуванню, 
необхідним є дотримання таких умов: 
поперше, Україна повинна бути учас
ником і підписантом цього договору; 
подруге, положення договору відповід
но до Закону України «Про міжнарод
ні договори України» [2] повинні бути 
роз’яснені, їхнє значення визначене й 
зрозуміле для всіх учасників судочинс
тва; потретє, міжнародний договір Ук
раїни повинен бути опублікований для 
загального ознайомлення. 

Статус міжнародного договору визна
чається шляхом прийняття закону про 
його ратифікацію, що наділяє перший 
юридичною силою, рівною за значен
ням закону України.

На думку автора, положення міжна
родного договору після проходження 
процедури ратифікації не втрачає своєї 
переважної сили перед законами Ук
раїни, тому що вони, у першу чергу, є 
правовими актами міжнародного зна
чення, акт ратифікації лише надає їм 
силу українського закону, є частиною 
національного законодавства України.

Міжнародний порядок виробив пра
вила й процедуру, відповідно до яких 
звернення зі скаргою на порушення 
своїх прав і свобод до міжнародних 
правозахисних органів громадянин по
винен здійснювати після використан
ня всіх правових механізмів, передба
чених для цього в державі, на яку він 
скаржиться. В Конституції України це 

сформульовано в такий спосіб (ст. ��): 
«кожен має право після використання 
всіх національних засобів правового 
захисту звертатися за захистом своїх 
прав і свобод у відповідні міжнародні 
судові установи чи у відповідні органи 
міжнародних організацій, членом чи 
учасником яких є Україна» [1]. Перш 
ніж звертатися до міжнародних ме
ханізмів захисту прав людини, кожен 
(тобто громадянин України, іноземний 
громадянин, особа без громадянства) 
зобов’язаний вичерпати всі національні 
засоби захисту своїх прав. Це положен
ня Конституції не порушує міжнародні 
стандарти прав людини і не обмежує її 
свободу у виборі засобів захисту прав: 
подібні вимоги до процедури звернен
ня в міжнародні правозахисні інстанції 
регулюються в ст. 3� Європейської кон
венції прав людини [1�] і ст. 2 Факуль
тативного протоколу до Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні 
права [1�].

Природно, виникають запитання: 
про які саме національні засоби право
вого захисту йдеться і з якого моменту 
їх можна вважати вичерпаними? Пра
вових норм у національному праві Ук
раїни щодо цього немає, бо вони поста
ють тільки у випадку звернення жертви 
порушення прав до міжнародних ме
ханізмів захисту. Міжнародні інстанції 
уповноваженні одержувати скарги від 
громадян багатьох держав, відповідно, 
саме вони приймають рішення про виз
нання чи невизнання факту вичерпа
ності національних засобів у кожному 
конкретному випадку, з урахуванням 
особливостей правової системи держа
ви, на яку подано петицію (скаргу). 
Звичайно, вважається, що громадянин 
вичерпав усі національні засоби захис
ту прав, якщо він звертався до всіх де
ржавних органів, повноваження яких 
щодо розглянутої справи відповідають 
критеріям доступності й ефективності.

Доступність означає, що громадянин 
повинен мати можливість домогтися роз
гляду своєї справи в компетентному і 
незалежному органі і для цього не по
винно існувати надмірних перешкод пра
вового чи адміністративного характеру. 
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Ефективність полягає в можливості 
прийняття відповідним органом остаточ
ного й обов’язкового до виконання рі
шення. Обидва принципи взаємозалеж
ні, в одному з рішень Європейський суд 
із захисту прав людини відзначив: «для 
того, щоб оскарження вважалося ефек
тивним, воно повинно бути доступним, 
– а це означає, що зацікавлена особа по
винна мати можливість самостійно поча
ти процедуру оскарження» [�, c. �2].

Найбільше зазначеним критеріям 
відповідають судові органи. У цивілізо
ваній державі останнім належить цен
тральне місце у всій правовій системі. 
Саме судові органи уособлюють справж
нє право, істину та справедливість. Чим 
вищим є авторитет суду і правосуддя 
загалом, чим більшу самостійність і не
залежність має суд у взаєминах із пред
ставницькими органами й органами уп
равління, тим вищим є в країні рівень 
законності та демократії, тим надій
ніше захищені від можливих зазіхань 
права і свободи громадян.

Основні функції судової влади вияв
ляються в правосудді. Правосуддя – «це 
діяльність суду, здійснювана в передба
ченому процесуальним законом поряд
ку, яка полягає в розгляді і розв’язанні 
конфліктів, пов’язаних із дійсним чи 
можливим порушенням норм... права» 
[6, c. 377]. Ця функція судів відобра
жається в українському законодавстві 
таким чином:

Поперше, відповідно до ст. �� Кон
ституції України [1] саме на них пок
ладено завдання захисту прав і свобод 
людини. 

Подруге, згідно зі ст. 12� Консти
туції України «юрисдикція судів по
ширюється на всі правовідносини, що 
виникають у державі», тобто будьяка 
суперечка з приводу порушення прав, 
свобод і охоронюваних законом інтере
сів громадян може розглядатися судом.

Потретє, для звернення до судово
го захисту прав громадянинові досить 
скласти в письмовій формі позовну за
яву і передати її судді, якщо йдеться 
про порушення прав і інтересів, що вип
ливають із трудових, цивільних, сімей
них, адміністративних правовідносин. 

Почетверте, вироки, рішення, ухва
ли і постанови суду, що набули чин
ності, обов’язкові для всіх державних 
і громадських підприємств, установ і 
організацій, посадових осіб і громадян 
та підлягають виконанню на всій тери
торії України.

Першим кроком України як неза
лежної та демократичної держави до 
світових стандартів забезпечення прав і 
свобод людини стало ухвалення парла
ментом 17 липня 1997 р. Закону Украї
ни «Про ратифікацію Конвенції про за
хист прав і основоположних свобод лю
дини 19�0 року, Першого протоколу та 
протоколів № 2, �, 7 та 11 до Конвенції» 
№ �7�/97ВР [22], у пункті 1 якого за
значено, що Україна «повністю визнає 
на своїй території дію статті �6 Конвен
ції щодо визнання обов’язковою і без 
укладення спеціальної угоди юрисдик
цію Європейського суду з прав людини 
в усіх питаннях, що стосуються тлума
чення і застосування Конвенції» [3].

Україна визнала юрисдикцію Єв
ропейського суду з прав людини (далі 
– Суд), який став унікальним міжна
ціональним органом правосуддя. Суд 
розглядає індивідуальні заяви та між
державні справи, які подаються до нього  
безпосередньо. Його юрисдикція поши
рюється на всі питання, що стосуються 
тлумачення і застосування Конвенції 
та протоколів до неї. У разі виникнення 
спору щодо юрисдикції Суду спір вирі
шується Судом. На прохання Комітету 
міністрів Ради Європи Суд може нада
вати консультативні висновки з право
вих питань щодо тлумачення Конвенції 
та протоколів до неї [�, c. 1�].

Після ратифікації Конвенції Верхов
ною Радою України заявник найшвид
ше з усіх учасників розгляду пристосу
вався до нових умов діяльності Суду. 
Усупереч песимістичним прогнозам 
засобів масової інформації з приводу 
віддаленості Суду, необізнаності та не
поінформованості нашого співвітчиз
ника щодо компетенції Суду, а також 
того, що громадяни України мали лише 
загальне уявлення про вимоги, які ви
суваються до скарг, що надсилаються, 
наші співвітчизники швидко зрозумі
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ли можливість реалізації захисту своїх 
прав.

Висновки
Повага до кожної людини як до осо

бистості повинна стати нормою повся
кденного життя в Україні, а людина 
має бути єдиною абсолютною цінністю 
первісного порядку, щодо якої визна
чаються всі інші цінності. Основні пра
ва та свободи людини належать їй від 
народження і є невід’ємними, тому їх 
забезпечення – одна з найважливіших 
функцій будьякої держави.

Оцінка людини як особистості, від
чуття свободи, самоповаги – це те, за
ради чого вона живе, покращує своє 
матеріальне становище, працює та 
спілкується. Тому, закріплюючи на за
конодавчому рівні можливість захисту 
особистих немайнових прав, варто виз
начити їх зміст, гарантії, способи за
хисту, що може стати суттєвим внеском 
у процес поліпшення чинного правово
го регулювання, приведення законо
давства у відповідність до міжнародних 
стандартів.

Права та свободи людини є невід’єм
ним правовим інститутом загально
людських цінностей, для якого ха
рактерне встановлення єдиних міжна
родноправових стандартів. Особисті 
права людини нерозривно пов’язані 
з такими поняттями, як «рівність», 
«свобода», «недоторканість» особи. І це 
природно, тому що ці поняття протягом 
всієї історії цивілізації використовува
лися в боротьбі нового зі старим, про
гресивного з консервативним. 

Нині у світі існує велика кількість ін
ститутів і механізмів, спрямованих на 
захист прав і свобод людини і громадя

нина, однак, ураховуючи той факт, що 
саме законодавчий механізм не повною 
мірою відповідає потребам сьогодення в 
питаннях захисту особистих немайно
вих прав фізичної особи, є доцільним, 
поперше, детальне вивчення та імпле
ментація правових норм країн європей
ської спільноти в національне законо
давство України з подальшим процесом 
ратифікації, подруге, вдосконалення 
дійових правових механізмів захисту 
й контролю за дотриманням з боку дер
жавних органів та посадових осіб осо
бистих немайнових прав фізичних осіб, 
потретє, розроблення інституту (пра
вового механізму) відповідальності по
садових осіб у складовій нехтування чи 
порушення захисту особистих немайно
вих прав фізичних осіб. Це дасть змогу 
не лише забезпечити й гарантувати до
тримання законних прав і свобод люди
ни як внутрішньодержавної функції, а 
й підвищить загальний статус України 
як правого гаранта на міжнародному 
рівні. 

Ураховуючи вищезазначене, вважає
мо за доцільне привести національне 
законодавство з питань реалізації та 
захисту особистих немайнових прав 
фізичної особи до вимог міжнародних 
стандартів із прав людини. Імплемен
тація міжнародних норм у національне 
законодавство дасть можливість макси
мально забезпечити реалізацію зазна
ченого права в Україні національними 
засобами захисту. Процедура звернен
ня до Європейського суду з прав люди
ни за захистом своїх особистих немай
нових прав фізичної особи повинна ста
ти виключним механізмом (остаточною 
інстанцією) реалізації та забезпечення 
зазначених прав.
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A company which receives government 
support obtains an advantage over its competitors. 
Therefore, the EC Treaty generally prohibits 
State aid unless it is justified by reasons of 
general economic development. To ensure that 
this prohibition is respected and exemptions are 
applied equally across the European Union. The 
European Commission is in charge of watching 
over the compliance of State aid with EU rules. 
As a first step, it has to determine whether a 
company has received State aid, which is the 

case if the support meets the following criteria:
• there has been an intervention by the State 

or through State resources which can take a 
variety of forms (e.g. grants, interest and tax 
reliefs, guarantees, government holdings of all 
or part of a company, or the provision of goods 
and services on preferential terms, etc.);

• the intervention confers an advantage to 
the recipient on a selective basis, for example to 
specific companies or sectors of the industry, or 
to companies located in specific regions;

в.с. лук’янець 
кандидат юридичних 
наук, доцент, заступник 
завідувача кафедри 
конституційного, 
адміністративного та 
міжнародного права,
ВНЗ «Університет 
економіки та права 
«КРОК»

У статті основну увагу було звернено на те, що курс 
на європейську інтеграцію ставить перед нашою державою 
комплексне завдання здійснення глибоких економічних ре
форм, створення реально діючої ринкової економіки. Значне 
місце у реалізації цих завдань посідає проблема регулювання 
державної допомоги. Для кращого проведення апроксимації 
українського антимонопольного законодавства у сфері на
дання державної допомоги до відповідних норм права Євро
союзу, практично необхідним є запозичення досвіду застосу
вання національними судами державчленів Євросоюзу поло
жень конкурентного права Євросоюзу.

В статье основное внимание было обращение на то, что 
курс на европейскую интеграцию ставит перед нашим госу
дарством комплексное задание осуществления глубоких эко
номических реформ, создания реально действующей рыночной 
экономики. Значительное место в реализации этих заданий 
занимает проблема регулирования государственной помощи. 
Для лучшего проведения аппроксимации украинского антимо
нопольного законодательства в сфере предоставления госу
дарственной помощи к соответствующим нормам права Ев
росоюза, практически необходимым является заимствование 
опыта применения национальными судами государствчленов 
Евросоюза положений конкурентного права Евросоюза.

In this article, basic attention was dedicated to the state aid 
by the European Union competition law. The Commission and 
the national courts have complementary and separate roles in 
the application of the state aid rules. For better approximation 
of Ukrainian antitrust legislation in part of the state aid to the 
appropriate norms of the European Union competition rules, it is 
practically necessary to analyse the experience of application by 
national courts of memberstates of the European Union provisions 
of the European Union competition law.

Ключові ñлова: конкурентне право Євросоюзу, державна 
допомога, антимонопольне право, національні суди держав
членів Євросоюзу.

Application of EC state aid law  
by the Member State courts
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• competition has been or may be distorted;
• the intervention is likely to affect trade be�he intervention is likely to affect trade be�

tween Member States.
By contrast, general measures are not regar�

ded as State aid because they are not selective 
and apply to all companies regardless of their size, 
location or sector. Examples include general 
taxation measures or employment legislation.

State aid is traditionally considered as an area 
where there is not much room for action at na�
tional level, given the Commission’s almost ex�
clusive competence. This is true as far as the as�
sessment of the compatibility of an aid with the 
common market is concerned. However, as set 
out in the Commission’s notice on cooperation 
between national courts and the Commission in 
the State aid field national courts may also be 
called to take part in State aid control in many 
different situations.

First of all, national courts have an impor�
tant role to play in the protection of enterprises 
against unlawful aid to their competitors. As a 
consequence of the direct effect of Art. 107(3) 
of, if aid is granted without prior authorisation 
by the Commission, a competitor can address 
himself directly to a national court. As the Court 
of Justice has established, the national judge is 
obliged to take all necessary measures against 
this infringement, even to the extent of ordering 
reimbursement of the aid.

Secondly, the implementation of Commis�
sion decisions, especially recovery decisions, 
often gives rise to procedures before national 
courts. National judges have to ensure the «effet 
utile» of the Commission decision. In doing so, 
they make an essential contribution to an effi�
cient system of State aid control. 

Despite these far�reaching powers and tasks 
of national courts, the present article shows 
that these are unfortunately largely underused. 
The number of cases in most Member States is 
very low, especially if compared with the num�
ber of examples of unlawful aid, and national 
proceedings have rarely allowed competitors 
to achieve the desired outcome. This is perhaps 
the most surprising conclusion to draw from the 
study: since the instruments exist at national 
level, why they are not used more often. Would 
it not follow the spirit of subsidiarity for enter�
prises and judges to take action against unlawful 
aid at national level?

I believe that part of the explanation for the 
current situation is probably the lack of know�

ledge of the State aid rules by the people con�
cerned (administrations, enterprises, lawyers, 
etc.). The adoption of a procedural regulation 
and the ongoing efforts of the Commission to 
make State aid policy more transparent will lead 
to improvements in this regard. This article will 
certainly also bring a contribution by showing 
possible ways of action and offering inspiration 
for future developments.

The Commission and the national courts have 
complementary and separate roles in the appli�
cation of the State aid rules. While the Commis�
sion has the exclusive power to decide whether 
aid is compatible with the common market, na�
tional courts are responsible for the protection 
of rights and the enforcement of duties, usually 
at the behest of private parties. In its notice on 
cooperation in State aid matters between natio�
nal courts and the Commission, the Commission 
points out that, while it is not always in a posi�
tion to act promptly to safeguard the interests of 
third parties in State aid matters, national courts 
may be better placed to ensure that breaches of 
the last sentence of Art. 107 (3) are dealt with 
and remedied. [1]

This article analyses the cases on EC State 
aid law which have been decided by Member 
State courts to date. The following actions can 
be brought before national courts:

1) actions by the Member State to obtain re�
covery from the beneficiary (or actions by the 
beneficiary against recovery by the Member 
State);

2) actions by a company against the Mem�
ber State for the annulment of a discriminatory 
imposition of a financial burden (e.g. tax) from 
which another company is exempted;

3) disputes between different branches of the 
administration as to the permissibility of State 
aid measures (institutional disputes);

4) actions by a competitor against the Mem�
ber State for damages, recovery and/or injunc�
tive measures;

5) actions by a competitor against the bene�
ficiary for damages, recovery and/or injunctive 
measures.

Enforcement by the European Commission. 
Article 107(1) and (3) of the Treaty provide for 
a specific procedure under which the European 
Commission monitors new aid and keeps exis�
ting aid under constant review. A Member State 
must notify the Commission of any plans to 
grant or alter aid before they are put into effect. 
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Following notification, the Commission con�
ducts an initial review of the planned aid, during 
which the aid may not be put into effect.

The Commission has a period of two months 
to submit comments. If the Commission does 
not take action within this two�month period, 
the Member State may proceed to implement its 
plans and the aid shall become existing aid, sub�
ject to the supervision rules of Article 107(1). If 
at the end of that review the Commission deems 
that there are questions on the compatibility of 
the aid with the Common Market, it must with�
out delay initiate the consultative examination 
procedure under Article 107(2). In this case 
the prohibition continues until the Commission 
reaches a decision on the compatibility of the 
planned aid with the Common Market.

The Article 107(2) procedure is concluded 
by issuing either a negative decision prohibiting 
the aid, a conditional decision allowing the aid 
subject to certain conditions or a positive deci�
sion. Non�notification does not automatically 
make such aid incompatible with the Common 
Market. The Commission is not relieved of the 
duty to examine the aid and test its compatibility 
with Article 106. If the Commission finds aid 
incompatible and the aid has already been paid, 
it will ask the Member State to recover the aid 
from the recipient with interest as from the day 
on which the recipient had the aid at its disposal. 
[2] A Member State is obliged to recover the aid 
and may not allow a rule in its domestic law to 
prevent recovery. [3]

So, the Court of Justice has stated that a 
Member State may not plead provisions, prac�
tices or circumstances in its own legal system as 
a reason for not complying with EC law, while 
recipients of illegal aid cannot, save in excep�
tional circumstances, invoke the principle of 
legitimate expectations. The Court of First In�
stance has upheld the Commission’s decision 
to make its authorization of a new aid package 
subject to a suspension of the payment of that 
aid, until a prior aid to the same undertaking, 
which has been declared incompatible, has been 
recovered [4].

Furthermore, in order to emphasize the im�
portance of notification, the Commission has 
issued a communication on recovery of illegal 
aid, stipulating that it may make an interim de�
cision requiring the beneficiary immediately to 
reimburse the no notified and illegal aid to the 
Member State with interest, pending the Com�

mission’s decision on its compatibility. [5] The 
Commission has also issued a notice on coope�
ration on State aid between national courts and 
the Commission. [6] The Commission pointed 
out that national courts must until the final deci�
sion of the Commission preserve the rights of 
individuals confronted with the potential breach 
by State Authorities of the prohibition in Article 
107(3). National courts are encouraged to use 
all national remedies to freeze payment or order 
the return of sums illegally paid.

The first issue facing national courts and po�
tential claimants when applying Articles 107 
and 108 of the Treaty is whether the measure 
concerned actually constitutes State aid within 
the meaning of the Treaty. 

Article 107(1) of the Treaty covers ‘any aid 
granted by a Member State or through State re-
sources in any form whatsoever which distorts 
or threatens to distort competition by favouring 
certain undertakings or the production of cer-
tain goods, in so far as it affects trade between 
Member States’. 

The ECJ has explicitly stated that, as is the 
case for the Commission, national courts have 
powers to interpret the notion of State aid. [7] 
The notion of State aid is not limited to subsi�
dies. [8] It also comprises, inter alia, tax conces�
sions and investments from public funds made 
in circumstances where a private investor would 
have withheld his support. [9] Whether the aid 
is granted directly by the State or by public or 
private bodies established or appointed by it to 
administer the aid is immaterial in this respect 
[10]. However, for public support to be consi�
dered State aid, the aid needs to favour certain 
undertakings or the production of certain goods 
(‘selectivity’), as opposed to general measures 
to which Article 107(1) of the Treaty does not 
apply [11]. In addition, the aid must distort or 
threaten to distort competition and must have an 
effect on trade between Member States [12].

The case law of the Community courts [13] 
and decisions taken by the Commission have 
frequently addressed the question of whether 
certain measures qualify as State aid. In addition, 
the Commission has issued detailed guidance on 
a series of complex issues, such as the applica�
tion of the private investor principle [14] and of 
the private creditor test [15], the circumstances 
under which State guarantees must be regarded 
as State aid [16], the treatment of public land 
sales [17], privatisation and assimilated State ac�
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tions [18], aid below the de minimis thresholds 
[19], export credit insurance [20], direct busi�
ness taxation [21], risk capital investments [22], 
and State aid for research, development and in�
novation [23]. Case law, Commission guidance 
and decision making practice can provide valu�
able assistance to national courts and potential 
claimants concerning State aid.

Where doubts exist as to the qualification of 
State aid, national courts may ask for a Com�
mission opinion under section 3 of this Notice. 
This is without prejudice to the possibility or the 
obligation for a national court to refer the matter 
to the ECJ for a preliminary ruling under Article 
309 of the Treaty.

The standstill obligation. According to Arti�
cle 108(3) of the Treaty, Member States may not 
implement State aid measures without the prior 
approval of the Commission (‘standstill obliga�
tion’): ‘The Commission shall be informed, in 
sufficient time to enable it to submit its com-
ments, of any plans to grant or alter aid. If it 
considers that any such plan is not compatible 
with the common market having regard to Article 
107, it shall without delay initiate the procedure 
provided for in paragraph 2. The Member State 
concerned shall not put its proposed measures 
into effect until this procedure has resulted in a 
final decision’ [24].

However, there are a number of circum�
stances in which State aid can be lawfully im�
plemented without Commission approval: (a) 
Where the measure is covered by a Block Exem�
ption Regulation issued under the framework of 
Council Regulation (EC) No 994/98 of 7 May 
1998 on the application of Articles 92 and 93 
of the Treaty establishing the European Com�
munity to certain categories of horizontal State 
aid [25] (‘the Enabling Regulation’). Where a 
measure meets all the requirements of a Block 
Exemption Regulation, the Member State is re�
lieved of its obligation to notify the planned aid 
measure and the standstill obligation does not 
apply. Based on the Enabling Regulation, the 
Commission originally adopted several Block 
Exemption Regulations [26], some of which 
have in the meantime been replaced by Com�
mission Regulation (EC) No 800/2008 of 6 
August 2008 declaring certain categories of aid 
compatible with the common market in applica�
tion of Articles 87 and 88 of the Treaty (General 
block exemption Regulation) [27]. (b) Similarly, 
existing aid [28] is not subject to the standstill 

obligation. This includes, amongst others, aid 
granted under a scheme which existed before 
a Member State’s accession to the European 
Union or under a scheme previously approved 
by the Commission [29].

National court proceedings in State aid mat�
ters may sometimes concern the applicability of 
a Block Exemption Regulation or an existing or 
approved aid scheme, or both. Where the ap�
plicability of such a Regulation or scheme is at 
stake, the national court can only assess whether 
all the conditions of the Regulation or scheme 
are met. It cannot assess the compatibility of an 
aid measure where this is not the case, since that 
assessment is the exclusive responsibility of the 
Commission.

If the national court needs to determine 
whether the measure falls under an approved 
aid scheme, it can only verify whether all condi�
tions of the approval decision are met. Where 
the issues raised at national level concern the 
validity of a Commission decision, the national 
court has no jurisdiction to declare acts of Com�
munity institutions invalid [29]. Where the issue 
of validity arises, the national court may, or in 
some cases must, refer the matter to the ECJ for 
a preliminary ruling [30]. Based on the principle 
of legal certainty as interpreted by the ECJ, even 
the possibility of questioning the validity of the 
underlying Commission decision by way of a 
preliminary ruling is no longer available where 
the claimant could undoubtedly have challenged 
the Commission decision before the Community 
courts under Article 263 of the Treaty, but failed 
to do so [31].

Respective roles of the Commission and na-
tional courts. The ECJ has repeatedly confirmed 
that both national courts and the Commission 
play essential, but distinct roles in the context of 
State aid enforcement [32]. The Commission’s 
main role is to examine the compatibility of pro�
posed aid measures with the common market, 
based on the criteria laid down in Article 107(2) 
and (3) of the Treaty. This compatibility assess�
ment is the exclusive responsibility of the Com�
mission, subject to review by the Community 
courts. According to settled ECJ jurisprudence, 
national courts do not have the power to declare 
a State aid measure compatible with Article 
107(2) or (3) of the Treaty [33].

The role of the national court depends on the 
aid measure at issue and whether that measure 
has been duly notified and approved by the 
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Commission: (a) National courts are often asked 
to intervene in cases where a Member State au�
thority [34] has granted aid without respecting 
the standstill obligation. This situation arises 
either because the aid was not notified at all, or 
because the authority implemented it before get�
ting the Commission’s approval. The role of na�
tional courts in such cases is to protect the rights 
of individuals affected by the unlawful imple�
mentation of the aid [35]. (b) National courts 
also play an important role in the enforcement of 
recovery decisions adopted under Article 14(1) 
of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 
March 1999 laying down detailed rules for the 
application of Article 93 of the EC Treaty [36] 
(‘the Procedural Regulation’), where the Com�
mission’s assessment concludes that aid granted 
unlawfully is incompatible with the common mar�
ket and enjoins the Member State concerned to 
recover the incompatible aid from the benefi�
ciary. The involvement of national courts in such 
cases usually arises from actions brought by 
beneficiaries for review of the legality of the re�
payment request issued by national authorities. 
However, depending on national procedural law, 
other types of legal action may be possible (such 
as actions by Member State authorities against 
the beneficiary aimed at the full implementation 
of a Commission recovery decision). 

When preserving the interests of individu�
als, national courts must take full account of the 
effectiveness and direct effect [37] of Article 
108(3) of the Treaty and the interests of the 
Community [38].

Like Articles 101 and 102 EC, the standstill 
obligation laid down in Article 108(3) of the 
Treaty gives rise to directly effective individual 
rights of affected parties (such as the competi�
tors of the beneficiary). These affected parties 
can enforce their rights by bringing legal action 
before competent national courts against the 
granting Member State. Dealing with such legal 
actions and thus protecting competitor’s rights 
under Article 108(3) of the Treaty is one of the 
most important roles of national courts in the 
State aid field.

The essential role played by national courts 
in this context also stems from the fact that the 
Commission’s own powers to protect competi�
tors and other third parties against unlawful aid 
are limited. Most importantly, as the ECJ held 
in its ‘Boussac’ [39] and ‘Tubemeuse’ [40] 
judgments, the Commission cannot adopt a fi�

nal decision ordering recovery merely because 
the aid was not notified in accordance with 
Article 108(3) of the Treaty. The Commission 
must therefore conduct a full compatibility as�
sessment, regardless of whether the standstill 
obligation has been respected or not [41]. This 
assessment can be time�consuming and the 
Commission’s powers to issue preliminary re�
covery injunctions are subject to very strict legal 
requirements [42]. 

As a result, actions before national courts of�
fer an important means of redress for competi�
tors and other third parties affected by unlawful 
State aid. Remedies available before national 
courts include: (a) preventing the payment of 
unlawful aid; (b) recovery of unlawful aid (re�
gardless of compatibility); (c) recovery of il�
legality interest; (d) damages for competitors 
and other third parties; and (e) interim measures 
against unlawful aid.

Preventing the payment of unlawful aid. Na�
tional courts are obliged to protect the rights of 
individuals affected by violations of the stand�
still obligation. National courts must therefore 
draw all appropriate legal consequences, in ac�
cordance with national law, where an infringe�
ment of Article 108(3) of the Treaty has oc�
curred [43]. However, the national courts′ ob�
ligations are not limited to unlawful aid already 
disbursed. They also extend to cases where an 
unlawful payment is about to be made. As part 
of their duties under Article 108(3) of the Trea�
ty, national courts must safeguard the rights of 
individuals against possible disregard of those 
rights. Where unlawful aid is about to be dis�
bursed, the national court is therefore obliged to 
prevent this payment from taking place.

The national courts′ obligation to prevent the 
payment of unlawful aid can arise in a variety 
of procedural settings, depending on different 
types of actions available under national law. 
Very often, the claimant will seek to challenge 
the validity of the national act granting the un�
lawful State aid. In such cases, preventing the 
unlawful payment will usually be the logical 
consequence of finding that the granting act is 
invalid as a result of the Member State’s breach 
of Article 108(3) of the Treaty [44].

Recovery of unlawful aid. Where a national 
court is confronted with unlawfully granted aid, 
it must draw all legal consequences from this 
unlawfulness under national law. The national 
court must therefore in principle order the full 
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recovery of unlawful State aid from the benefi�
ciary [45]. Ordering the full recovery of unlaw�
ful aid is part of the national court′s obligation 
to protect the individual rights of the claimant 
(such as the competitor) under Article 108(3) of 
the Treaty. The recovery obligation of the na�
tional court is thus not dependent on the com�
patibility of the aid measure with Article 107(2) 
or (3) of the Treaty.

Since national courts must order the full re�
covery of unlawful aid regardless of its compa�
tibility, recovery can be swifter before a natio�
nal court than through a complaint with the 
Commission. Indeed, unlike the Commission, 
the national court can and must limit itself to 
determining whether the measure constitutes 
State aid and whether the standstill obligation 
applies to it.

However, the national courts′ recovery obli�
gation is not absolute. According to the ‘SFEI’ 
jurisprudence [46], there can be exceptional cir�
cumstances in which the recovery of unlawful 
State aid would not be appropriate. The legal 
standard to be applied in this context should 
be similar to the one applicable under Articles 
14 and 15 of the Procedural Regulation [47]. 
In other words, circumstances which would 
not stand in the way of a recovery order by the 
Commission cannot justify a national court re�
fraining from ordering full recovery under Artic�
le 108(3) of the Treaty. The standard which the 
Community courts apply in this respect is very 
strict. In particular, the ECJ has consistently 
held that, in principle, a beneficiary of unlawful 
aid cannot plead legitimate expectation against 
a Commission recovery order [48]. This is be�
cause a diligent businessman would have been 
able to verify whether the aid he received was 
notified or not [49].

To justify the national court not ordering 
recovery under Article 108(3) of the Treaty, a 
specific and concrete fact must therefore have 
generated legitimate expectation on the bene�
ficiary’s part [50]. This can be the case if the 
Commission itself has given precise assurances 
that the measure in question does not constitute 
State aid, or that it is not covered by the stand�
still obligation [51].

In its ‘CELF’ judgment [52], the ECJ clarified 
that the national court’s obligation to order full 
recovery of unlawful State aid ceases if, by the 
time the national court renders its judgment, the 
Commission has already decided that the aid is 

compatible with the common market. Since the 
purpose of the standstill obligation is to ensure 
that only compatible aid can be implemented, 
this purpose can no longer be frustrated where 
the Commission has already confirmed compa�
tibility [53]. Therefore, the national court’s obli�
gation to protect individual rights under Article 
108(3) of the Treaty remains unaffected where 
the Commission has not yet taken a decision, re�
gardless of whether a Commission procedure is 
pending or not [54].

While after a positive Commission decision 
the national court is no longer under a Communi-
ty law obligation to order full recovery, the ECJ 
also explicitly recognises that a recovery obliga�
tion may exist under national law [55]. Howe�
ver, where such a recovery obligation exists, 
this is without prejudice to the Member State’s 
right to re�implement the aid subsequently.

Once the national court has decided that 
unlawful aid has been disbursed in violation 
of Article 108(3) of the Treaty, it must quan�
tify the aid in order to determine the amount to 
be recovered. The case law of the Community 
courts on the application of Article 107(1) of 
the Treaty and the Commission’s guidance and 
decision making practice should assist the court 
in this respect. 

Recovery of interest. The economic advan�
tage of unlawful aid is not limited to its nominal 
amount. In addition, the beneficiary obtains a fi�
nancial advantage resulting from the premature 
implementation of the aid. This is due to the fact 
that, had the aid been notified to the Commis�
sion, payment would (if at all) have taken place 
later. This would have obliged the beneficiary 
to borrow the relevant funds on the capital mar�
kets, including interest at market rates. 

This undue time advantage is the reason why, 
if recovery is ordered by the Commission, Ar�
ticle 14(2) of the Procedural Regulation requires 
not only recovery of the nominal aid amount, 
but also recovery of interest from the day the un�
lawful aid was put at the disposal of the benefi�
ciary to the day when it is effectively recovered. 
The interest rate to be applied in this context is 
defined in Article 9 of Commission Regulation 
(EC) No 794/2004 of 21 April 2004 implemen�
ting Council Regulation (EC) No 659/1999 lay�
ing down detailed rules for the application of 
Article 113 of the Treaty (‘the Implementing 
Regulation’) [56].

In its ‘CELF’ judgment, the ECJ clarified 
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that the need to recover the financial advantage 
resulting from premature implementation of the 
aid (hereinafter referred to as ‘illegality interest’) 
is part of the national courts′ obligation under 
Article 108(3) of the Treaty. This is because the 
premature implementation of unlawful aid will 
at least cause competitors to suffer depending on 
the circumstances earlier than they would have 
to, in competition terms, from the effects of the 
aid. The beneficiary has therefore obtained an 
undue advantage [57].

The national court’s obligation to order the 
recovery of illegality interest can arise in two 
different settings: (a) The national court must 
normally order full recovery of unlawful aid 
under Article 108(3) of the Treaty. Where this 
is the case, illegality interest needs to be added 
to the original aid amount when determining 
the total recovery amount. (b) However, the 
national court must also order the recovery of 
illegality interest in circumstances in which, ex�
ceptionally, there is no obligation to order full 
recovery. As confirmed in ‘CELF’, the national 
court’s obligation to order recovery of illegali�
ty interest therefore remains in place even after 
a positive Commission decision [58]. This can 
be of central importance to potential claimants, 
since it also offers a successful remedy in cases 
where the Commission has already declared the 
aid compatible with the common market.

Conclusions 
In order to comply with their recovery ob�

ligation as regards illegality interest, national 
courts need to determine the interest amount to 
be recovered. The following principles apply in 
this respect:

(a) The starting point is the nominal aid 
amount [59].

(b) When determining the applicable interest 

rate and calculation method, national courts 
should take account of the fact that recovery 
of illegality interest by a national court serves 
the same purpose as the Commission’s interest 
recovery under Article 14 of the Procedural 
Regulation. In addition, claims for the recovery 
of illegality interest are Community law claims 
based directly on Article 108(3) of the Treaty. 

(c) In order to ensure consistency with Ar�
ticle 14 of the Procedural Regulation and to 
comply with the effectiveness requirement, the 
Commission considers that the method of inte�
rest calculation used by the national court may 
not be less strict than that foreseen in the Imple�
menting Regulation [60]. Consequently, illega�
lity interest must be calculated on a compound 
basis and the applicable interest rate may not be 
lower than the reference rate.

(d) Moreover, in the Commission’s view, it 
follows from the principle of equivalence that, 
where the interest rate calculation under national 
law is stricter than that laid down in the Imple�
menting Regulation, the national court will have 
to apply the stricter national rules also to claims 
based on Article 108(3) of the Treaty.

(e) The start date for the interest calculation 
will always be the day on which the unlawful 
aid was put at the disposal of the beneficiary. 
The end date depends on the situation at the time 
of the national judgment. If, as was the case in 
‘CELF’, the Commission has already approved 
the aid, the end date is the date of the Commis�
sion decision. Otherwise, illegality interest ac�
cumulates for the whole period of unlawfulness 
until the date of actual repayment of the aid by 
the beneficiary. As was confirmed in ‘CELF’, 
illegality interest also needs to be applied for interest also needs to be applied for 
the period between the adoption of a positive 
Commission decision and the subsequent annul�
ment of this decision by the Community courts 
[61].
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У статті розглянуто особливості побудови та застосу
вання системи планування, програмування, розроблення та 
виконання бюджету, запровадженої у Збройних силах США 
для фінансування діяльності щодо забезпечення обороноздат
ності та військової безпеки. Наведено переваги та недоліки 
такої системи. Визначено основні напрями вдосконалення 
вітчизняної нормативноправової бази для побудови сучасної 
системи оборонного планування в Україні.

В статье рассмотрены особенности построения и приме
нения системы планирования, программирования, разработ
ки и выполнения бюджета, введенной в Вооруженных си
лах США для финансирования деятельности по обеспечению 
обороноспособности и военной безопасности. Приведены 
преимущества и недостатки такой системы. Определены 
основные направления совершенствования отечественной 
нормативноправовой базы для построения современной сис
темы военного планирования Украины.

The article discusses the features of construction and application 
of planning, programming, development and implementation of the 
budget, introduced in the U.S. Army for funding to ensure the 
defense and military security. The advantages and disadvantages 
of such a system. Basic ways of domestic regulatory framework to 
build a modern defense planning system in Ukraine.

Ключові ñлова: оборонне планування, оборонне програмуван
ня, розроблення бюджету, виконання бюджету, Збройні сили США.

Особливості системи оборонного 
планування, програмування, розроблення  
та виконання бюджету Збройних сил США
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Постановка проблеми
Останнім часом усе більшої актуаль

ності набувають питання побудови ці
лісної вітчизняної системи оборонного 
планування, основу якої закладено при
йнятим у 200� році Законом України 
«Про оборонне планування», та її адап
тації до бюджетного процесу, зокрема 
до розроблення оборонного бюджету 
держави [1�].

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Вагомий внесок у розроблення тео

ретикоправових питань, пов’язаних із 
оборонним плануванням, програмуван
ням, розробленням та виконанням 
бюджету Збройних сил США зробили 
українські та російські фахівці: С.С. 
Алексєєв, С.В. Бобровник, О.Л. Богініч, 
Л.А. Григорян, Л.В. Коваль, В.К. Кол
паков, В.К. Шкарупа та інші. Проте, 
ряд актуальних і практично значущих 
проблем, які стосуються вказаної про
блеми, потребують подальшого вивчен
ня та розроблення, що й визначає акту
альність цієї статті. 

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

 На сьогодні вітчизняне оборонне 
планування перебуває на шляху форму
вання і має низку суттєвих недоліків. 
Воно ще не досягло рівня цілісної сис
теми з комплексом взаємопов’язаних 
та детально опрацьованих процедур на 
кожному з етапів і не стало циклічним 
процесом, призначеним для визначен
ня пріоритетів, фінансових ресурсів та 
їх раціонального розподілу, необхідних 
для виконання завдань щодо забезпе
чення обороноздатності держави.

Формулювання цілей статті
Мета статті – розглянути особливості 

побудови та застосування системи пла
нування, програмування, розроблення 
та виконання бюджету, запровадженої  
у Збройних силах США для фінансу
вання діяльності щодо забезпечення  
обороноздатності та військової безпе 
 ки; вказати переваги та недоліки та
кої системи; визначити основні напря 
 ми вдосконалення вітчизняної норма

тивноправової бази для побудови су
часної системи оборонного планування 
в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження
Досі відсутній основний методологіч

ний документ з оборонного планування, 
обов’язковий для всіх задіяних у ньому 
центральних органів виконавчої вла
ди, який чітко регламентував би етапи 
та процеси оборонного планування, а 
також визначав би їх відповідальних 
виконавців. Оборонне планування ще 
не стало безперервним у часі процесом, 
воно не передбачає проведення деталь
ного аналізу виконання державних 
оборонних програм, обов’язкового їх 
щорічного оновлення. Не встановлено 
критерії оцінювання ефективності ви
конання програм та використання бюд
жетних коштів.

Як наслідок, державні програми роз
витку збройних сил, а також озброєння 
та військової техніки розглядаються 
і затверджуються окремо, без узго
дження в часі, та мають повтори за 
змістом щодо оснащення (переозброєн
ня) збройних сил, озброєння і військо
вої техніки. Вони не охоплюють весь 
життєвий цикл озброєння та військової 
техніки і не мають адресного погоджен
ня з конкретною військовою частиною 
або місцем дислокації зразка. Узагалі 
відсутні програмні заходи з капіталь
ного ремонту та утилізації озброєння, 
військової техніки, що не включаються 
до Державного оборонного замовлення. 

Під час розгляду проекту Державно
го бюджету України Верховна Рада не 
отримує розширену інформацію щодо 
показників оборонного бюджету, його 
видатків на виконання державних ці
льових оборонних програм, зокрема на 
створення, модернізацію та ремонт сис
теми озброєння, закупівлю озброєння 
та військової техніки. Комітету Верхов
ної Ради України з національної безпе
ки та оборони не надається інформація 
щодо стану виконання Державної про
грами розвитку озброєння та військової 
техніки, інших державних оборонних 
програм із визначенням основних про
блем їх виконання, розподілу бюджет
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них коштів і прогнозних показників фі
нансування.

Це вимагає ретельного вивчення 
особливостей структури та функціону
вання добре апробованої у країнах 
НАТО системи оборонного планування, 
програмування та розроблення бюдже
ту, що отримала найповніший розвиток 
у США, з метою її впровадження [6].  

Система планування, програмуван
ня та розроблення бюджету введена та 
вдосконалена низкою нормативних і 
законодавчих актів США. Спочатку на 
рівні Президента США рішенням Пре
зидентської комісії «Блакитної стріч
ки» з оборонного управління (Комісії 
Паккарда) та директивою за рішенням 
Ради національної безпеки № 219 уве
дено дворічний оборонний бюджет. 
Відповідно до параграфа 221 частини 
9 TITLE 10 Кодексу Законів США («Зб
ройні сили») визначено вимоги до обо
ронної програми на майбутні роки, по
рядок подання її до Конгресу США та 
послідовність формування оборонного 
бюджету. Усі процедури системи плану
вання, програмування та розроблення 
бюджету детально регламентовані Інс
трукцією Міністерства оборони США № 
70��.7 «Система планування, програ
мування та розроблення бюджету». 

Система планування, програмування 
та розроблення бюджету – це циклічний 
дворівневий процес, призначений для 
розроблення плану, програми та бюд
жету Міністерства оборони США [79]. 
Вона складається з трьох окремих, 
взаємопов’язаних, але послідовних ета
пів – планування, програмування та 
розроблення бюджету. Однак, з 2001 
року етапи програмування та розроб
лення бюджету в Міністерстві оборони 
почали проводитись одночасно. У ході 
еволюції система була доповнена таки
ми новими механізмами, як: ухвалення 
рішень на перспективу; перегляд по
передніх рішень із урахуванням нових 
реалій, наприклад, нових загроз, змін в 
економіці тощо. Із травня 2003 року за
проваджено етап «розгляд виконання» 
(або виконання), що проводиться одно
часно з розглядом програм і бюджету. 
Унаслідок цього створено фактично 

нову систему – систему планування, 
програмування, розроблення та вико
нання бюджету, що зберегла більшість 
процедур процесу планування, програ
мування та розроблення бюджету.

У новій системі основну увагу ак
центовано на виконанні затвердженого 
Конгресом США бюджету відповідно 
до бюджетного запиту Міністерства 
оборони в Президентському бюджеті. 
Аналіз і узгодження вимог до фінансо
вих ресурсів здійснюються ретельніше, 
але не так часто, як раніше. Водночас, 
постійним стало оцінювання виконан
ня заходів окремих найважливіших 
програм. Велику увагу приділено оці
нюванню ефективності використання 
бюджетних коштів та отриманих від 
цього результатів, що дало змогу уточ
нювати ухвалені раніше рішення сто
совно розподілу фінансових ресурсів. 
Зменшилася кількість щорічних пере
глядів рішень, ухвалених у попередні 
роки. Основні рішення з фінансуван
ня приймалися на дворічний період, 
і лише незначні зміни – у наступному 
фінансовому році.

Система планування, програмуван
ня, розроблення бюджету та його ви
конання стала внутрішньою методоло
гією Міністерства оборони, що вико
ристовується для визначення обсягів 
бюджетного фінансування, необхідних 
для виконання покладених на нього за
вдань і запропонованих для включення 
до Президентського бюджету, що по
дається конгресу. 

У концентрованому вигляді результа
ти реалізації процесу планування, про
грамування, розроблення бюджету та 
його виконання відображаються у внут
рішньому робочому документі – Обо
ронній програмі на майбутні роки, що 
розробляється Міністерством оборони 
[9]. Вона є комп’ютеризованою базою 
даних про збройні сили, ресурси та їх 
оснащення, пов’язані з усіма програма
ми Міністерства оборони, затверджени
ми міністром. 

У загальному вигляді структура 
Оборонної програми на майбутні роки 
складається з блоків, розташованих 
послідовно в трьох основних вимірах 
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(тривимірна система). Відповідно до 
першого виміру – «Основні програ
ми збройних сил» – розташовано 11 
блоків, що відображають внутрішні 
потреби та цілі Міністерства оборони, а 
саме: стратегічні сили; сили загального 
призначення; управління, контроль, 
зв’язок, розвідка та космос; повітряні 
та морські транспортні сили; гвардія і 
сили резерву; дослідження та розроб
лення; централізоване постачання й 
обслуговування; тренувальна, медична 
та інша загальна діяльність персоналу; 
адміністративне управління і пов’язана 
з цим діяльність; підтримка інших де
ржав; сили спеціальних операцій. Від
повідно до другого – блоки за статтями 
бюджетних заявок Міністерства оборо
ни згідно з бюджетною класифікацією 
Президентського бюджету та Конгресу 
США, що спрощує розгляд цих заявок і 
прийняття бюджету, а саме: досліджен
ня, розроблення, технології, випробу
вання; закупівлі; військове будівниц
тво; військовий персонал; бойова підго
товка й обслуговування та ін. За третім 
виміром розташовані блоки за компо
нентами Міністерства оборони – війсь
ковими силами та відомствами, зокре
ма: армія; флот; повітряні сили; оборон
ні агентства та ін. Процес розроблення 
Оборонної програми на майбутні роки 
детально регламентований у спеціаль
ному Довіднику Міністерства оборони з 
управління структурою Оборонної про
грами на майбутні роки – 70��.7Н.

На фінансовий рік до вказаної про
грами включаються сумарні ресурси 
Міністерства оборони та інформація 
про збройні сили за попередній, на по
точний, наступні бюджетні роки та ще 
чотири наступних роки. Наводиться та
кож інформація щодо потреб збройних 
сил ще на три роки після згаданих чо
тирьох наступних років.

Міністерство оборони протягом 120 
днів від дня подання Президентського 
бюджету зобов’язане забезпечити кон
трольні комітети та бюджетну службу 
Конгресу США спеціальною інформа
цією про Оборонну програму на майбут
ні роки. 

Вказана програма оновлюється два 

рази протягом усього циклу плануван
ня, програмування, розроблення та ви
конання бюджету. Перший раз це відбу
вається в серпнівересні кожного року 
з метою відображення показників Ме
морандуму про цілі програми і Запиту 
щодо кошторису бюджету  військових 
відомств у зведеному документі (Ме
морандум про цілі програми та Запит 
щодо кошторису бюджету). Другий раз 
– у січні наступного року з метою відоб
раження її показників у Президентсь
кому бюджеті, що подається на розгляд 
Конгресу США наступного місяця.

Міністерство оборони організовує 
свій бюджет за 11 вищезгаданими Ос
новними програмами збройних сил, що 
відображають цілі сил або цілі з під
тримки Міністерства оборони на мак
рорівні та потрібні ресурси для їх до
сягнення [10]. У них наведено етапи, 
завдання та фінансові ресурси для їх 
виконання в бюджетному році. Кожна 
основна програма збройних сил скла
дається з програмних елементів, що є 
основними інформаційними елемен
тами Оборонної програми на майбутні 
роки. 

Програмні елементи є будівельни
ми блоками системи програмування та 
розроблення бюджету. Вони включають 
сукупність функціональних або органі
заційних заходів і пов’язаних із ними 
фінансових ресурсів та формуються за
лежно від цілей (рис. 1). 

Зазначимо, що до програм основних 
сил обов’язково включаються заходи з 
фінансування їх систем озброєння. За
ходи та ресурси, потрібні для виконан
ня функцій, що не передбачені іншими 
основними програмами збройних сил, 
належать до Програми 3 («Управлін
ня, контроль, зв’язок, розвідка та кос
мос»). До неї, наприклад, віднесено 
картографічні, геодезичні заходи, кон
троль за супутниками та повітряними 
цілями. Привертає увагу той факт, що 
всі заходи з централізованого поста
чання і технічне обслуговування вклю
чені в окрему Програму 7. Її елементи 
містять заходи, зокрема, з постачання, 
технічного обслуговування, логістики, 
перевезення, діяльності морських пор
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тів, інтендантської діяльності. Усі еле
менти наукових досліджень і розробок 
систем озброєння, які ще не схвалені 
для оперативного використання, поді
ляються на шість підкатегорій і нале
жать до Програми 6 («Дослідження та 
розробки»).

 Заходи з досліджень, розроблень, 
випробувань та оцінювань  розподіля
ються на категорії за трьома напряма
ми: за видами бюджетних повноважень, 
основними програмами збройних сил 
та рівнем технологічної готовності [10]. 
Запроваджено розподіл заходів із до
сліджень, розроблень, випробувань та 
оцінювань за сьома типами бюджетних 
повноважень. З метою виділення най
важливіших етапів робіт із досліджень 
і розробок, уточнення їх напрямів у 
процесі формування основних програм 
збройних сил, введено їх класифікацію 
за шістьма категоріями. Для класифі
кації робіт із досліджень, розроблень, 
випробувань та оцінювань відповідно 
до статей бюджетних заявок Міністерс
тва оборони використовуються коди 
типу «6.Х» [10]. 

До категорії 01 («Дослідження») на
лежать наукові дослідження та експе

рименти, спрямовані на підвищення 
рівня знань у фізичних, інженерних, 
екологічних і біологічних науках, 
пов’язаних із довгостроковими потре
бами забезпечення національної без
пеки. Відповідно до Правил фінансо
вого управління Міністерства оборони 
7000.1�R роботи цієї категорії нале
жать до бюджетної діяльності (БД) БД1 
і класифікуються як «фундаментальні 
дослідження» («6.1»).

Категорія 02 («Дослідні розроблен
ня») включає роботи з упровадження 
фундаментальних досліджень для ви
конання широкого кола військових 
завдань і окремих великих конструк
торських проектів з метою оцінювання 
можливості реалізації та доцільності 
запропонованих технічних рішень. Ро
боти цієї категорії належать до бюджет
ної діяльності БД2 і класифікуються 
як «прикладні дослідження» («6.2»).

До категорії 03 («Перспективні роз
роблення») належать усі роботи, що пе
рейшли в стадію розроблення та інте
грації устаткування для проведення по
лігонних експериментів і випробувань.  
Роботи з перспективних розробок без
посередньо пов’язані з військовими по

 Рис. 1. Цілі формування програмного елемента
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требами та конкретними системами оз
броєння. Вони належать до бюджетної 
діяльності БД3 і класифікуються як «перс
пективні технологічні розробки» («6.3а»).  

До категорії 0� («Демонстрація та 
оцінювання відповідності») віднесено 
роботи з комплексного оцінювання тех
нологій для досягнення необхідних ха
рактеристик або можливості скорочен
ня витрат на створення перспективних 
технологій, а також роботи зі створен
ня систем озброєння. Вони належать до 
бюджетної діяльності БД� і класифіку
ються як «розроблення перспективних 
компонентів і прототипів» («6.3б»).

Категорія 0� («Конструкторські роз
роблення») включає проекти, пов’язані 
з розробленням та створенням демонст
раторів систем (або розробленням кон
струкцій і технологій для підпрограм) 
для військових замовників, але які ще 
не схвалено для повномасштабного ви
робництва. В армійській класифікації 
вони визначаються як «класифікова
ний тип». Такі роботи належать до бюд
жетної діяльності БД� і класифікують
ся як «розроблення конструкцій та тех
нологій» («6.�»).

До категорії 06 («Підтримка управ
ління») віднесено роботи з проведення 
монтажу або експлуатації, потрібних 
для виконання загальних досліджень 
і розроблень, а саме – експлуатація та 
утримання випробувальних полігонів, 
лабораторій, проведення випробувань 
літаків і кораблів тощо. Вони належать 
до бюджетної діяльності БД6 і класи
фікуються як «підтримка проведення 
заходів з досліджень, розроблень, вип
робувань та оцінювань» («6.�»).

За класифікацією бюджетної діяль
ності БД7 фінансуються роботи з роз
роблення діючих систем, що удоскона
люються або одержали дозвіл на серій
не виробництво («6.6»).

Між класифікаціями заходів із до
сліджень, розроблень, випробувань та 
оцінювань за бюджетними повноважен
нями та категоріями «6.Х» існує при
близний зв’язок: БД1 – 6.1, БД2 – 6.2, 
БД3 – 6.3а, БД� – 6.3б, БД� – 6.�, 
БД6 – 6.�, БД7 – 6.6 [10]. 

Усі роботи фінансуються за рахунок 

асигнувань державного бюджету на за
ходи з досліджень, розроблень, випро
бувань та оцінювань, однак не всі такі 
заходи включаються до Програми 6. 
Частина асигнувань на такі цілі за
планована в інших програмах, якщо 
зразки озброєння затверджено для се
рійного виробництва та заплановано 
їх закупівлю. Заходи із закупівлі мо
жуть включатися до кількох програм 
фінансуватися з декількох бюджетних 
статей протягом усього циклу створен
ня систем озброєння.

Для оцінювання прогресу у сфері до
сліджень та розробок і виконання про
грам розроблено систему так званих 
рівнів технологічної готовності (РТГ) 
[10]. Це дало змогу пов’язати досягнен
ня програмних цілей із досягненням 
певних рівнів технологічної готовності. 
Між категоріями рівнів технологічної 
готовності та «6.Х» за критерієм досяг
нення цілей досліджень та розробок іс
нує наближене співвідношення: РТГ1 і 
РТГ2 – 6.1; РТГ3 і РТГ� – 6.2; РТГ� 
– 6.3а; РТГ6 і вище – 6.3б і вище [10]. 
Систему рівнів технологічної готовності 
показано на рис. 2.

Процес планування, програмуван
ня, розроблення бюджету та виконан
ня проводиться шляхом послідовного 
виконання етапів планування, програ
мування та розроблення, прийняття 
бюджету і контролю його виконання. 
Потрібні процедури цього процесу ви
конуються за відведений час, а рішен
ня ухвалюється до встановленої дати. 
Етапи чітко регламентовані в часі по 
трьох календарних роках – попередньо
му, поточному та наступному фінансо
вих роках, причому процес плануван
ня здійснюється на чотири бюджетних 
роки. Другий і третій календарні роки 
є фінансовими роками, що «виконують
ся» по зобов’язаннях і асигнуваннях за 
наявністю на цей час відповідних бюд
жетних видатків.

Оскільки деякі асигнування Мініс
терства оборони використовуються в 
кількох, а не в одному фінансовому 
році, вони вимагають урахування й 
ухвалення рішень протягом усіх кален
дарних років. 
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Процес планування, програмуван
ня, розроблення бюджету та виконання 
здійснюється кожні два роки, що від
повідає вимогам подання до Конгресу 
США дворічного Президентського бюд
жету в кожному парному фінансовому 
році. Парні роки називають «поточни
ми роками», а непарні – «наступними 
роками». Так, зокрема Президентський 
бюджет на 2010 р. містив матеріали з 
обґрунтуванням бюджету Міністерства 
оборони на 2010 і 2011 рр. Проте, Пре
зидентський бюджет містить бюджетні 
запити Міністерства оборони на два фі
нансові роки, конгрес не виділяє Мініс
терству оборони асигнувань на другий 
рік. Для цього до конгресу надаються 
коригування військового бюджету з ме
тою його уточнення відповідно до вимог 

Міністерства оборони.
Планування є першим етапом про

цесу розподілу ресурсів Міністерства 
оборони, у ході якого визначаються 
можливості, потрібні для стримування 
та ліквідації загроз. Він розпочинаєть
ся за три роки до початку  фінансового 
року, на який плануються бюджетні 
асигнування, а закінчується випуском 
Керівництва з об’єднаного програму
вання на поточні роки.

У ході планування розглядаються 
положення попереднього Керівниц
тва з об’єднаного програмування, а 
також ураховується еволюція потріб
них можливостей і змін у військовій 
стратегії та політиці, викладених у 
Національній воєнній стратегії та 
Чотирирічному оборонному огляді. 

Рівень 9  «Польотна демонстрація» діючої системи для показу переваг у функціо
нальних можливостях (Actual system «flight proven» through successful 
mission operations)

Рівень 8  Завершення створення діючої системи та її «передпольотна підготовка» 
для проведення випробувань і демонстраційного показу (Actual system 
completed and “flight qualified” through testing and demonstration acti
vities)

Рівень 7  Демонстрація прототипу системи в оперативній обстановці (Demonstra
tion of a system prototype in an operational environment)        

Рівень 6   Демонстрація системи або моделі чи прототипу підсистеми у відповідно
му навколишньому середовищі (Demonstration of a system or subsystem 
model or prototype in the relevant environment)

Рівень � Компонент або випробування макета у відповідному навколишньому 
середовищі (Component or breadboard validation in the relevant envi
ronment)

Рівень �   Компонент або випробування макета у лабораторних умовах (Component 
or breadboard validation in a laboratory environment)

Рівень 3  Аналітичні та експериментальні критичні функції або характерні озна
ки концепції або те й інше (Analytical and experimental critical function 
or characteristic proof of concept (or both))

Рівень 2  Концепції та застосування технології, які сформульовано, або те й інше 
(Technology concepts or applications (or both) formulated)

Рівень 1 Основні принципи, які виявлено та опубліковано (Basic principles ob
served and reported)  

Рис. 2. Система рівнів технологічної готовності
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Об’єднаним штабом розробляється ке
рівний документ з об’єднаного пла
нування, в якому визначаються про
грамні пріоритети та вимоги. У його 
розділі «Майбутні можливості» наво
дяться існуючі та можливі в майбут
ньому недоліки в оперативних мож
ливостях, можливості використання 
перспективних технологій, що вима
гають значних зусиль науки і техніки, 
або закупівель систем озброєння. Крім 
того, проводиться щорічне оцінюван
ня об’єднаних бойових можливостей у 
районах бойових дій.

Керівництво з об’єднаного програму
вання є основним  документом плану
вання Міністерства оборони, в якому 
відображені пріоритети президента у 
сфері забезпечення національної без
пеки, зокрема стратегії національної 
безпеки та національної воєнної стра
тегії. Керівництво з об’єднаного про
грамування разом з Керівництвом із 
стратегічного планування є основними 
документами, що використовуються 
складовими воєнної організації для 
планування своєї діяльності в мирний 
час, під час криз, а також як стратегії 
у воєнний час. Керівництво з питань 
фінансування разом з Керівництвом із 
стратегічного планування і Керівниц
твом із об’єднаного програмування є 
основою для проведення етапу програ
мування.

Метою етапу програмування є роз 
 поділ ресурсів для забезпечення за
вдань та місій військових відомств 
(наприклад, Сухопутних військ, Вій 
 ськовоповітряних сил, Військовомор
ського флоту) і оборонних агентств. На 
цьому етапі раніше ухвалені рішення 
при плануванні переводяться Керів
ництвом із програмування для апарату 
міністра оборони і Керівництвом для 
Конгресу США в детальні, розподілені в 
часі, вимоги до ресурсів, які включають 
сили, персонал і засоби. Систематично 
розглядаються та затверджуються за
ходи, що вимагають бюджетних витрат 
на оборонні цілі та кадрові ресурси, на 
наступні шість років. Це дає міністрові 
оборони і президентові уявлення про 
те, як ухвалені рішення позначаться в 

майбутньому на забезпеченні обороноз
датності країни. 

У серпні парного (поточного) року 
кожна військова організація подає мі
ністрові оборони зведений документ 
– Меморандум про цілі програми та 
Запит щодо кошторису бюджету. Він 
охоплює завдання оборонної програми 
на майбутні роки на шестирічний пе
ріод і є збалансованими пропозиціями 
військових організацій з розподілу на
явних ресурсів у рамках встановлених 
обмежень з метою задоволення вимог 
Керівництва зі стратегічного плану
вання та Керівництва з об’єднаного 
програмування. У Меморандумі про 
цілі програми та Запиті щодо коштори
су бюджету наводяться істотні зміни в 
структурі збройних сил і остаточні по
казники, а також строки початку ство
рення нових систем. Виділяються та
кож диспропорції та недоліки програми 
для задоволення вимог Керівництва зі 
стратегічного планування та Керівниц
тва з об’єднаного програмування і цілей 
збройної боротьби.

Після подання Меморандуму про 
цілі програми та Запиту щодо кошто
рису бюджету Об’єднаний штаб про
водить розгляд Меморандуму про цілі 
програми військових організацій з ме
тою оцінювання їх відповідності вимо
гам Керівництва із стратегічного пла
нування та Керівництва з об’єднаного 
програмування, Національній воєнній 
стратегії та Чотирирічному оборонному 
огляду. Результати розгляду з можли
вими змінами включаються у Висновок 
керівника щодо програми, який ви
дається восени. 

З метою підтримки первісного варі
анту Меморандуму про цілі програми 
військові організації, Об’єднаний штаб 
і керівництво Міністерства оборони 
мають можливість наполягти на своїх 
варіантах у так званих «Вимогах» (Rec
lama).  

У середині листопада заступник мі
ністра оборони видає Меморандум з про
грамних рішень військових відомств і 
оборонних агентств, у якому коротко 
наводяться ухвалені програмні рішен
ня в поточному циклі. Цим документом 
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затверджуються Меморандуми про цілі 
програм військових відомств і оборон
них агентств із внесеними змінами.

Цей етап виконується одночасно з 
етапом програмування. Разом розгля
даються Меморандум про цілі програ
ми та Запит щодо кошторису бюджету, 
при цьому приділяється увага обґрунту
ванню потрібних бюджетних асигнувань 
і розгляду варіантів програми, що роз
робляються в процесі програмування.

Зазначимо також, що основна увага в 
ході розгляду документів Запиту щодо 
кошторису бюджету приділяється саме 
виконанню бюджету з метою підвищен
ня ефективності використання обмеже
них бюджетних коштів у цьому фінан
совому році для задоволення численних 
потреб.

Після затвердження цих проце
дур Міністерство оборони затверджує 
дворічний бюджет, у якому перші два 
роки шестирічного періоду Оборонної 
програми на майбутні роки подаються 
до Конгресу США як повноцінні само
стійні бюджети. За даними зведено
го документа Меморандуму про цілі 
програми та запиту щодо кошторису 
бюджету оновлюється також і Оборон
на програма на майбутні роки. Потім 
міністр оборони узгоджує з президен
том оборонний бюджет і направляє його 
в перший понеділок лютого до конгре
су, чим і завершується процес плану
вання, програмування, розроблення 
бюджету і його виконання та розпочи
нається процес прийняття бюджету в 
конгресі. За даними Президентського 
бюджету також оновлюється Оборонна 
програма на майбутні роки.

Відразу після передавання Прези
дентського бюджету до Конгресу США 
Міністерство оборони звертається до 
його комітетів щодо підтримки свого 
бюджетного запиту. Для цього воно по
дає деякі показники, що є цікавими для 
обґрунтування програми закупівель. 

Процес програмування та розроб
лення бюджету на наступний рік 
пов’язаний із потребою коригування 
Меморандуму про цілі програми на ос
танні п’ять років із урахуванням змін, 
що відбулися у програмах за станом їх 

виконання. Однак, включення нових 
вимог або змін в основні програми, як 
правило, обмежене регулярним проце
сом розроблення Меморандуму про цілі 
програми на поточний рік. Суть зазначе
ного процесу полягає в тому, що замість 
розроблення Запиту щодо кошторису 
бюджету на наступний рік розробля
ються зміни, що відбулися у програмах 
за станом їх виконання. У ньому змі
ни стосуються наступного бюджетного 
року і враховують досягнуті результати 
(наприклад: потреби у збільшенні вит
рат, графік затримок, економію на ре
формах управління тощо).

У процесі планування на наступні 
роки замість Меморандуму про цілі про
грами розроблюються пропозиції щодо 
змін на наступний рік з метою коригу
вання та забезпечення повного фінансу
вання заходів Оборонної програми на 
майбутні роки на наступний рік, тобто 
зі зсувом на рік.

Процес розгляду пропозицій щодо 
змін на наступний рік є аналогічним 
розглядові Меморандуму про цілі про
грами.  

Завершується процес планування, 
програмування, розроблення та вико
нання бюджету етапом розгляду вико
нання, який відбувається одночасно з 
розглядом програми та бюджету. Ос
новними цілями цього етапу є: визна
чення пріоритетів програм, які щонай
краще задовольняють вимоги воєнної 
стратегії; ухвалення рішення про пот
рібні бюджетні асигнування, необхідні 
для виконання діючих програм; оціню
вання досягнутих результатів за вико
ристані бюджетні ресурси (тобто порів
няння фактичного обсягу виробництва 
із запланованими показниками).

Оцінювання реалізації завдань і 
цілей програми, встановлення належ
ного використання бюджетних ресурсів 
проводиться за спеціально розроблени
ми показниками.

Хоча кожне з військових відомств 
посвоєму здійснює процес планування, 
програмування, розроблення бюджету 
та виконання, проте не забезпечується 
належний обмін інформацією з про
грамними службами, що має важливе 
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значення для своєчасного ухвалення 
рішень Пентагоном на всіх етапах цьо
го процесу. Для забезпечення такого 
зв’язку в кожній військовій організації 
створено відповідні структурні підроз
діли та визначено відповідальних вико
навців.

Однак, практика показала, що такий 
дворічний процес планування, програ
мування, розроблення бюджету та його 
виконання все ж має недоліки, обумо
влені значним збільшенням витрат на 
оборону, потребою щорічного внесення 
достатньої кількості змін у бюджет і 
прив’язки до річного циклу розроблен
ня бюджету конгресом [9; 10].

Висновки
Ураховуючи викладене, з метою 

створення вітчизняної системи плану
вання, програмування, розроблення 
бюджету та виконання, яка врахову
вала б переваги розглянутої вище сис
теми США, слід запровадити комп
лекс заходів із удосконалення чинної 
нормативноправової бази у сфері обо
ронного планування. Вітчизняна систе
ма планування, програмування, розроб
лення бюджету та виконання має стати 
основним методологічним документом 
для всіх центральних органів виконав
чої влади, задіяних у забезпеченні обо
роноздатності держави.

Для цього необхідно:
 запровадити циклічний дворічний 

процес оборонного планування в Украї
ні, з метою визначення пріоритетів, фі
нансових ресурсів та їх раціонального 
розподілу, потрібних для виконання 
завдань забезпечення обороноздатності 
держави;

 регламентувати в часі за трьома 
календарними роками – попереднім, 
поточним та наступним фінансовими 
– етапи та процедури такої системи;

 визначити (уточнити) функції, по
рядок взаємодії складових воєнної ор
ганізації держави, суб’єктів, що забез
печують її обороноздатність, відповід
них структурних підрозділів Міністерс
тва оборони України та Генерального 
штабу Збройних сил України, а також 
відповідальних виконавців робіт на 
всіх етапах процесу планування, про
грамування, розроблення бюджету та 
виконання; 

 передбачити процедури обов’язко
вого щорічного уточнення (оновлення) 
всіх державних оборонних програм на 
основі оцінювання результатів їх вико
нання, порівняння їх із заплановани
ми показниками з метою підвищення 
ефективності використання бюджетних 
коштів;

 надавати щорічно профільним комі
тетам Верховної Ради України розши
рену несекретну інформацію щодо:

1. розподілу оборонного бюджету на 
забезпечення обороноздатності держа
ви, що включала б видатки на виконан
ня державних цільових оборонних про
грам, зокрема, створення, модернізацію 
та ремонт систем озброєння, закупівлю 
озброєння та військової техніки, ракет 
та боєприпасів;

2. стану виконання всіх державних 
оборонних програм із визначенням ос
новних проблем їх виконання, розподі
лу бюджетних коштів та прогнозних 
показників фінансування на наступні 
роки.

Список використаних джерел
1. Військовотехнічна та військовопромислова політика України: проблеми формування 

та реалізації / В.П. Горбулін, В.В. Зубарєв, П.П. Скурський, С.М. Химченко // Національ
на безпека: український вимір. – 2009. − № 3. – С. �11.

2. Проблемні питання реалізації програмноцільового управління розвитку озброєння 
та військової техніки Воєнної організації України / В.В. Зубарєв, О.П. Ковтуненко, П.П. 
Скурський, С.М. Химченко // Наука і оборона. – 2009. − № �. – С. 2329.

3. Величко О.Ф., Скурський П.П. Методичний підхід до формування середньостроко
вих програм озброєння Збройних сил Украйни // Стратегічна панорама. – 2009. − № �. – С. 
1�21�1.

�. Телелим В.М., Гребенюк М.В., Пунда Ю.В. Аналіз деяких аспектів стратегічного пла
нування у воєнній сфері США // Наука і оборона. – 2007. № 2. – С. 1822.

трудове право; право соціального забезпечення. адміністративне право



правничий вісник університету «КроК»

62

�. Демидов Б.А., Величко А.Ф., Волощук И.В. Системноконцептуальные основы деятель
ности в военнотехнической области. Книга ІІ. Организационнометодические основы де
ятельности в военнотехнической области / под ред. Б.А. Демидова. – К.: Технологічний 
парк, 2006. – 11�2 с.

6. Army Command, Leadership and Menedgement Theory and Practice. A Reference Text. 
Chapter 1116. – US Army War College, Carlisle Barracks, 1993. 

7. Mark P. Keehan. Planning, Programming, Budgeting, and Execution (PPBE) Process. 
– Teaching note. – Defense Acqouisition University. – Business, Cost Estimating, and Financial 
Management Department. – April, 2006.

8. A Comparison of Science and Technology Funding for DoD’s Space and Nonspace Programs 
January 1�, 2008. – http://www.cbo.gov  

9. A.T. Church, T. Warner. DoD planning, budgeting, and execution system: a path toward 
improvement. – JFQ/Issue �3, 2 d quarter 2009. – P. 808�.

10. Демидов Б.А., Величко А.Ф., Волощук И.В. Системноконцептуальные основы деятель
ности в военнотехнической области. Книга І. Концептуальные основы и элементы нацио
нальной безопасности / под ред. Б.А. Демидова. – К.: Технологічний парк, 200�. – 736 с.

правничий вісник університету «КроК»



63

Постановка проблеми
Необхідність систематизації аграр

ного законодавства пов’язана, перш за 
все, з відсутністю єдиного кодифікова
ного акта, який системно відображав 
би основні напрями правового регулю
вання аграрного виробництва. Це сто
сується також проблем правового регу
лювання якості сільськогосподарської 
продукції, оскільки правові норми, що 
регулюють це питання, присутні в нор
мативних актах різної юридичної сили 
з переважанням відомчого законодав
ства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
На думку В.М. Єрмоленка, на ниніш

ньому етапі в аграрній сфері економіки 
України об’єктивно склалися принци
пово інші, ніж раніше, аграрні майнові 
відносини, що відповідно зумовлює не
обхідність звернутися до зовсім іншої 
форми кодифікації аграрного законо
давства – розроблення та прийняття 
Аграрного кодексу України [1, с. 138]. 

При цьому, регулююча дія Аграрно

го кодексу має бути спрямована, насам
перед, на внутрішні приватноправові 
аграрні правовідносини. Майбутній ко
декс мав би закріпити й особливості 
правової регламентації правовідносин 
зовнішніх, приватнопублічних [2, с. 
2829]. 

У свою чергу, В.І. Семчик вважає, що 
з метою підвищення ефективності аг
рарного і земельного законодавства до
цільним є здійснення його моніторингу, 
визначення відповідності вказаного за
конодавства сучасній концепції розвит
ку аграрного сектору і земельних від
носин, а також необхідно передбачити 
усунення колізій і неузгодженості між 
законами аграрної сфери, Цивільним 
кодексом України та Господарським 
кодексом України [3, с. �].

 На нашу думку, систематизація 
аграрного законодавства щодо якості 
сільськогосподарської продукції повин
на здійснюватись на основі врахування 
особливостей аграрного виробництва, і 
зокрема, взаємозв’язку таких базових 

с.і. Бугера 
кандидат юридичних 
наук, старший науковий 
співробітник, 
Національна академія 
аграрних наук України

Статтю присвячено систематизації аграрного законо
давства в частині забезпечення встановленого рівня якості 
сільськогосподарської продукції. Запропоновано структуру  
Аграрного кодексу України щодо правового регулювання яко
сті сільськогосподарської продукції, зокрема в питаннях дер
жавного управління, контролю та юридичної відповідальності. 

Статья посвящена систематизации аграрного законода
тельства в части обеспечения установленного уровня сель
скохозяйственной продукции. Предложена структура Аграр
ного кодекса Украины касательно правового регулирования 
качества сельскохозяйственной продукции, в частности по 
вопросам государственного регулирования, контроля и юри
дической ответственности.

The article is devoted to ordering of the agrarian legislation 
in a part of maintenance of the established level of agricultural 
production. It is offered structure of the Agrarian code of Ukraine 
concerning to legal regulation of quality of agricultural production 
in particular on state regulation, control and legal responsibility.

Ключові ñлова: сільськогосподарська продукція, якість, 
систематизація законодавства, Аграрний кодекс України. 

Систематизація аграрного законодавства  
та якість сільськогосподарської продукції

трудове право; право соціального забезпечення. адміністративне право



правничий вісник університету «КроК»

6�

понять, як якість ґрунту, якість про
дукції галузі рослинництва і тварин
ництва. 

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми 

 Комплексний характер галузі аграр
ного законодавства визначає структуру 
її будови. З огляду на цей фактор важ
ливішого значення набуває принцип 
раціонального співвідношення між за
гальним і спеціальним законодавством 
як складовими цієї галузі та їх відповід
ності. Між тим, чинне аграрне законо
давство вирізняється досить високим 
рівнем наявності колізійних норматив
них приписів. Ці суперечності міг би 
зняти Аграрний кодекс [�, с. 27�27�]. 

Найбільш складною проблемою сис
тематизації аграрного законодавства в 
питаннях якості сільськогосподарської 
продукції є забезпечення ефективного 
державного регулювання, контролю та 
юридичної відповідальності. 

Формулювання цілей статті
Метою статті є дослідження проблем 

систематизації агарного законодавства 
щодо якості сільськогосподарської про
дукції та розроблення структури Аграр
ного кодексу України з цього питання. 

Виклад основного матеріалу дослідження
Як відомо, під систематизацією за

конодавства розуміється впорядкуван
ня і вдосконалення чинних норматив
ноправових актів шляхом їх опра 
 цювання, перегляду і викладу в пев
ному порядку у формі збірників (до 
відників) актів (предметних, систем
нопредметних, хронологічних та ін.) 
чи зведених кодифікаційних актів. 
Основними формами систематизації 
законодавства у законотворчій прак
тиці та юридичній науці є інкорпора
ція та кодифікація. Інкорпорація за
конодавства – це впорядкування нор
мативноправового масиву шляхом 
його опрацювання і викладу у вигляді 
хронологічних, предметних, алфавіт
них збірників. Її можна розглядати як 
підготовчу стадію для проведення ко
дифікації законодавства. Кодифікація 

законодавства – це складніша і доско
наліша форма систематизації, яка пе
редбачає переосмислення, творчу пе
реробку та якісне поліпшення чинного 
законодавства. Результатом виступає 
новий зведений акт кодифікаційного 
типу (кодекс, статут, положення), який 
комплексно врегульовує окрему галузь 
суспільних відносин, відзначається ло
гічною послідовністю, чіткістю струк
тури для значного підвищення його 
ефективності. Кодифікація завжди має 
офіційний характер, здійснюється від
повідними державними органами [�, с. 
1�81�9]. 

На думку В.К. Мамутова, кодифіка
ція є одним із юридичних способів 
удосконалення законодавства, вико
ристання якого доцільно врахувати в 
процесі планування законодавчої діяль
ності. Це ключова ланка механізму 
вдосконалення правового регулювання, 
її можна розглядати як універсальний 
правовий засіб впливу на зміст і фор
му законодавства. Ідея кодифікації 
господарського законодавства започат
кована не наукою, а практикою й 
обумовлена необхідністю вирішення 
правозастосовчих питань. Для забезпе
чення ефективності, дієвості правово
го регулювання господарських відно
син необхідно затвердити програму 
вдосконалення господарського законо
давства на базі чинного Господарського 
кодексу України. На думку В.К. Ма
мутова, розроблення, утвердження та  
реалізація програм удосконалення на
ціонального законодавства на основі 
діючих кодексів має знайти своє місце 
у перспективному плануванні діяльно
сті Верховної Ради України. Основне 
завдання сьогодення полягає саме в 
удосконаленні чинного законодавства, 
а не його реформуванні шляхом скасу
вання одних законів і прийняття інших 
[6, с. �]. 

У процесі розроблення Аграрного ко
дексу України необхідно керуватися 
тим, що базисом аграрного виробництва 
є землі сільськогосподарського призна
чення, які на сучасному рівні розвитку 
аграрних правовідносин необхідно роз
глядати не тільки як засіб виробництва, 
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а й як невід’ємну складову біосфери, 
оскільки життя на землі забезпечуєть
ся лише у складі біосфери при взаємодії 
землі (літосфери), води (гідросфери) і 
повітря (атмосфери) та розміщення в 
них живих організмів. Порушення цієї 
взаємодії призводить до погіршення 
умов існування всього живого [7, с. 1�]. 

На нашу думку, в ході проведення 
систематизації аграрного законодавст
ва доцільним є врахування не лише 
екологічних вимог щодо якості сіль
ськогосподарської продукції, а й про
блем раціонального використання при
родноресурсного потенціалу. Зокрема, 
потребує проведення систематизації та 
частина аграрного законодавства, яка 
регулює виробництво сільськогосподар
ської продукції на територіях, що по
страждали внаслідок надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного 
характеру.

 На думку Н.І Титової, доцільним 
є прийняття «Основ земельного та аг
рарного законодавства України» як 
базового нормативноправового акта, 
за яким, окрім розвитку принципу 
«пріоритетності земель сільськогоспо
дарського призначення», водночас має 
бути закріплений принцип «пріоритет
ного правового статусу селянина» на 
цих землях. В «Основах» слід закріпи
ти спеціалізований зміст конституцій
них прав селян як громадян України 
на: вільний розвиток своєї особистості; 
освіту; свободу об−єднання в політичні 
партії та громадські організації; пра
цю; відпочинок; соціальний захист; 
охорону здоров−я, медичну допомогу й 
медичне страхування [8, с. 89].

 Такої ж точки зору дотримується 
Н.О. Багай, вказуючи на те, що підви
щення ефективності правового регу
лювання аграрних відносин можливе 
за умови прийняття єдиного кодифіко
ваного акта аграрного законодавства – 
Основ аграрного законодавства Украї
ни, оскільки саме така форма кодифі
кації найбільш повно відображала б 
суть, зміст і межі правового регулюван
ня зазначеного акта. Прийняття Основ 
аграрного законодавства (а не Аграрно
го кодексу) відображало б принципові 

риси аграрного законодавства України, 
зокрема, його комплексний, інтегрова
ний та спеціалізований характер [9, с. 
1112]. 

 На нашу думку, систематизація аг
рарного законодавства України має 
бути здійснена шляхом його кодифіка
ції, однак її результатом повинно бути 
прийняття не Основ аграрного законо
давства, а власне Аграрного кодексу 
України, оскільки сучасне аграрне ви
робництво потребує чіткої правої регла
ментації аграрних правовідносин у цій 
сфері, у тому числі щодо якості сільсь
когосподарської продукції. Зокрема, у 
структурі кодексу мають бути відобра
жені питання правового регулювання 
органічного виробництва сільськогос
подарської продукції, проблеми вико
ристання генетично модифікованих ор
ганізмів і функціонування спеціальних 
сировинних зон та ін. 

Ще одним важливим питанням сис
тематизації аграрного законодавства є 
врахування міжнародних вимог, вста
новлених до аграрного виробництва, 
у тому числі до якості сільськогоспо
дарської продукції. При цьому, необ
хідно погодитись із Г. Гуменюк щодо 
доцільності адаптації законодавчої бази 
України з безпечності харчових продук
тів та продовольчої сировини до вимог 
Європейського Союзу [10, с. 6370]. 

Необхідно зазначити, що базовою 
тенденцією правового регулювання 
якості сільськогосподарської продук
ції, як продукції харчового призначен
ня, є те, що ЄС визначив безпеку харчо
вих продуктів одним із головних пріо
ритетів своєї політики. При цьому без
пека продукції забезпечується в рамках 
глобального інтегрованого підходу за 
формулою: «від лану до столу», з ура
хуванням умов вирощування рослин, 
умов утримання та годівлі тварин, вете
ринарного контролю, санітарних норм 
щодо обробки і приготування харчових 
продуктів та ін. [11, с. 22]. Гармоніза
ція законів стосовно харчової продукції 
в Європейському Союзі відбувається в 
рамках «горизонтального» законодавс
тва, яке включає в себе аспекти, що є 
спільними для всіх видів харчової про
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дукції: добавки, маркування та гігієна; 
і «вертикального» законодавства щодо 
окремих видів продуктів [12, с. 67]. 

На наш погляд, в Аграрному кодексі 
України окремим структурним елемен
том повинно бути відображено питан
ня відповідності якості сільськогоспо
дарської продукції міжнародним ви
могам, і зокрема, вимогам Євросоюзу. 
При цьому, правове регулювання без
пеки сільськогосподарської продукції 
повинно відображатися на галузевому 
рівні, оскільки виробництво окремих 
видів продукції має певну специфіку 
та потребує спеціальної правової регла
ментації. 

Важливим є також відображення в 
структурі Аграрного кодексу України 
питань державної підтримки аграрних 
товаровиробників. Як показує міжна
родний досвід, якість сільськогоспо
дарської продукції в розвинених краї
нах забезпечується не лише за рахунок 
методів адміністративного впливу, а 
також із використанням виваженої 
економічної політики. Зокрема, Євро
пейський Союз щороку витрачає близь
ко �0 млрд. євро на дотації виробникам 
сільськогосподарської продукції. Поп
ри досить посередні кліматичні умови, 
більшість країн ЄС є світовими ліде
рами з виробництва аграрної продук
ції. Приміром, урожайність зернових 
у Нідерландах становить 82,2 ц/га, у 
Франції – 67,1 ц/га; цукрового буря
ка у Швейцарії – 8�2,� ц/га, у Франції 
– 773,2 ц/га; картоплі у Нідерландах – 
�2�,6 ц/га. Для порівняння, в Україні, 
чорноземи якої поза конкуренцією, ці 
показники є щонайменше на 20�0% 
нижчими. Старий Світ забезпечує біль
шість своїх потреб у харчах за рахунок 
внутрішнього виробництва і, до того 
ж, є експортером основних сільськогос
подарських культур. Вивіз пшениці з 
Європи, починаючи з 2000 р., щороку 
перевищує імпорт. Разом із тим, сис
тема фінансування аграрного сектору в 
різних країнах Євросоюзу має свою спе
цифіку. Скажімо, у Німеччині, Бельгії, 
Данії, Франції створено спеціалізовані 
установи для кредитування фермерів. 
У Польщі, з метою стабілізації ринку 

та захисту доходів селян, держава про
водить інтервенційні закупівлі сезон
них надлишків сільгосппродукції та її 
продаж у період дефіциту. У багатьох 
країнах передбачено податкові пільги 
для аграрних підприємств. Рівень стяг
нень для них, зокрема податок на прибу
ток, значно нижчий від подібних зборів 
(може бути навіть менше 1%) у несіль
ськогосподарських галузях. Коопера
тиви, що виробляють екологічно чисту 
продукцію, а в Німеччині ті, що працю
ють на альтернативних джерелах енер
гії, можуть бути звільнені від оподатко
вування на кілька років [13, с. 16]. 

Потрібно також погодитися з В.В. Ян
чуком, що визначальним в Аграрному 
кодексі має стати: поперше, об’єкт –  
земля та інше нерухоме й рухоме май
но, насамперед засоби виробництва, а 
також продукти харчування, продо
вольство і сировина як об’єкти права 
власності самих суб’єктів аграрного під
приємництва та об’єкти обігу; подруге, 
земля, мисливські угіддя та внутрішні 
водойми як основні засоби виробництва 
та добування продуктів харчування, 
продовольства та сировини рослинного і 
тваринного (у тому числі водного й мис
ливського) походження; потретє, зем
ля, водні та мисливські угіддя як об’єкт 
навколишнього природного середови
ща. Об’єктом правового регулювання 
цього кодексу мають стати також ро
боча сила та її охорона; тваринництво, 
зооінженерія, ветеринарія, промисло
ве рибальство та мисливство тощо [1�, 
с. �9].

Висновки
Необхідно зазначити, що для підви

щення рівня ефективності аграрного 
законодавства доцільним є здійснення 
його систематизації та прийняття Аг
рарного кодексу України. Частина ко
дексу щодо якості сільськогосподарсь
кої продукції може мати таку структу
ру: 1) вимоги до якості сільськогоспо
дарської продукції (загальні вимоги, 
вимоги на галузевому рівні, спеціальні 
вимоги, міжнародні вимоги); 2) дер
жавне управління якістю сільськогос
подарської продукції (система управ
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ління, елементи управління, механізм 
взаємодії); 3) державна підтримка аг
рарних товаровиробників щодо забез
печення якості сільськогосподарської 
продукції; �) безпека сільськогоспо
дарської продукції; �) державний та 

громадський контроль за якістю сіль
ськогосподарської продукції (завдан
ня, повноваження, обов’язки); 6) юри
дична відповідальність за порушення 
вимог до якості сільськогосподарської 
продукції. 
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Постановка проблеми
Розвиток теорії пізнання складних 

соціальнополітичних явищ сьогодні 
можна охарактеризувати достатньо 
високою динамікою і різновекторні
стю, але, як зазначалося автором у 
попередніх публікаціях, головним зав
данням теорії є визначення понятій
нокатегоріального апарату, що дає 
нам можливість охарактеризувати со
ціальні явища і їх взаємовідносини і 
взаємодію по суті, тобто у всій повноті 
розкрити їх зміст.

Вкрай важливим для теорії права та 
спеціальнонаукового знання, на яко
му базується діяльність правоохорон
них органів і спеціальних служб, зали
шається тлумачення та усвідомлення 
таких категорій як «інформаційні від
носини» та «суб’єкти інформаційного 
права».

Останні дають можливість відносно 
адекватно визначити так звані «роль» і 
«місце», тобто значення таких органів 
у структурі держави задля ефективно

го забезпечення протидії посяганням 
на інформаційні масиви України, від
повідно до своєї компетенції. 

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

Зазначене питання у структурі теорії 
інформаційної безпеки (не масмедій
ної, як це розуміється переважною біль
шістю науковців – С.Г.) займає чільне 
місце, однак різносторонність методо
логічних аспектів їх визначення є над
то широкою і потребує скрупульозного 
аналізу хоча б у першому наближенні 
основних змістовних характерних оз
нак та сфер застосування і визначень. 
Останнє, очевидно, і може складати 
мету роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Пропонується розглянути низку най

більш поширених точок зору таких нау
ковців як С.С. Алексєєв, ІЛ.Бачило, 
А.Б.Вєнгєров, В.А.Копылов, В.М.Лопа
тін, В.Ф.Погорілко, М.М.Рассолов та 
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конституційного, 
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У статті розглядаються основні теоретичні і норматив
ні положення інформаційних відносин і суб’єктів інформацій
ного права в загальному праві України. Зроблена спроба виз
начення значення інформаційних відносин через визначення їх 
місця в формуванні галузі інформаційного права.

В статье рассматриваются основные теоретические 
и нормативные положения информационных отношений и 
субъектов информационного права в общем праве Украины. 
Сделана попытка определения значения информационных от
ношений через определение их места в формировании отрас
ли информационного права.

In article the basic theoretical and standard positions of in
formation relations and subjects of the information right in a ge
neral law of Ukraine are considered. Attempt of definition of value 
of information relations in definition of their place in formation of 
branch of the information right is made.

Ключові ñлова: інформація, інформаційні відносини, інфор
маційне право, інформаційна безпека, суб’єкти інформацій
ного права, інформаційна політика, інформаційний кодекс.
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інших, а також закріплених у норма
тивних документах.

Так, до основних суб’єктів інформа
ційного права, на думку В.А. Копило
ва [21], відносяться особи, що беруть 
участь у створенні, перетворенні, пере
дачі й поширенні, одержанні й спожи
ванні інформації: творці або виробники 
інформації (особи, в результаті інтелек
туальної діяльності яких з’являється 
інформація); власники інформації 
(посередники між творцями і спожи
вачами інформації, що здобувають ви
ключне право на передачу і поширення 
інформації, і ті, що забезпечують дове
дення створеної інформації до кінцево
го споживача); споживачі інформації 
(особи, що потребують інформації, що 
шукають і одержують її для задово
лення власних потреб (для підвищення 
знань, освіти, прийняття рішень і т.п.). 
Вважаючи, що основними суспільни
ми відносинами інформаційного права 
є відносини, що виникають з приводу 
визнання інформації власною, відноси
ни інформаційної власності, В.А. Копи
лов, за аналогією з речовою власністю, 
у рамках якої реалізуються правомоч
ності володіння, користування, роз
поряджання річчю, поряд з речовою й 
інтелектуальною власністю, пропонує 
ввести ще один різновид власності – ін
формаційної власності і правомочності 
інформаційного власника (інформацій
ні правомочності), засновані на особли
востях і юридичних властивостях ін
формації. Власник інформаційної речі, 
на його думку [20], реалізує традиційні 
правомочності власника (володіння, 
користування, розпорядження інфор
маційною річчю), але з обов’язковим 
дотриманням інформаційних повнова
жень з приводу інформації: право зна
ти, право застосовувати в особистій 
діяльності, право передавати або поши
рювати інформацію з метою доведення 
її до споживача.

Сьогодні існує кілька класифіка
цій відносин, що виникають у зв’язку 
з обігом інформації. Наприклад, той 
же В.А. Копилов [19, с. 26�8] виділяє 
відносини, пов’язані зі створенням і по
ширенням вихідної і похідної інформа

ції (відкритої й обмеженого доступу); з 
формуванням інформаційних ресурсів, 
з підготовкою інформаційних продук
тів і з наданням інформаційних послуг 
(де виділяються збір, накопичення, 
зберігання і поширення інформації); з 
реалізацією права на пошук, отриман
ня, передачу і споживання інформації. 

Зокрема, М.М. Рассолов [32, с. �2] 
підрозділяє інформаційні правовідноси
ни на активні і пасивні інформаційні дії, 
посередницьку інформаційноправову 
роботу, допоміжні інформаційні дії, 
організаційні майнові і немайнові пра
вовідносини. 

У свою чергу, А.Б.Вєнгєров, відокрем
люючи від права власності і права інте
лектуальної власності право на інформа
цію, виділяє в ньому правомочність на 
доступ до інформації, на ознайомлення 
з інформацією, роз’яснення інформації, 
одержання копій документів, довідок 
[7, с. �03]. Не заперечуючи можливість 
використання права речової й інтелек
туальної власності для регулювання 
окремих суспільних відносин у сфері 
обертання інформації (І.Л. Бачило про
понує одночасне використання можли
востей цих інститутів права, виступаю
чи з концепцією «подвійного захисту» 
такої інформації і прав на неї [�]), у той 
же час, варто визнати, що відсутність 
єдиних підходів у визначенні структури 
суспільних відносин в інформаційній 
сфері для їх наступного відображення і 
регулювання в системах права і законо
давства приводить до невиправданих, 
на наш погляд, спроб «діяти навпаки», 
тобто «підганяти» ці суспільні відноси
ни під існуючі правові норми.

Варто також розуміти, що світ май
бутнього, з погляду його регулювання, 
розділиться фактично на дві частини 
– світ реальних особистостей і світ вір
туальних особистостей. А традиційна 
система права ефективно працює тіль
ки з реальними особистостями. 

Формулювання цілей статті
Основною метою роботи є розкриття 

змісту предмета дослідження, а саме: до
слідження інформаційних відносин та ви
значення суб’єктів інформаційного права.
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Виклад основного матеріалу дослідження
У першу чергу, структуру суспільних 

відносин і похідних від них правовідно
син варто визначати, виходячи зі стан
дартного циклу обертання інформації: 
виробництво – поширення – споживан
ня – виробництво, і основних повнова
жень суб’єктів в інформаційній сфері: 
вільно шукати, отримувати, передава
ти, виробляти, поширювати інформа
цію, а також мати право на недотор
канність приватного життя, таємницю 
і захист від так називаної «шкідливої 
інформації» [18, ст. 23, 2�, 28, 29]. 
При цьому, на думку А.Б. Вєнгєрова, 
необхідно враховувати три основних 
випадки переходу суспільних відносин 
у правовідносини: з волі суб’єкта, поза 
волею і бажання суб’єкта, регулювання 
мораллю, звичаями, естетичними нор
мами, а право лише гарантує волю по
ведінки [7, с. 391393].

У сфері виробництва інформації діє 
об’єктивний закон неповного її вико
ристання, у тому числі при прийнятті 
рішень в управлінській діяльності, що 
визначається «парадоксом надмірності 
інформації», так і нездатністю (несум
лінністю) суб’єктів до цього.

У галузі поширення інформації діє 
об’єктивний закон перекручування ін
формації на шляху її руху, що пов’язано 
із різною здатністю і готовністю 
суб’єктів до її сприйняття. Законодавці 
тут єдині у своїх підходах, виділяючи 
тільки «поширення» інформації. 

Однак, за способом поширення мож
на виділити безпосереднє й опосеред
коване поширення. У сфері інформа
ційного споживання діє об’єктивний 
закон примусового відчуження й усус
пільнення інформації, що пов’язано із 
небажанням суб’єктів добровільно від
давати свою інформацію тощо.

Зокрема, Є.В. Петровим відстоюєть
ся теза про те, що інформаційні відно
сини є суто цивільними відносинами, 
похідними від немайнових – це суспіль
ні відносини, врегульовані нормами 
цивільного та інформаційного права з 
приводу виробництва, розповсюджен
ня, використання інформації та охоро
ни і захисту прав на неї, учасники яких 

наділені суб’єктивними правами та 
юридичними обов’язками.

Ним доводиться, що інформація – 
найважливіший товар, який має свою 
вартість, а її ціна може змінюватися 
залежно від споживача та її значимості 
для нього. Саме тому Є.В. Петровим 
зроблено доречний висновок, що ін
формація не може бути повною мірою 
об’єктом інтелектуальної власності, то
му що існує і загальнодоступна інфор
мація. Також неможливо захистити 
інформацію інститутами авторського 
і патентного права, інформація не від
повідає такій ознаці як оригінальність. 
Навпаки, об’єкти інтелектуальної влас
ності можуть бути одним із різновидів 
інформаційних ресурсів і входити до 
складу інформаційних прав.

Виходячи зі специфічності інформа
ційних правовідносин, автор обґрунто
вує позицію, що інформаційні відноси
ни поділяються на абсолютні, квазіаб
солютні та відносні. При цьому, зверта
ючи увагу, що на сьогодні як у правовій 
доктрині України, так і в законодавстві 
сформувалися два підходи до тракту
вання права на інформацію. У рамках 
одного способу право на інформацію 
трактується тільки як право на одер
жання (доступ) до інформації, тобто як 
відносне право, а іншого – припускаєть
ся віднесення до права на інформацію 
усіх видів суб’єктивних прав, спрямо
ваних на інформацію чи на здійснення 
дій з нею. Наголошується, що доктрина 
права власності не може бути застосова
на до такого об’єкта цивільного права, 
як інформація. Це, передусім, зумов
люється властивостями інформації.

Так само, Є.В. Петровим досліджу
ються також цивільноправові способи 
захисту права на інформацію, обґрунто
вується точка зору, що слід розрізняти 
поняття «охорона» та «захист» права 
на інформацію, досліджується судовий 
захист права на інформацію, вказуєть
ся, що основним цивільноправовим 
способом захисту права на інформацію 
є відшкодування збитків [27].

Цілком визначену позицію займає 
О.В. Соснін щодо проблем правового 
регулювання інформаційних відносин:  
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суспільні інформаційні відносини у 
сфері, пов’язаній з інформацією обме
женого доступу, що не становить дер
жавної таємниці, у правовій площині 
залишаються неврегульованими [26]. 
А це ставить під сумнів не тільки мож
ливість забезпечення захисту життєво 
важливих національних інтересів дер
жави, пов’язаних з використанням та
кої інформації, а й взагалі цивілізова
них відносин у цій сфері.

А сьогодні інформаційна сфера стала 
однією із самих гарячих сфер світового 
і суспільного життя, що зумовлено її 
взаємодією з усіма сферами сучасного 
соціуму, все більше зростаючою значу
щістю інформаційної складової у житті 
й діяльності особи, суспільних органі
зацій та держави. Все це є підставою і 
вагомими аргументами для виділення 
предмета і відносин, пов’язаних з ін
формацією та інформаційною діяльніс
тю, в окрему самостійну галузь право
вого регулювання. На думку багатьох 
фахівців, такою має стати інформацій
не право – основа інформаційного сус
пільства. Необхідність прискорення 
формування нової самостійної галузі 
права зумовлена стрімко зростаючою 
значущістю процесів розвитку можли
востей і суперечностей інформаційних 
технологій і потребою адаптації їх інс
титутами держави і права до потреб на
ціональних інтересів.

Однак, поділяючи думки низки вче
них щодо необхідності виваженого 
підходу до формування нових галузей 
права, не можна погодитись з тими, 
які наголошують, що проблеми інфор
маційного права доцільно розглядати 
після повного оформлення традицій
них галузей права. Сьогодні Україна 
знаходиться у сфері дії інформаційного 
суспільства і тому не можна зволікати з 
розробкою його правового фундаменту, 
оскільки це призведе до негативних на
слідків [26]. 

Як свідчать численні джерела, про
блемам інформаційного права юридич
на наука почала приділяти увагу ще в 
6070 роках ХХ століття. Поступово 
були окреслені класифікаційні ознаки 
нової галузі права.

Важливою класифікаційною озна
кою галузі є предмет інформаційного 
права. За визначенням деяких право
знавців [23; �, с. �9�0; 6; 13], предмет 
інформаційного права України можна 
розглядати як частину суспільних від
носин, пов’язаних із обігом інформації 
та інформаційних ресурсів: створен
ням, формуванням, розвитком, поши
ренням, використанням; забезпечен
ням сталого функціонування інфра
структури інформаційного простору 
України з метою задоволення інформа
ційних потреб суб’єктів інформаційної 
діяльності та цивілізованого входжен
ня у світовий інформаційний простір; 
забезпеченням захисту інформаційних 
ресурсів, засобів комунікацій, інфор
маційних технологій та інформаційної 
безпеки суб’єктів суспільних відносин 
в інформаційній сфері.

Застосування управлінських засобів 
і прийомів для забезпечення правил 
інформаційної діяльності регулюєть
ся адміністративним правом, а право 
власності та інтелектуальної власності 
на інформацію, інформаційні ресурси 
– нормами цивільного права. Кримі
нальне право, в свою чергу, встановлює 
покарання за правопорушення в інфор
маційній сфері. Тому регулювання пра
вових відносин, пов’язаних із інфор
мацією і комунікаційними процесами, 
спонукає дотримуватися балансу вико
ристання різних методів правового ре
гулювання суспільних відносин.

Абсолютна більшість дослідників од
ностайні у тому, що у системі інформа
ційного права діють усі рівні правових 
інститутів: загальні, міжгалузеві, га
лузеві. Зокрема, С.С. Алексєєв обґрун
товує існування у правовій системі різ
новидів правових інститутів за їхніми 
предметними і функціональними озна
ками, галузевих комплексних інсти
тутів, а також субінститутів права та 
об’єднаних правових інститутів, які, на 
його думку, є найвищим рівнем будови 
галузі права [2, с. 130160].

Заслуговують також на нашу увагу 
способи визначення інститутів права, 
запропоновані О. Ющиком, який вва
жає, що до специфічних інститутів 
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інформаційного права можна віднес
ти: «свободу», «таємницю», «доступ», 
«правовий режим інформації (інформа
ційного ресурсу)», «право на інформа
цію», «захист інформації», «відкриту 
інформацію», «інформацію обмеженого 
доступу», «масову інформацію», «офі
ційну» та інші види інформації [�9].

Провідний теоретик конституційного 
права України В.Ф. Погорілко у свій час 
відзначав, що справжність і реальність 
конституційного ладу має відображати 
реально існуючі суспільні відносини на 
момент прийняття відповідної Консти
туції і на перспективу [28, с. 12218�]. 
З урахуванням цього, можна відверто 
говорити про те, що недоліки правового 
регулювання інформаційних відносин є 
наслідком недостатньої уваги держави 
(як одна із причин – С.Г.) до формування 
інформаційного права в Україні, що 
правотворчий процес здійснюється без
системно, шляхом вирішення окремих 
проблем в окремих законах і підзакон
них актах фрагментарно, а у багатьох 
випадках – без узгодження з чинним 
законодавством, потребують додатко
вих обґрунтувань і нормативного виз
начення терміни і поняття [3�].

Більше того, все більшого розвитку 
набуває принцип організації інформа
ційних ресурсів на зразок «матриці», 
коли забезпечується гнучкий, безпеч
ний та централізований розподіл ре
сурсів в інтересах так званих віртуаль
них організацій, що створюються для 
розв’язання завдань, які виникають у 
складній динамічній ситуації [9].

Саме тому, з урахуванням викладе
ного, цілком очевидною є необхідність 
організації системних досліджень у 
галузі інформаційної складової в дер
жавній безпеці України. У цій же пло
щині потребують більш глибокого нау
ковопрогностичного переосмислення 
структурні та методологічні засади 
формування й використання інформа
ційних ресурсів, підходи до розробки 
інформаційної моделі прийняття рі
шень у системі забезпечення державної 
безпеки як невід’ємної складової націо
нальної безпеки України.

Сьогодні перед науковцями, які 

працюють у галузі національної без
пеки, постає не лише теоретичне, а й 
практичне завдання забезпечити нау
ковий супровід переходу від суто тех
нічного забезпечення вирішення пи
тань розвитку інформаційної сфери до 
філософськополітичного узагальнення 
досягнутого у світі рівня інформаційно
го забезпечення життєдіяльності дер
жави, суспільства, особи [8].

Таким чином, лише визначившись 
на науковому та законодавчому рівнях 
з термінами «інформація», «знання», 
«інформаційна діяльність», «інтелек
туальна діяльність» та інших похідних: 
державна таємниця, секретна інфор
мація, оперативна інформація, розві
дувальна інформація, конфіденційна 
інформація, таємна інформація, комер
ційна таємниця, наукове відкриття, 
раціоналізаторська пропозиція, інно
ваційна діяльність, науковотехнічна 
інформація, науководослідна і дослід
ноконструкторська діяльність, науко
ве знання, побутове знання, наукова та 
науковотехнічна діяльність тощо, ми 
можемо створити ефективну систему ін
формаційного права, її функціонування 
та захисту. Дається в знаки і така про
блема, що сьогодні на законодавчому 
та нормативному рівнях інформаційне 
право досить безсистемне та еклектич
не, регулюється великою кількістю роз
порядчих документів [10, с. 22�2�3; 
1�; 30; 11, с. 1626]. Саме тому автор на
голошує на гострій потребі подальшої 
розробки методологічного забезпечення 
всієї системи національної безпеки Ук
раїни, а також інформаційної безпеки, 
адже інформація міститься в будьякій 
сфері національної безпеки.

Так, питання забезпечення інформа
ційної безпеки України і проведення ви
важеної державної інформаційної полі
тики займають одне із чільних місць в 
діяльності Ради національної безпеки 
і оборони України. Зокрема, про це пе
реконливо свідчить виступ заступника 
Секретаря Ради національної безпеки 
і оборони України, який наголосив: 
«Нині в Апараті РНБОУ на виконання 
доручення Президента України про
довжується підготовка до проведення 
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засідання Ради національної безпеки і 
оборони України з питань вдосконален
ня державної політики інформаційної 
безпеки України. Зокрема, було прове
дено низку нарад у Секретаря РНБОУ 
за загальною тематикою «Концептуаль
ні та правові засади й інфраструктурне 
забезпечення інформаційної безпеки 
України». Вважається, що обговорення 
нагальних проблем інформаційної сфе
ри України з провідними фахівцями га
лузі, яке і надалі буде практикуватись 
РНБОУ, дозволить оптимізувати процес 
вироблення пропозицій щодо напрямів 
вдосконалення державної інформацій
ної політики, які будуть покладені в 
основу матеріалів до засідання Ради на
ціональної безпеки і оборони України із 
зазначеного питання». 

Актуальні думки стосовно інфор
маційної безпеки України в контексті 
євроатлантичної інтеграції також ви
казав І. Коновалов, який зазначає, що 
інформаційна безпека є складовою за
гальнодержавної, і зважаючи на те, що 
інформаційна складова є обов’язковою 
практично всіх сфер людської діяль
ності: і гуманітарної, і технічної, і вій
ськової, – забезпечення інформаційної 
безпеки є абсолютно необхідною умо
вою стабільного розвитку суспільства.

Особливість проблеми інформаційної 
безпеки, на його думку, полягає у лави
ноподібному зростанні кількості знань 
та відповідному процесі розвитку та 
впровадження новітніх інформаційних 
і телекомунікаційних технологій. 

Більше того, вирішення питань, 
пов’язаних із забезпеченням інформа
ційної безпеки, являє собою багато
аспектну, різнопланову та ресурсноміс
тку діяльність. Він також вказує, що 
підходи до розбудови системи захисту 
інформації, а також створена науко
вотехнологічна база та організаційна 
основа вже сьогодні дозволяють Ук
раїні налагоджувати рівноправні парт
нерські стосунки з країнами Альянсу 
з цих питань та забезпечувати інформа
ційну безпеку на рівні загальносвітових 
вимог.

Крім того, функціонування цілісної 
системи захисту інформації дозволяє 

забезпечити надійність і безпеку інфор
маційного обміну, захист державної 
таємниці, конфіденційної інформації 
в державі, а також створити необхідні 
умови для охорони інформації, яка пе
редана Україні у рамках співробітниц
тва з іноземними державами та міжна
родними організаціями.

Необхідно ще раз підкреслити, що в 
умовах євроатлантичної інтеграції вирі
шення питань, спрямованих на забезпе
чення інформаційної безпеки України, 
повинно розглядатися як один з пріори
тетних напрямків державної політики 
[17; 16; 1; 3�; 2�; 30; 37�7], оскільки 
розробка державної стратегії інформа
ційної безпеки призведе до розробки 
наукововиваженої концепції інформа
ційної безпеки України, на відміну від 
вже існуючих проектів концепцій [1; 
31]. Останній дозволить удосконалити 
чинне законодавство, визначити конк
ретну відповідальність за протиправні 
діяння.

Саме тому, все вище викладене спо
нукає нас більш предметно визначитися 
із закономірностями та особливостями 
сучасного інформаційного права. Вихо
дячи із самої його назви: в широкому 
розумінні, воно є правом про/і на ін
формацію. Наявність значної кількості 
нормативноправових актів у даній га
лузі і їх безкінечне зростання спонукає 
багатьох вчених дійти висновку про 
необхідність формування нової галузі 
права – інформаційного.

Уперше думка про це була вислов
лена А. Вєнгєровим ще в 197� р. Тоді 
вона не одержала поширення й інфор
маційне право розвивалося в рамках 
комп’ютерного права, правової інфор
матики і кібернетики.

На початку і середині 90х років тер
мін «інформаційне право» використо
вувалося Ю.М. Батуріним, Ю.А. Тихо
мировим, А.Б. Агаповим і деякими ін
шими вченими. 

Так, В.А. Копилов під інформацій
ним правом розуміє «систему соціаль
них норм і відносин, що охороняються 
державою, і які виникають в інформа
ційній сфері – сфері виробництва, пе
ретворення і споживання інформації» 
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[22, с 8687]. М.М. Рассолов визначає 
інформаційне право як «сукупність 
юридичних норм і інститутів, що ре
гулюють інформаційні відносини в ін
формаційній сфері» [33]. 

Для того, щоб обґрунтувати необхід
ність виділення інформаційного права 
в окрему галузь і дати визначення са
мому поняттю «інформаційне право», 
необхідно розглянути питання про його 
предмет і метод правового регулюван
ня. 

В основі розподілу права на галузі і 
підгалузі, як відомо, лежать: 1) пред
мет правового регулювання; 2) метод 
правового регулювання [36, с. 399].

Цілком очевидно, що основним об’єк
том інформаційного права є власне ін
формація. Інформація як об’єкт пра
вового регулювання має специфічні 
особливості і юридичні властивості, 
які багато в чому визначають і відноси
ни, що виникають при її обертанні між 
суб’єктами, і характер їх поведінки. Ос
танні визначаються достатньо детально 
В.А. Копиловим [2�]. Розглядаючи пи
тання про те, що лежить в основі інфор
маційних правовідносин, В.А. Копилов 
вводить поняття «інформаційна сфера» 
[22, с. �1].

Зокрема, І.Л. Бачило справедливо вка
зує, що предметом інформаційного пра
ва є не тільки сама інформація, але й 
пов’язані з нею процеси [6, с. 7]. 

Головним тут є те, що інформаційні 
правовідносини виникають у межах ін
формаційної сфери, хоча такі суспільні 
відносини не є однорідними. Так, тео
ретично можливо виділити такі умовні 
групи суспільних відносин, що вини
кають в інформаційній сфері з приводу 
інформації: пов’язані зі створенням і 
перетворенням інформації; пов’язані 
зі збереженням інформації; пов’язані 
з передачею і поширенням інформації; 
пов’язані зі споживанням інформації. 
Все це дає нам можливість стверджува
ти, що предметом інформаційного пра
ва є суспільні відносини, що виникають 
у процесі створення, перетворення, збе
реження, поширення і споживання не
належної інформації. 

Однак, методологія інформаційного 

права має свою особливість. Зокрема, 
у загальновизнаному розумінні саме 
слово «метод» означає спосіб, прийом 
практичного здійснення чогонебудь. 
При цьому, метод правового регулюван
ня несе в собі не тільки волевиявлення, 
але й характер такого волевиявлення.

У зв’язку з цим, наприклад, у росій
ській правовій науці існують два при
нципово різних підходи виділення для 
кожної галузі свого специфічного ме
тоду правового регулювання. Перший 
ґрунтується на тому, що кожна галузь 
права має свій специфічний метод, дру
гий – що всі галузі права використову
ють єдині правові методи, закладені в 
самій природі права. Специфіка ж кож
ної галузі виявляється в перевазі одно
го або декількох методів.

Відомо, що розвиток юридичної на
уки останніх років призвів до появи 
принципово нових галузей права, що не 
мають самостійного методу правового 
регулювання, і тому їх визнають комп
лексними (наприклад, муніципальне 
право). 

Аналогічно метод формується і в ін
формаційному праві. Всеосяжний ха
рактер інформації призводить до того, 
що інформаційні відносини стосуються 
будьяких «класичних» галузей права. 
Базовою галуззю права для регулю
вання відносин, пов’язаних з інформа
ційною діяльністю, є адміністративне 
право [3, с. 8]. У той же час, інститут ін
телектуальної власності відноситься як 
до інформаційного, так і до цивільного 
права, інститут правової охорони інфор
мації – не тільки до інформаційного й 
адміністративного, але і до криміналь
ного права, і т.д. Будучи комплексною 
галуззю права, інформаційне право ви
користовує методи, характерні для різ
них галузей. Зокрема, розділивши їх на 
імперативні і диспозитивні. Так, імпе
ративні методи правового регулюван
ня засновані на нерівності учасників 
правовідносин і установленні твердої, 
однозначної моделі їх поведінки (велін
ня та заборони), а також диспозитивні 
– засновані на рівності учасників пра
вовідносин і в їх можливості самостійно 
вибирати модель можливої поведінки 
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(дозволу, узгодження, рекомендацій, 
заохочення). Однак, в інформаційно
му праві можуть використовуватися й 
інші методи правового регулювання, 
залежно від визначеної мети.

Таким чином, інформаційне право 
– це комплексна галузь права, що яв
ляє собою сукупність правових норм, 
які закріплюють і регулюють суспіль
ні відносини, що виникають в процесі 
створення, перетворення, збереження, 
поширення і споживання інформації.

Наприклад, досить цікавими, обґрун
тованими та виваженими є низка кон
цепцій з реформування законодавства 
України у сфері суспільних інформа
ційних відносин [�8] та його адаптації 
до правових систем ЄС та НАТО [1�]. 

Так, у жовтні 2000 р. авторський 
колектив підготував ґрунтовний до
кумент щодо реформування законо
давства України у сфері суспільних 
інформаційних відносин для засідання 
урядової комісії з питань інформацій
ноаналітичного забезпечення діяль
ності органів виконавчої влади [29]. 
До основних його положень доцільно 
віднести те, що автори нормативно за
кріпили положення щодо втілення у 
життя Концепції. Для нашої країни це 
полягає в тому, що вона створює умови 
комплексного вирішення проблем дер
жавної політики у сфері суспільних ін
формаційних відносин щодо створення 
нормативноправової бази інформацій
ного суспільства, поступ до якого здій
снюється нашою державою відповідно з 
Програмою інтеграції України до Євро
пейського Союзу (Розділом 13 «Інфор
маційне суспільство»). 

Відзначена наявність двох проти
лежних шляхів регулювання інформа
ційних відносин формуються: пер
ший базується на доктрині англо
 американської системи права (фраг
ментарне вирішення на законодавчому 
рівні в окремих законах проблем право
вого регулювання інформаційних від
носин); другий – на доктрині європей
ської (континентальної) системи права 
(легальне визначення галузей законо
давства та їх систематизація на рівні 
кодифікації). 

Як позитив, слід відзначити, що ос
таннім часом теорія та практика пра
вотворення в нашій країні схиляється 
до другого підходу, більш традиційного 
для України  юридичної доктрини ле
гальної систематизації законодавства 
на рівні кодифікації, що підтверджуєть
ся матеріалами наукових форумів.

За цією доктриною інформаційне 
законодавство України є умовно авто
номною галуззю законодавства, яке ви
значає і регулює суспільні відносини 
щодо інформації, а інформаційне право 
є міжгалузевим комплексним інститу
том права, основи якого базуються на 
положеннях окремих галузевих інсти
тутів конституційного, адміністратив
ного, цивільного, трудового та кримі
нального права. Специфічним методом 
правового регулювання суспільних ін
формаційних відносин сьогодні є ком
плексне застосування методів зазначе
них провідних галузей права. В Україні 
створені наукові засади щодо система
тизації інформаційного законодавства 
на рівні Кодексу про інформацію, що 
є новацією в теорії права як в нашій 
країні, так і за кордоном. 

Значна кількість юридичних норм, 
які регулюють суспільні інформацій
ні відносини, розпорошена в різних 
нормативних актах, що ускладнює їх 
пошук, аналіз та узгодження для прак
тичного застосування. 

Має місце також розбіжність щодо 
розуміння структури системи законо
давства в сфері інформаційних відно
син та підходи до її формування. Нерід
ко в окремих законах в систему зако
нодавства включають норми, виражені 
в підзаконних нормативних актах, що 
суперечить положенням Конституції 
України. Це викликає в практиці пра
возастосування колізію норм – ігнору
вання норм закону на користь норм під
законного акту. 

Нові юридичні норми в сфері суспіль
них інформаційних відносин нерідко не 
узгоджені з раніше прийнятими, що 
призводить до правового хаосу, падіння 
авторитету публічного права, нігіліс
тичного ставлення суб’єктів суспільних 
відносин до законодавства. 

трудове право; право соціального забезпечення. адміністративне право
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Сукупність правових норм у сфері 
суспільних інформаційних відносин, 
визначених у законах і підзаконних ак
тах, досягли за кількістю критичного 
стану (критичної маси), що зумовлює 
необхідність виділення їх в окрему га
лузь законодавства, а одним із шляхів 
подолання проблем правового регулю
вання суспільних інформаційних від
носин є законодавча систематизація (як 
спосіб – кодифікація) норм права.

Метою систематизації інформаційно
го законодавства України визначається 
створення чіткої структури правового 
регулювання суспільних відносин між 
їх суб’єктами щодо інформації, забез
печення співвідношення потреб та ін
тересів людини, соціальних спільнот та 
держави.

У дослідженій юридичній літературі 
авторами визначаються основні органі
заційні засади щодо систематизації 
інформаційного законодавства Украї
ни [�8]. Так, В.С. Картавцев у статті 
«Адаптація законодавства України в 
сфері національної безпеки до правових 
систем ЄС та НАТО» цілком доречно від
значає, що сьогодні Україна переживає 
незворотні процеси демократизації та 
ринкових перетворень, які обумовлені 
як зовнішніми чинниками: глобаліза
цією економічних, політичних, інфор
маційних відносин, так і внутрішніми 
тенденціями розвитку. 

Переконливим підтвердженням цьо
го є той факт, що зазначена позиція 
знайшла своє відображення у зовніш
ньополітичній діяльності України та 
вітчизняному законодавстві – проекті 
Закону «Про основні засади державної 
політики у сфері євроатлантичної ін
теграції України» [12, с. 6269].

Доцільно зазначити, що адаптацію 
окремих галузей законодавства Украї
ни за напрямами становлення грома
дянського суспільства не можна вважа
ти власне адаптацією його до стандартів 
НАТО та ЄС у повному розумінні цього 
слова. Це скоріше, має бути подальший 
розвиток вітчизняної правової системи 
у руслі побудови демократичного, пра
вового, ринкового суспільства.

Проблематичним до цього часу ли

шається той факт, що принципових 
неузгодженостей між законодавством 
країн – членів НАТО та ЄС та положен
нями окремих галузей українського 
законодавства немає, а існуючі – обумо
влені особливостями державного ладу 
України та національної правової систе
ми. Певні проблеми виникають на рівні 
галузевого законодавства, підзаконних 
нормативних актів та при реалізації 
правових положень. 

Крім того, для української правової 
системи актуальною є проблема реалі
зації права, діяльності правоохоронних 
органів, об’єктивності розгляду справ, 
неупередженості та чесності суддів, по
дальшого вдосконалення та розвитку 
законодавства, а не корінна зміна чин
ної нормативної бази. Тому, на думку 
автора, необхідно зосередитись на ме
ханізмі ефективної реалізації чинних 
норм, а не брати на себе нові деклара
тивні, незабезпечені фінансово, техно
логічно тощо правові зобов’язання пе
ред суспільством, іншими державами 
та міжнародними структурами, які мо
жуть стати однією з причин негативних 
наслідків як для міжнародного автори
тету України, так і для окремої люди
ни, громадянина.

Більше того, аналіз чинного законо
давства свідчить про доцільність систе
матизації (інкорпорації чи кодифікації) 
нормативних актів, які регламентують 
діяльність засобів масової інформації 
(ЗМІ) в Україні. 

На першому місці щодо вирішення 
питань адаптації законодавства стоять 
національні інтереси, турбота про дер
жавний суверенітет і Україна має вра
ховувати досвід європейських країн.

При цьому, необхідно мати на увазі, 
що адаптація українського законодав
ства повинна бути не сліпим насліду
ванням, безумовним виконанням реко
мендацій та вимог євроатлантичних та 
європейських структур, а раціональ
ним і виваженим процесом поступово
го приведення нормативноправових 
актів у відповідність із правовою сис
темою ЄС, головною метою якої є забез
печення національної безпеки Украї
ни. Тому актуальним і невідкладним є 
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прискорення розробки й затвердження 
Стратегії національної безпеки Украї
ни, яка згідно із Законом «Про основи 
національної безпеки України» (ч.2 
ст.2) має бути обов’язковою для вико
нання і основою для розробки конкрет
них програм за складовими державної 
політики національної безпеки, в тому 
числі й у проведенні адаптації законо
давства України до законодавства 
НАТО та ЄС [1�]. 

Висновки
На теренах України існують об’єк

тивні і досить потужні фактори, що 
визначають необхідність формування 
інформаційної стратегії України у су
часних умовах – ключ до успіху лежить 
у вмілому управлінні інформаційними 
процесами – технологіями і ресурсами.

На нашу думку, Україна сьогодні 
стоїть на межі, за якою можуть розпо
чатися незворотні негативні процеси у 
суспільному розвитку, розробки стра
тегії розвитку інформаційної політи
ки в Україні з урахуванням обмежень, 
встановлених чинним законодавством 
України та певними принципами по
будови інформаційної системи з ура
хуванням прогресивного зарубіжного 
досвіду. При цьому, суттєву увагу слід 
приділяти так званим «другорядним» 
питанням, з вирішенням котрих стане 
дієздатним механізм реалізації норм 
політики, концепції, стратегії, доктри
ни, кодексу тощо.

Нами також підтверджується необ
хідність суттєвого удосконалення нор
мативноправового забезпечення інфор
маційної сфери шляхом створення Ін
формаційного кодексу України.

Основними недоліками чинного за
конодавства до цього часу вважається 
його пасивність і безсистемність, некон
кретність та розмитість формулювань, 
не врегульовано на законодавчому рівні 
значення, а не статус конфіденційної 
інформації. Еклектично та фрагментар
но регулюється статус передбачених за
конодавством груп інформації, що має 
певні обмеження за доступом.

Вказане дозволило обґрунтовано виз
начити ключові напрямки державної 

політики із забезпечення інформацій
ної безпеки, завдяки досить ґрунтовно
му визначенню її загроз.

Крім того, важливим елементом дер
жавної інформаційної політики та ін
формаційної безпеки України є держав
не управління та захист національних 
інформаційних ресурсів  організовану 
сукупність центральних державних 
органів, органів регіонального і місце
вого самоврядування, їхніх спеціаль
них підрозділів, служб, посадових осіб, 
підприємств, установ, інших суб’єктів 
господарювання, громадських органі
зацій та окремих громадян, об’єднаних 
цілями і завданнями щодо формування, 
зберігання, поширення інформаційних 
ресурсів, задоволення інформаційних 
потреб особистості, суспільства й дер
жави, впровадження спеціальних за
ходів і засобів захисту інформаційних 
ресурсів та прав суб’єктів інформацій
ної діяльності в рамках чинного зако
нодавства України.

Головною метою державної політи
ки щодо національних інформаційних 
ресурсів має бути формулювання та 
створення необхідних економічних і 
соціокультурних умов та правових і ор
ганізаційних механізмів формування, 
розвитку, забезпечення ефективного її 
використання у всіх сферах суспільно
го життя і діяльності громадянина, сус
пільства й держави.

У подальшому необхідно також виз
начити у концепції державної інфор
маційної політики основні напрямки, 
що сприятимуть утворенню ієрархіч
ної вертикалі щодо формування і ви
користання інформаційних ресурсів, 
удосконаленню структури державних 
органів, що забезпечують безпеку у 
сфері виготовлення і обігу інформацій
них ресурсів тощо.

Виходячи з того, що Закон України 
«Про основи національної безпеки», як 
і його попередник – Концепція (основи 
державної політики) національної без
пеки України, серед основних напрямів 
державної політики виділяє безпеку в 
інформаційній сфері в якості ключової, 
то питання практичного забезпечення, 
зокрема інформаційної безпеки, в Ук
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раїні необхідно покласти на Раду націо
нальної безпеки і оборони України. 

Зазначення призведе до розробки 
наукововиваженої концепції інформа
ційної безпеки України, на відміну від 
вже існуючого стану. Крім того, на наше 
глибоке переконання, без розуміння 
інформаційного права як комплексної 

галузі права, яка представляє собою 
систему правових норм, що закріплю
ють і регулюють суспільні відносини 
з приводу виникнення, створення, пе
ретворення, збереження, поширення і 
споживання інформації, буде немож
ливим розвиток права інтелектуальної 
власності – похідної інформаційного 
права.
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Постановка проблеми
Надання послуг за сферами економі

ковиробничої діяльності та соціально
го життя є однією з актуальних нау
кових проблем, оскільки надання та 
отримання послуг – це невід’ємні скла
дові будьяких форм суспільних відно
син і людської діяльності. Проблеми 
розвитку сфери послуг привертають 
увагу представників різних напрямів 
суспільних наук: економістів, юристів, 
державних управлінців, соціологів, іс
ториків, філософів. Це зумовлюється 
різноманітністю послуг, сфера застосу
вання яких є досить широкою. Р. Ко
лосов стверджує, що спектр послуг є 
надто широким, тому навести їх ви
черпний перелік складно. Незважаю
чи на значне коло їх застосування, він 
виділяє адміністративні, нотаріальні, 
посередницькі, страхові, транспортні, 
фінансові та інші послуги, підкреслює, 
що категорія «послуга» так і не отрима
ла однозначного тлумачення [1, с. 67].

Аналіз останніх досліджень і публікацій
У процесі підготовки статті було ви

користано здобутки вітчизняних нау
ковців В. Авер’янова, О. Баклана, О.М. 
Бандурки, І.П. Голосніченко, С.В. Ківа

лова, Б. Кістяківського, І.Б. Коліушко, 
В. Колпакова, І. Коропатніка, В. Ку
рило, А. Олійника, А.В. Рабіновича, 
О.Ф. Скакун, В.Я. Тація та інших.

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

У процесі розвитку демократично
го суспільства, визначення пріоритет
ними в Україні прав і свобод людини 
необхідно мати чітке уявлення щодо 
понятійного апарату в цій сфері. Трива
ють наукові дискусії стосовно визначен
ня терміну «адміністративна послуга». 
На сьогодні нормативно не визначено 
термін «адміністративна послуга при 
зверненні громадян».  

Формулювання цілей статті 
Метою статті є проведення комплекс

ного дослідження категорії «послуга», 
яка надається при розгляді звернень 
громадян, через призму досягнень еко
номічної та юридичної науки з ураху
ванням змін, що відбуваються в укра
їнському суспільстві.

Виклад основного матеріалу дослідження
На сучасному етапі державотворення 

надання якісних послуг визначається, 

Ю.і. Кіщак
викладач,
Юридичний коледж,  
м. Миколаїв 

У статті розглянуто питання надання послуг при роз
гляді звернень громадян, запропоновано авторське визначен
ня поняття «послуги при розгляді звернень громадян» у сфері 
агропромислового комплексу.

В статье рассмотрен вопрос предоставления услуг при 
рассмотрении обращений граждан, предложено авторское 
определение понятия «услуги при рассмотрении обращений 
граждан» в сфере агропромышленного комплекса. 

The question of grant of services is considered at consideration 
of appeals of citizens from the economic and legal points of 
view, author determination of concept of services is offered at 
consideration of appeals of citizens in the field of agroindustrial 
complex. 

Ключові ñлова: послуга, звернення, громадяни, економіка, 
право, агропромисловий комплекс.

Адміністративна природа послуги  
при розгляді звернень громадян
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насамперед, чіткістю та скоординовані
стю дій владних органів на місцях, що 
втілюють у життя закони, сприяють ре
алізації громадянами конституційних 
прав, надають комплекс публічних пос
луг у різних сферах життєдіяльності, 
безпосередньо контактують із населен
ням [2, с. �]. Одним з видів таких кон
тактів є надання органами виконавчої 
влади послуг щодо розгляду звернень 
громадян.

У філософському осмисленні «кате
горія» – це основне логічне поняття, 
що відбиває найзагальніші закономір
ні зв’язки й відношення, які існують у 
реальній дійсності. У науковому пізнан
ні – це родове поняття, що означає роз
гляд предметів, явищ та ін. чи їх важ
ливу спільну ознаку, або група однорід
них предметів, осіб, явищ, що відріз
няються від інших певними ознаками. 
У загальному розумінні «послуга» – це 
дія, вчинок, що дає користь, допомогу 
іншому; добрість, прислуга, чемність, 
служба. Робота, виконувана для задо
волення чиїхнебудь потреб, обслугову
вання [3, с. �8�].

В економічному значенні послуги 
розглядаються з двох точок зору: з пог
ляду на їх конкретну функцію в сус
пільстві та як форма суспільних відно
син. У радянській економічній науці 
виділяли три основних напрями вчення 
про послуги:

 прихильники першого з них ото
тожнювали послугу з конкретним ко
рисним ефектом від неї й обґрунтовува
ли положення про суспільну корисність 
послуг. Тут корисний ефект послуги 
є сукупністю корисних властивостей, 
спрямованих на задоволення потреб 
суспільного виробництва або безпосе
редньо людини, а сама послуга є ко
рисною дією праці, що споживається, 
або товар (річ) чи вид діяльності;

 послідовники другого напряму ото
тожнювали результати послуг із пра
цею, яка не набуває речової форми. За 
цією теорією, послуга – це праця, що не 
проявляється в продукті, або результат 
праці, невіддільний від процесу, який 
не набув речової форми. Представни
ки цього напряму вважали, що особа, 

яка споживає послугу, сплачує не за її 
результат, а за виробничий процес, не
обхідний для створення цієї послуги, 
тобто фактично споживач послуги спла
чує за чисту працю виробника;

 представники третього напряму вва
жали, що послуга – це діяльність, ре
зультати якої не втілюються в речову 
форму [1, с. 6869].

У радянський період в економічній 
літературі послуги, результати яких 
матеріалізуються в продукті, отримали 
назву матеріальних, а чисті послуги – 
нематеріальних. Під першими розуміли 
частину невиробничої праці, що висту
пає у формі послуги, задовольняючи 
своїм корисним ефектом певну потребу 
людини, й одночасно матеріалізуєть
ся в предметі праці. У процесі надання 
нематеріальних послуг особа, яка їх на
дає, впливає безпосередньо на людину, 
яка отримує цю послугу. У результаті 
цього, при наданні послуг нематеріаль
ного характеру має місце збіг предме
та праці з об’єктом послуги, внаслі
док чого відсутній вплив на будьякий 
матеріальноречовий предмет. Наведе
на класифікація набула поширення і в 
юридичній літературі [�, с. 178].

Істотним у розмежуванні матеріаль
них і нематеріальних послуг є те, що 
при здійсненні перших досягнення ре
зультату може гарантуватися, а при 
здійсненні других – боржник не може 
гарантувати досягнення позитивного 
результату. Пояснюється це тим, що 
послуга, яка не набуває речової фор
ми, невіддільна від самої діяльності, 
а її корисний ефект не може повністю 
залежати від особи, яка надає послугу, 
хоч економічний характер відносин від 
цього не змінюється. Тому досягнення 
корисного ефекту послуги залежить 
від того, як відбувається процес її спо
живання, чи наявні об’єктивні умови 
для досягнення результату. Іншими 
словами, корисний ефект залежить від 
якостей не лише виконавця, а й спо
живача послуги. Відповідно й оплата 
діяльності особи, яка надає послугу, не 
залежить від досягнення позитивного 
ефекту послуги [�, с. 72]. Об’єктом пос
луг нематеріального характеру є люди
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на (медичні послуги, освіта) або умови 
її існування в суспільстві (побутові пос
луги). Найхарактернішою особливістю 
цієї групи є те, що вона охоплює коло 
послуг, які не набувають предметної 
форми, не отримують у вигляді речі са
мостійного існування окремо від вико
навця послуги. 

В юридичній науці визначення кате
горії «послуга» отримує неоднозначне 
тлумачення. З прийняттям Цивільного 
кодексу України (2003 р.) договір про 
надання послуг отримав законодавчу 
регламентацію шляхом визнання пос
луги як самостійного об’єкта цивіль
них прав та введення в дію глави «Пос
луги», що виступає загальною нормою 
для всіх договорів про надання послуг. 
С. Ємельянчик під послугою розуміє 
дію (діяльність), спрямовану на задово
лення потреб особи, яка виражається у 
відсутності втілення в певному майно
вому результаті, що є невіддільним від 
самої діяльності, якість якого не може 
гарантуватися та який споживається 
безпосередньо в момент здійснення [6, 
ст. 177]. Ураховуючи значимість на
дання фінансових послуг, О. Ящищак 
пропонує прийняти та запровадити в 
практичну діяльність основи законо
давства про фінансові послуги [7]. Так, 
В. Литвиненко зазначає, що основним 
обов’язком надання соціальних послуг 
є надання необхідної соціальної послу
ги отримувачу, який має надати необ
хідні інформацію і документи для отри
мання останніх та у випадку оплатності 
договору здійснити оплату [8]. А. Рабі
нович, досліджуючи питання юридич
но значимих послуг, звертає увагу на 
необхідність розроблення загальноюри
дичної інтерпретації послуги, що охоп
лювала б будьякі галузевоюридичні 
послуги, і приватноправові (насампе
ред цивілістичні), і публічноправові 
(зокрема, адміністративні) і визначає 
ознаки та види послуг [9]. Однак, І. Со
рокіна стверджує, що послуги, які на
даються органами влади, мають свої 
особливості та суттєво відрізняються 
від інших перш за все тим, що через 
надання послуг влада формує свій авто
ритет в очах громадян, що й спонукає її 

управляти таким чином, щоб цей авто
ритет або зберігався, або збільшувався 
[10, с. 7�].

У сфері державного управління ос
новними напрямами правового регулю
вання розгляду звернень громадян є: 
запровадження механізмів відкритості 
та прозорості в діяльності органів ви
конавчої влади й органів місцевого са
моврядування; забезпечення взаємодії 
місцевих органів влади з громадськіс
тю; налагодження процесів прийнят
тя, оброблення нагромадження, збері
гання, поширення, захисту інформації 
та надання її споживачам. Переважна 
більшість законодавчих актів цього 
спрямування ухвалюється з метою пок
ращення надання публічних послуг та 
інформування населення.

Адміністративна послуга стосовно 
розгляду звернень громадян у сфері 
агропромислового комплексу за своїм 
змістом має двостороннє значення. З 
одного боку, в разі позитивного вирі
шення питання, наприклад, проведен
ня розрахунків за орендовану земельну 
ділянку або майно, заявник отримує 
певні матеріальні блага – відшкодуван
ня вартості орендованої ділянки (май
на) відповідно до укладеного договору. 
Тобто, розгляд звернення має еконо
мічний характер, оскільки задовольняє 
заявника в матеріальному плані – резуль 
татом послуги є матеріальне забезпечен
ня звернення. З іншого – він отримує 
послугу щодо практичного вирішення 
питання безпосереднього здійснення 
розрахунків за орендовану в нього зе
мельну ділянку та майно. Таку послугу 
надає орган виконавчої влади, зокрема 
головне управління агропромислового 
розвитку облдержадміністрації, голов
не управління земельних ресурсів Держ
комзему в Миколаївській області, у ме
жах своїх повноважень та компетенції, 
при цьому заявник не сплачує кошти, 
обов’язкові для оплати судової проце
дури (у разі звернення до суду). У цьо
му разі адміністративний суб’єкт надає 
послугу нематеріального характеру. 

Порівняння поняття «послуга» в 
економічній та юридичній науці свід
чить, що економічне значення послу
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ги за своєю природою є значно шир
шим. Якщо з економічної точки зору 
послуги поділяються на матеріальні  
та нематеріальні, то з юридичної –  
розглядаються як один із видів цивіль
ноправових зобов’язань, де, нарівні з 
зобов’язаннями про надання послуг, 
виділяються зобов’язання про передачу 
майна у власність, про виконання робіт 
тощо. Виходячи з цього, послуга в юри
дичному значенні – це в будьякому разі 
послуга нематеріального характеру. 
Такий висновок пов’язаний із тим, що в 
юридичній літературі зобов’язання про 
надання послуг виділялися в окремі 
групи цивільноправових зобов’язань. 
Усвідомлення наведених понятійних 
аспектів дає змогу виділити специфічні 
ознаки нематеріальних послуг:

 у процесі надання послуги не ство
рюється речова продукція, тобто послу
га не знаходить матеріального втілення 
в речах;

 збіг часу надання та споживання 
послуги (розгляд звернення з виїздом 
до заявника);

 індивідуальність послуг. Ідеться про 
невіддільність процесу надання послу
ги та її споживання (розгляд звернення 
за участю заявника), кожна з яких є не
повторною;

 невідчутність і неможливість збере
ження послуги (ці властивості послуг 
пов’язані з їх економічною природою 
й тим фактом, що якість послуги зале
жить від процесу її надання та сприй
няття);

 безпосередній зв’язок між вироб
ником послуги та її споживачем (на
дання послуги не може існувати поза 
межами індивідуального контакту між 
суб’єктом, який надає послугу, та осо
бою, яка її споживає). 

Що стосується безпосереднього розу
міння поняття «послуга», то Р. Колосов 
пропонує таке її визначення: «послуга 
– це дія чи діяльність, що створює певну 
користь для особи, яка її споживає без
посередньо у процесі її надання (здійс
нення), результати якої не знаходять 
матеріального втілення у речах» [1].

Розгляд звернень громадян у сфері 
агропромислового комплексу є різнови

дом надання адміністративних послуг 
органами виконавчої влади держави. 
За своєю юридичною природою провад
ження за пропозиціями та зверненнями 
громадян є неюрисдикційними, проте 
вони виступають різновидами звернень 
громадян і в цій якості викликають без
сумнівний інтерес. Це зумовлено тим, 
що невдоволеність громадянина станом 
і результатами провадження за його 
заявою є причиною ініціювання ним 
іншого провадження, яке має юрис
дикційний характер, – провадження 
за скаргами громадян. Наявність нині 
значної кількості звернень громадян 
до органів державної виконавчої влади 
вимагає від останніх підвищеної уваги 
та посилення роботи, спрямованої на 
своєчасне реагування на них, повний 
і об’єктивний їх розгляд шляхом адмі
ністративних проваджень та надання 
громадянам за їх результатами відпо
відних адміністративних (управлін
ських) послуг. Адміністративні про
вадження за зверненнями громадян 
характеризуються значною багатома
нітністю, мають свої особливості [11,  
с. 118119].

Реалізація права громадянина на 
звернення, як стверджує Н. Дригваль, 
є важливим інструментом розбудови 
демократичного суспільства. Однак, 
поряд із цим, повинні створюватися 
механізми, що забезпечували б кожне 
проголошене право відповідним органі
заційноправовим механізмом його реа
лізації. З цих причин адміністративне 
провадження за зверненнями громадян 
у частині надання публічних послуг 
потребує чіткої процесуальної регла
ментації щодо порядку, терміну, умов 
його проведення, закріплення прав і га
рантій особи, стосовно якої здійснюєть
ся провадження. Для усунення випад
ків зловживання цим правом є необхід
ність у встановленні чіткого механізму 
притягнення до відповідальності осіб, 
які викладають у зверненні завідомо не
правдиві відомості. Дослідник вважає 
за необхідне доповнити Кодекс Украї
ни про адміністративні правопорушен
ня статтею, що передбачала б відпові
дальність уповноважених осіб за неви
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конання вимог Закону України «Про 
звернення громадян» (1996 р.) [12].  
При цьому, О. Скакун висловлює точ
ку зору, що адміністративний (управ
лінський) порядок розгляду звернень 
не може бути використаний для захисту 
прав, свобод і законних інтересів грома
дян, оскільки це компетенція судових 
органів влади [13]. Можна погодитись 
із зазначеним, адже судовий захист, за 
наявності незалежної судової системи, 
є більш об’єктивним, кваліфікованим 
і неупередженим, аніж адміністратив
ний. Так, Г. Писаренко вважає за до
цільне зосередитися на виробленні єди
ної доктрини адміністративних послуг 
та її впровадженні в життя шляхом 
прийняття Закону України «Про адмі
ністративні послуги», який визначив 
би поняття, види адміністративних пос
луг, права та обов’язки заявника й ад
міністративного органу та інше [1�, с. 
186]. Необхідність прийняття Адмініст
ративнопроцедурного кодексу України 
зумовлена тим, що він має визначати 
строки адміністративних процедур із 
надання адміністративних послуг, їх 
стадії, можливість і процедури оскар
ження та інше. 

Висновки
Вищерозглянуте дає змогу зробити 

такі висновки: поперше, послуга при 
розгляді звернень громадян – це дія 
(діяльність), що забезпечує створення 
певної користі для особи, яка її спожи
ває безпосередньо в процесі надання 
послуги, результати якої не знаходять 
матеріального втілення в речах. По
зитивне вирішення питання та задо
волення вимог заявника є наслідком 
функціонування системи захисту прав 
громадян і має економічне значення; 
подруге, удосконалення системи за
хисту прав громадян дає їм можливість 
ефективніше поновлювати порушені 
права шляхом одержання адміністра
тивноправових послуг, а органам ви
конавчої влади − діяти в чітко визначе
них межах та компетенції. Діяльність 
місцевих органів влади щодо надання 
послуг на сучасному етапі державотво
рення має загальнодержавне значення 
у формуванні та практичній реалізації 
ефективних зв’язків між потребами 
громадськості та діяльністю інститутів 
публічної влади в частині розгляду 
звернень громадян. 

Список використаних джерел 
1. Колосов Р. Послуга як економічна та правова категорія / Р. Колосов // Підпри

ємництво, господарство і право, 2009. – №7. – С. 6770.
2. Терещенко Д.А. Організаційноправове забезпечення комунікативної діяль

ності місцевих органів влади: автореф. дис. к. н. з держ. управл. 2�.00.02 / Д.А. 
Терещенко. – ХРІДУ. – Харків, 2009. – 20 с.

3. Новий тлумачний словник української мови // уклад. В. Яременко, О. Слі
пушко: у �х т. – Т. 3. − К.: Аконіт, 1999. – 9�1 с.

�.  Амосов О.Ю., Кіщак Ю.І. «Послуга» при розгляді звернень громадян: економіч
на та правова категорія // Теорія та практика державного управління: зб. наук. 
праць – Харків: Видво ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – Вип. 1 (28). – С. 17�180.

5. Васильєва В.А. Правове регулювання відносин за договором консигнації: дис. 
канд. юрид. наук / В.А. Васильєва. – ІваноФранківськ, 2000. – 202 с.

6. Ємельянчик С. Послуга у цивільному праві / С. Ємельянчик // Підприємниц
тво, господарство і право, 200�. – № 3. – С. 10�108.

7. Ящищак О.Р. Метологічні основи систематизації законодавства України про 
фінансові послуги / О.Р. Ящищак // Адвокат, 2010. – № 10. – С. 36�0.

8. Литвиненко В. Поняття та основні ознаки договору про надання соціальних 
послуг / В. Литвиненко // Підприємство, господарство і право, 2010. – № 9. – С. 
�1�3.

9. Рабінович А.В. Юридично значимі: загальнотеоретичне поняття, класифікація 
/ А.В. Рабінович // Право України, 2010. – № 8. – С. 1�21�6.

10. Сорокіна І. Надання адміністративних послуг районною державною адмініст

правничий вісник університету «КроК»



8�

рацією: проблеми та перспективи розвитку / І. Сорокіна // Підприємство, госпо
дарство і право, 2010. – № �. – С. 7�77.

11. Кіщак Ю.І., Міняйло М.П. Організаційноправове забезпечення реалізації пра
ва громадян на звернення у сфері агропромислового комплексу: монографія / за 
заг. ред. І.Т. Кіщака. – Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2008. – 26� с.

12. Дригваль Н. Адміністративне провадження за зверненнями громадян потре
бує удосконалення // Право XXI століття: становлення та перспективи розвитку: 
зб. наук. праць / МНЦ ОНЮА. – Миколаїв, 2006. – С. 6�66.

13. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник 
/ О.Ф. Скакун. – Харьков: Эспада, 200�. – 268 с.

1�. Писаренко Г. Надання адміністративних послуг органами виконавчої влади 
України // Визначальні тенденції генезису державності і права: зб. наук. праць / 
МНЦ ОНЮА. – Миколаїв: Іліон, 2007. – С. 18�186.

трудове право; право соціального забезпечення. адміністративне право



правничий вісник університету «КроК»

86

Постановка проблеми
Використання адміністративного 

примусу й нині посідає чільне місце в 
системі методів діяльності численних 
державних органів. Останнім часом 
потенціал адміністративного примусу 
суттєво змінився за рахунок модифі
кації його матеріальноправових і про
цесуальноправових властивостей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
У сучасних дослідженнях адмініст

ративноправових проблем до заходів 
адміністративного примусу (поряд із 
заходами адміністративного поперед
ження й адміністративного припинен
ня) відносять адміністративні стягнен
ня. Із таких позицій державний примус 
в адміністративному праві розглядають 
О.М. Бандурка [1, с. �], І.П. Голоснічен
ко [2, с. �0], Т.О. Коломоєць [3, с. 6�], 
А.Т. Комзюк [�, с. 12] та інші.

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

Доцільним є пошук нового вектора 
в науковому дослідженні модифіко
ваного різновиду державноправового 
примусу, який давав би змогу враху
вати всі властивості традиційного ад

міністративного примусу та специфічні 
ознаки заходів стосовно фінансового 
моніторингу, засади застосування яких 
в адміністративному порядку визначені 
в спеціальному законодавстві щодо за
побігання легалізації (відмиванню) до
ходів, одержаних злочинним шляхом.

Формулювання цілей статті
Метою статті є аналіз реалізації по

тенціалу адміністративного примусу в 
системі фінансового моніторингу в Ук
раїні на основі існуючих методологіч
них підходів .

Виклад основного матеріалу дослідження
Одним із напрямів діяльності сучас

ної соціальної держави є охорона прав 
і власності громадян від зазіхань зло
чинців, спроб більш сильних в еконо
мічному відношенні членів суспільства 
використати свій вплив і можливості 
для вирішення власних фінансових, 
економічних або інших корисливих 
цілей за рахунок економічно слабких 
або незахищених членів суспільства. 
Сфера фінансового моніторингу, таким 
чином, має безпосереднє відношення до 
діяльності правової держави.

Методами проведення правової полі

і.в. мораренко
здобувач,
Національна академія 
внутрішніх справ

Науковий керівник: д.ю.н., 
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В статье проанализирован механизм финансового монито
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forcement.
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тики є переконання та примус у різ
них формах, проявах і сполученнях, 
що охоплює широкий арсенал засобів 
впливу на свідомість і поводження лю
дей: виховання, покарання, відпові
дальність, санкції (заохочувальні та не
гативні), заборони, дозволи, запровад
ження правової культури, підвищення 
правосвідомості тощо.

У сфері фінансового моніторингу 
має місце діалектичне поєднання вико
ристання методів переконання та при
мусу. До методів переконання належать 
різноманітні рекомендації й інструкції, 
що спонукають фінансові інститути та 
інших економічних агентів дотримува
тися встановлених правил щодо здійс
нення операцій і роботи з клієнтурою. 
До цієї категорії відносять різноманітні 
роз’яснення, семінари, навчання для 
працівників кредитних та інших уста
нов.

До методів примусу належать заборо
ни, санкції за невиконання положень 
чинного законодавства щодо запобіган
ня відмиванню доходів, одержаних зло
чинним шляхом.

Правова природа фінансового моні
торингу як сфери державного контро
лю проявляється в тому, що він прово
диться визначеними державою органа
ми та їх посадовими особами в межах і 
у відповідності з правовими нормами. 
Це свідчить про те, що в основі його 
виникнення та в процесі здійснення 
лежать певні правові засади, що ха
рактеризуються певними ознаками. 
Передусім, такою ознакою є те, що фі
нансовий моніторинг на вищому рівні 
здійснюється центральними органами 
виконавчої влади та Національним бан
ком України, що відповідно до закону 
виконують функції регулювання і на
гляду за діяльністю юридичних осіб, 
які забезпечують здійснення фінансо
вих операцій, а також спеціально упов
новаженим органом виконавчої влади 
з питань фінансового моніторингу (Де
ржфінмоніторинг). Держава наділяє 
такі органи відповідними повноважен
нями щодо здійснення конкретних 
наглядових дій, а процедури нагляду 
закріплюються в нормах, що визнача

ють діяльність і повноваження суб’єкта 
моніторингу.

Зазначені норми щодо здійснення фі
нансового моніторингу знаходять своє 
правове закріплення у відповідних за
конодавчих актах. Суб’єкти фінансо
вого моніторингу в процесі виконання 
своїх функцій застосовують відповідні 
норми права для вирішення конкрет
них завдань, визначення характеру 
відносин, за якими здійснюється моні
торинг фінансових операцій і процеду
ри його проведення. За результатами 
контрольних дій суб’єкт, що їх здійс
нює, приймає відповідне рішення, яке 
може мати рекомендаційний чи приму
совий характер. Суб’єкт державного фі
нансового моніторингу може вимагати 
приведення відносин у відповідність із 
чинними нормами безпосередньо (нап
риклад, вимагати від суб’єктів первин
ного фінансового моніторингу виконан
ня завдань та обов’язків, передбачених 
законом) або ж направити матеріали до 
відповідних органів, що уповноважені 
приймати рішення з таких питань (на
приклад, інформувати Держфінмоніто
ринг про виявлені випадки порушення 
законодавства суб’єктами первинного 
фінансового моніторингу).

Якщо ж у процесі правової оцінки фі
нансових операцій, що контролюють
ся, виявиться неправомірна поведінка 
суб’єкта контролю, то застосовуються 
правоохоронні заходи. 

Останнє, що визначає правову при
роду цього специфічного контролю, 
– це детальна процедурна регламента
ція його здійснення: від визначення 
суб’єкта фінансового моніторингу, його 
завдань, сфери діяльності, місця в за
гальній структурі до опису проведення 
наглядових дій – проводити ідентифі
кацію особи, яка здійснює фінансову 
операцію, що підлягає фінансовому 
моніторингу, забезпечувати виявлення 
та реєстрацію фінансових операцій, що 
відповідно до Закону України «Про за
побігання та протидію легалізації (від
миванню) доходів, одержаних злочин
ним шляхом» підлягають фінансовому 
моніторингу, надавати уповноважено
му органові інформацію про фінансову 
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операцію, що підлягає обов’язковому 
фінансовому моніторингу, сприяти суб’єк
там державного фінансового моніто
рингу з питань проведення аналізу 
фінансових операцій, що підлягають 
фінансовому моніторингу, вживати за
ходів щодо запобігання розголошен
ню інформації з питань фінансового 
моніторингу, зберігати документи, що 
стосуються ідентифікації осіб, якими 
здійснено фінансову операцію, що згід
но з чинним законодавством підлягає 
фінансовому моніторингу.

Невід’ємною складовою системи ме
тодів державного управління суспільс
твом є метод примусу, що належить до, 
певним чином, жорстких засобів впли
ву. Саме тому посадові особи органів 
управління застосовують примус, як 
правило, у поєднанні з іншими управ
лінськими прийомами. Авторитарність 
цього методу є незаперечною, проте 
нині немає жодної держави, яка не ви
користовувала б його як найнеобхідні
ший засіб управління своїми справами.

Класифікація заходів адміністратив
ного примусу традиційно здійснюється 
за таким критерієм як «розміщення» 
тієї чи іншої групи заходів відносно 
протиправної дії. Відповідно до цього, 
виділяють три групи примусових за
ходів.

Заходи першої групи мають на меті 
не дозволити протиправний вчинок і 
застосовуються, якщо правопорушен
ня тільки передбачається. Їх прийнято 
позначати як заходи адміністративно
го попередження. Ці заходи (їх часто 
називають адміністративнопопере
джувальними) застосовуються з метою 
попередження правопорушень за умо
ви, якщо їх вчинення лише є можли
вим.

Сутність попередження (запобіган
ня, профілактики) правопорушень по
лягає, поперше, у тому, щоб не допус
тити протиправної поведінки з боку 
конкретних осіб, які до такої поведінки 
схильні; подруге, в усуненні причин, 
що сприяють вчиненню правопорушень 
і створенню умов, які виключають про
типравну поведінку.

У системі фінансового моніторингу 

в Україні до заходів адміністративного 
попередження можемо віднести: про
ведення ідентифікації особи, яка здій
снює фінансову операцію, що підлягає 
фінансовому моніторингу; забезпечен
ня виявлення та реєстрації фінансо
вих операцій, що відповідно до закону 
підлягають фінансовому моніторингу; 
надання уповноваженому органу ін
формації про фінансову операцію, що 
підлягає обов’язковому фінансовому 
моніторингу; сприяння суб’єктам дер
жавного фінансового моніторингу з 
питань проведення аналізу фінансових 
операцій, що підлягають фінансово
му моніторингу; вжиття заходів щодо 
запобігання розголошенню інформа
ції з питань фінансового моніторингу; 
зберігання документів, що стосуються 
ідентифікації осіб, якими здійснено фі
нансову операцію, що згідно з чинним 
законодавством підлягає фінансовому 
моніторингу [�].

Наступна група заходів має метою не 
дозволити розвинутися протиправному 
вчинкові (припинити його), мінімізува
ти збитки. Вони застосовуються, якщо 
вчинок вже почав здійснюватися, і от
римали назву – заходи адміністратив
ного припинення, у юридичній літера
турі їх називають адміністративнопри
пинювальними. Зпоміж іншого, сама 
назва вказує на цільове призначення – 
припинення неправомірної поведінки, 
що полягає: а) у припиненні протиправ
ної поведінки; б) в усуненні шкідливих 
наслідків протиправної поведінки; г) у 
створенні необхідних умов для можли
вого в майбутньому притягнення вин
ної особи до адміністративної відпові
дальності.

Заходи адміністративного припинен
ня можуть застосовуватись як самостій
ні (наприклад, припинення функціону
вання пункту харчування у зв’язку з по
рушенням санітарноепідеміологічних 
правил), так і разом з іншими заходами 
адміністративного примусу, зокрема, з 
адміністративними стягненнями.

У системі фінансового моніторингу 
такі заходи адміністративного припи
нення реалізуються через так зване 
блокування руху коштів на рахунках. 
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Чинне вітчизняне законодавство у 
сфері запобігання відмиванню кош
тів лише з травня 2010 р. запроваджує 
використання конкретної норми, на
правленої на блокування руху коштів. 
Поряд із цим, зазначений механізм 
передбачено Конвенцією Ради Європи 
про відмивання, виявлення, вилучення 
та конфіскацію доходів від злочинної 
діяльності та фінансового тероризму 
(200� р.) щодо протидії відмиванню 
коштів, до якої Україна приєдналася та 
підписала ще в листопаді 200� року. 

Остання група заходів має метою 
реалізувати негативне ставлення до 
самого проступку й суб’єкта його вчи
нення. Вони застосовуються за умови, 
якщо встановлено склад протиправного 
вчинку, тобто вчинок уже є правопору
шенням. Традиційно до них відносять 
адміністративні стягнення.

Проте, виділяючи в третій групі лише 
стягнення, слід визнати, що за межа
ми класифікації залишаються заходи 
примусу, що (як і стягнення) застосо
вуються як заходи відповідальності 
адміністративного характеру. На нашу 
думку, такі заходи доцільно позначити 
терміном «заходи відповідальності за 
порушення адміністративноправових 
установлень».

Найбільш чітко окреслену класифі
каційну групу заходів адміністратив
ного примусу становлять примусові 
заходи впливу, що містяться в адмі
ністративноправових санкціях і за
стосовуються за порушення адмініст
ративноправових установлень. Їх го 
 ловною особливістю є те, що вони за
стосовуються виключно як заходи від 
 повідальності та містяться в адмініст
ративноправових санкціях.

У юридичній літературі до цієї гру
пи заходів адміністративного приму
су доволі часто включають тільки ад
міністративні стягнення. Такий підхід 
звужує сферу застосування адміністра
тивнопримусових заходів указаної 
групи, залишаючи за її межами заходи 
впливу адміністративних санкцій, що 
не належать до адміністративних стяг
нень.

До юридичних осіб, у порядку від

повідальності за порушення адмініст
ративноправових установлень, можуть 
вживатися заходи впливу, які законо
давець в одних випадках визначає як 
стягнення, а в інших — як заходи ад
міністративного характеру.

Заходам відповідальності за пору
шення адміністративноправових уста
новлень можна дати таке визначення: це 
заходи адміністративного примусу, що 
містяться в адміністративноправових 
санкціях і застосовуються уповноваже
ними на те суб’єктами, з додержанням 
встановленої процедури, а) до фізичних 
осіб за вчинення адміністративних пра
вопорушень; б) до юридичних осіб за 
порушення адміністративноправових 
установлень.

Обов’язковою умовою вжиття таких 
заходів є здійснення адміністративно
го провадження та прийняття рішення 
щодо вжиття відповідного заходу адмі
ністративного примусу в установлено
му законом порядку і формі.

Аналіз адміністративного законо
давства України показує, що воно міс
тить санкції, якими передбачено такі 
заходи:

а) накладення адміністративних стяг
нень на фізичних осіб за вчинення ад
міністративних правопорушень;

б) накладення дисциплінарних стяг
нень на фізичних осіб за вчинення ад
міністративних правопорушень;

в) застосування до фізичних осіб за 
вчинення адміністративних правопо
рушень заходів впливу, що не визнача
ються законодавцем як адміністративні 
стягнення;

г) накладення на юридичних осіб за 
порушення адміністративноправових 
установлень стягнень, що не визнача
ються законодавцем як адміністратив
ні стягнення;

д) застосування до юридичних осіб за 
порушення адміністративноправових 
установлень заходів адміністративного 
впливу, що не визначаються законодав
цем як стягнення.

Таким чином, за порушення адмініст
ративноправових установлень можуть 
застосовуватись, поперше, стягнення; 
подруге, вживатися інші заходи впливу.
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Серед стягнень виділяють: а) адмі
ністративні стягнення; б) дисциплінар
ні стягнення; в) стягнення, що наклада
ються в адміністративному порядку на 
юридичних осіб.

Адміністративні стягнення чітко де
терміновані й відповідно до чинного за
конодавства застосовуються до фізич
них осіб за вчинення адміністративних 
правопорушень. Їх застосування регла
ментовано, перш за все, Кодексом Ук
раїни про адміністративні правопору
шення, а також іншими нормативними 
актами. 

Систему адміністративних стягнень 
наведено в ст. 2� КУпАП, яка визначає, 
що за вчинення адміністративних пра
вопорушень можуть застосовуватись ад
міністративні стягнення: попереджен
ня; штраф; оплатне вилучення предме
та, що став знаряддям вчинення чи без
посереднім об’єктом адміністративного 
правопорушення; конфіскація (предме
та, що став  знаряддям вчинення чи без
посереднім об’єктом адміністративного 
правопорушення; грошей, одержаних 
унаслідок вчинення адміністративно
го правопорушення) тощо. Важливою, 
з нашої точки зору, щодо реалізації ад
міністративноправових заходів приму
су в системі фінансового моніторингу є 
частина цієї ж статті, яка визначає, що 
законами України може бути встанов
лено й інші, крім зазначених у цій стат
ті, види адміністративних стягнень. 

Стягнення, що накладаються в адмі
ністративному порядку на юридич
них осіб, належать до нових заходів 
адміністративного примусу. У сфері 
фінансового моніторингу такі стягнен
ня передбачаються нормами базового 
закону, а також уточнюючими норма
ми з цього приводу підзаконних нор
мативних актів, що запроваджуються 
регуляторами фінансових ринків, або 
по іншому – суб’єктами державного 
фінансового моніторингу. Наприклад, 
Національний банк України, здійсню
ючи контрольну функцію у сфері фі
нансового моніторингу, передбачає такі 
стягнення за порушення вимог норм 
чинного законодавства у сфері фінансо
вого моніторингу в Україні: 

1) нормами Закону України «Про за
побігання та протидію легалізації (від
миванню) доходів, отриманих злочин
ним шляхом, або фінансуванню теро
ризму» та нормативноправових актів На
ціонального банку України передбачено:

 накладення штрафу на банк (до 
2 000 неоподаткованих мінімумів до
ходів громадян). При цьому, за повтор
не (протягом року) порушення штраф 
становить до 3000 неоподаткованих мі
німумів доходів громадян. Крім того, 
можливе обмеження, тимчасове при
пинення дії чи анулювання ліцензії або 
іншого спеціального дозволу на право 
провадження певних видів діяльності в 
порядку, встановленому законом;

 накладення адміністративних штра
фів на посадових та інших осіб банку;

 обмеження, тимчасове припинення 
дії чи анулювання ліцензії або іншого 
спеціального дозволу на право провад
ження певних видів діяльності; 

 тимчасове відсторонення посадової 
особи банку від посади (за грубі пору
шення);

 банкюридична особа, що здійсню
вав фінансові операції з легалізації 
(відмивання) доходів або фінансував 
тероризм, може бути ліквідований (за 
рішенням суду).

2) нормами Закону України «Про бан
ки і банківську діяльність» передбачено:

 письмове застереження;
 накладення адміністративних штра

фів на посадових осіб банку;
 тимчасове, до усунення порушень, 

відсторонення посадової особи банку 
від посади (за грубі чи систематичні по
рушення);

 накладення штрафу на банк (0,01% 
від суми зареєстрованого статутного 
фонду за кожний факт порушення, але 
не більше 1% від суми зареєстрованого 
статутного фонду);

 обмеження, зупинення чи припи
нення проведення окремих видів здій
снюваних банком операцій із високим 
рівнем ризику.

На сьогодні практична діяльність ре
гуляторів фінансових ринків характе
ризується й конкретними результатами 
щодо застосування заходів адміністра

правничий вісник університету «КроК»



91

тивного впливу до суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу, зокрема (за 
даними Національного банку України 
(включно 7 місяців 2010 р.):

 штрафи, що застосовано до банків: 
2008 – 23, 2009 – �3, 2010 – 16;

 адмінштрафи, що застосовано до 
керівників та інших посадових осіб бан
ків: 2008 – 12, 2009 – 22, 2010 – 8;

 зупинення (обмеження) проведення 
окремих видів операцій з високим рів
нем ризику: 2008 – 2, 2009 – �, 2010 – 0;

 відсторонено керівників банку від 
посади: 2008 – �, 2009 – 2, 2010 – 0.

У системі фінансового моніторингу 
згідно зі ст. 1669 КУпАП  встановлено 
адміністративну відповідальність за 
порушення законодавства щодо запобі
гання та протидії легалізації (відми
ванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансового тероризму. 
Так, частиною першою встановлено ад
міністративну відповідальність за:

� порушення вимог щодо ідентифіка
ції особи, яка здійснює фінансову опе
рацію;

� порушення порядку реєстрації фі
нансових операцій, що підлягають пер
винному фінансовому моніторингу;

� неподання Уповноваженому органу 
інформації про фінансові операції, що 
підлягають первинному фінансовому 
моніторингу;

� несвоєчасне подання Уповноваже
ному органу інформації про фінансові 
операції, що підлягають первинному 
фінансовому моніторингу;

� подання Уповноваженому органу 
недостовірної інформації про фінансові 
операції, що підлягають первинному 
фінансовому моніторингу;

� невиконання вимог щодо зберігання 
документів, що стосуються ідентифіка
ції осіб, які здійснюють фінансові опе
рації, та документації щодо проведених 
ними фінансових операцій.

Крім того, частиною другою зазначе
ної статті передбачено адміністративну 
відповідальність за розголошення ін
формації, що надається Уповноваже
ному органу виконавчої влади з питань 
фінансового моніторингу.

Таким чином, механізм адміністрат
ивноправового забезпечення протидії 
відмиванню коштів становить систему 
засобів які є елементами, складовими 
впливу цієї галузі права на суспільні 
відносини та встановлювані її нормами 
гарантії реалізації правил індивідуаль
ної поведінки суб’єктів у суспільстві 
щодо запобігання відмиванню коштів.

Висновки
Адміністративний примус узагалі,  

а також зокрема в системі фінансово
го моніторингу – це владне, здійснюва
не в односторонньому порядку та в 
передбачених правовими нормами  
випадках застосування від імені дер
жави до суб’єктів правовідносин, по 
перше, заходів попередження право
порушень; подруге, заходів припи
нення правопорушень; потретє, захо
дів відповідальності за порушення 
нормативноправових установлень.
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Постановка проблеми
У науковому світі не викликає жод

них сумнівів теза, що успішне осмис
лення, формулювання та дослідження 
кожної наукової проблеми потребує 
визначення та розроблення відправ
них методологічних засад досліджен
ня. Зазвичай, до відправних позицій, 
що становлять методологічний аспект 
дослідження, відносять: 1) формулю
вання проблеми дослідження; 2) фор
мулювання цілей та завдань дослід
ження; 3) обґрунтування актуальності 
дослідження проблеми в загальносо
ціальному значенні; �) обґрунтування 
актуальності дослідження проблеми 
для розвитку науки (конкретних галу
зей правової науки); �) обґрунтування 
актуальності дослідження проблеми  в 
прикладному значенні; 6) визначення 
правового аспекту досліджуваної про
блеми (при дослідженні проблем, що 
мають багатоаспектний, комплексний 
характер); 7) визначення місця пробле
ми й окремих її аспектів у системі наук; 
8) визначення витокознавчої бази до
слідження; 9) розроблення понятійно
го апарату (дослідження змісту тих або 

інших  понять, інститутів, термінів); 
10) розроблення методики й техніки 
узагальнення та аналізу емпіричного 
матеріалу [1, с. 29].

Крім цього, до основних методологіч
них засад дослідження у вітчизняній  
юридичній науці відносять, у тому чис
лі, й історичний досвід виникнення, 
розвитку та вирішення відповідної нау
кової проблеми [1, с. �1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Ступінь наукового розроблення обра

ної тематики характеризується тим, 
що досліджується не в адміністратив
ноправовій літературі, а переважно в 
роботах з проблем права навколишнього 
природного середовища (Ю.С. Шемшу
ченко, О.С. Колбасов, М.М. Бринчук, 
В.В. Петров та інші), земельного пра
ва (О.Г Бондар, О.А. Вівчаренко, Л.П. 
Заславська, І.І. Каракаш, П.Ф. Кули
нич, О.О. Погрібний та інші), охорони 
довкілля (С.М. Кравченко, М. Орлов та 
інші). Окремим аспектам управління в 
лісовому господарстві присвячено пра
ці вченихекономістів: С.І. Лебедевич, 
Г.В. Бондарука, І.Ф. Букші.
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У статті розкрито проблемні питання теоретичного та 
практичного характеру, що виникали в ході розвитку право
вого регулювання суспільних відносин у сфері лісового госпо
дарства України в період з 1991 року понині. 

В статье раскрыты проблемные вопросы теоретическо
го и практического характера, возникшие в ходе развития 
правового регулирования общественных отношений в сфере 
лесного хозяйства Украины в период с 1991 года по нынешнее 
время. 

The article covers the theoretical and practical issues which 
emerged in the process of development of legal regulation of social 
relations in the area of  forestry in Ukraine since 1991 to the pre
sent time.  

Ключові ñлова: ліс, лісокористування, регулювання відно
син у сфері лісового господарства.

Сучасний етап розвитку правового 
регулювання відносин у сфері  
лісового господарства України
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Формулювання цілей статті
Ураховуючи викладене, метою стат

ті є дослідження історичного досві
ду правового регулювання відносин у 
сфері лісового господарства України в 
період з 1991 року понині, осмислення 
організаційноправових проблем дер
жавного регулювання відносин у сфері 
лісового господарства в конкретний іс
торичний проміжок часу, а також ана
ліз вжитих заходів щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження
На час проголошення Україною Де

кларації про державний суверенітет, 
для поліпшення рівня державного регу
лювання відносин, у тому числі у сфері 
лісового господарства, в Українській 
РСР Верховна Рада УРСР прийняла в 
лютому 1990 р. постанову «Про еколо
гічну обстановку в республіці та захо
ди щодо її докорінного поліпшення» 
[3]. Вона мала на меті вдосконалення 
правових засад і практики діяльності 
Держкомприроди УРСР та інших при
родоохоронних органів і громадських 
організацій. 

Водночас, незважаючи на активні 
декларації щодо охорони природи в 
Радянському Союзі та, зокрема, в ра
дянській Україні, лісове господарство 
розглядалось як підприємство з вироб
ництва деревини, а не як об’єкт управ
ління загальнонародною власністю. На 
думку О.А. Крайнєва, ведення лісово
го господарства в СРСР було підмінено 
організацією лісозаготівель з метою 
отримання постійного лісового доходу 
[�, с. 9]. Очевидно, що внаслідок цього 
доступність лісових ресурсів у цілому 
було знижено. Вирішити вказану про
блему повинні були положення нового 
законодавства, яке в той час ухвалю
валось в Україні в умовах перехідного 
періоду.

Основу тодішнього лісового законо
давства заклав Лісовий кодекс 199� р. 
[�]. Поступово саме на цій правовій ос
нові формувалася в наступному система 
законодавства у сфері лісових ресурсів 
і лісового господарства України, було 
ухвалено низку нових підзаконних нор
мативних актів. Ця система, серед іншо

го, включає нормативні акти, що визна
чають правове положення відповідних 
державних органів. Ідеться, зокрема, 
про Положення про Державний комі
тет лісового господарства України, за
тверджене Указом Президента України 
№ 1267/97 від 12 листопада 1997 р. [6] 
(перезатверджене указами Президента 
України № 969  від 1� серпня 2000 р. 
[7] та від 13 квітня 2011 р. № ��8/2011 
«Про Положення про Державне агентс
тво лісових ресурсів України» [8]), По
ложення про державну екологічну інс
пекцію, затверджене постановою Ка
бінету Міністрів України № 770 від 16 
червня 200� р. [9] (втратило чинність 
згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України № 3�6 «Про ліквідацію уря
дових органів» від 28 березня 2011 р.), 
постанови Кабінету Міністрів України 
№ 322 «Про вдосконалення управління 
лісовим та мисливським господарством 
в Закарпатській, ІваноФранківській 
та Чернівецькій областях» від � травня 
199� р. [10] та № 678 «Питання удоско
налення управління лісовим та мис
ливським господарством» від  26 квітня 
2007 р. [11]. 

Лісовпорядкування та ведення дер
жавного лісового кадастру врегульова
но наразі Порядком ведення держав
ного лісового кадастру та обліку лісів, 
затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України № 8�8 від 20 червня 
2007 р. [12], та Інструкцією про порядок 
ведення державного лісового кадастру і 
первинного обліку лісів, затвердженою 
наказом Державного комітету лісового 
господарства України № 298 від 1 жовт
ня 2010 р. [13]. Крім того, кожні десять 
років Кабінет Міністрів України видає 
розпорядження щодо проведення де
ржавного обліку лісів в Україні.

Використання лісових ресурсів регу
люється постановою Кабінету Міністрів 
України № 761 від 23 травня 2007 року 
«Про врегулювання питань щодо спе
ціального використання лісових ресур
сів» [1�], Інструкцією про порядок по
годження та затвердження розрахун
кових лісосік, затвердженою наказом 
Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України № 38 
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від � лютого 2007 р. [1�], Правилами 
рубок головного користування, затвер
джених наказом Державного комітету 
лісового господарства України № 36� 
від 23 грудня 2009 року [16], Правила
ми заготівлі живиці в лісах України, 
затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України № 18� від 8 лютого 
1996 р. [17], Порядком заготівлі друго
рядних лісових матеріалів і здійснення 
побічних лісових користувань в лісах 
України, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України № ��9 від 
23 квітня 1996 р. [18]. 

Питання відтворення та підвищення 
продуктивності лісів є предметом Сис
теми ведення лісового насінництва, за
твердженої наказом Міністерства лісо
вого господарства України № 77 від 22 
липня 1996 р. [19], Правил відтворення 
лісів, затверджених постановою Кабі
нету Міністрів України № 303 від 1 бе
резня 2007 р. [20], Санітарних правил в 
лісах України, затверджених постано
вою Кабінету Міністрів України № ��� 
від 27 липня 199� р. [21], Правилами 
рубок, пов’язаних з веденням лісового 
господарства, та інших рубок, затверд
жених останньою постановою Кабінету 
Міністрів України [22].

Вищезгадані акти правового регулю
вання у сфері лісового господарства, 
особливо першої половини 1990х рр., 
дають змогу стверджувати, що в ціло
му в Україні сформувалась система лі
сового законодавства, що за тематикою 
охоплює всі важливі ланки сфери.

Водночас варто наголосити, що чин
ний на вказаний період основний ко
дифікований акт у сфері лісового гос
подарства, що за визначенням повинен 
регулювати найважливіші питання лі
сового господарства, – Лісовий кодекс 
України 199� р. – фактично відтворю
вав положення радянського законодавс
тва та не відповідав тодішнім викликам 
розвитку ринкових відносин. 

Щоправда, така ситуація із законо
давчим регулюванням стосувалася не 
лише сфери управління лісовими відно
синами, а була притаманна практично 
всім видам адміністративних відносин. 
Як слушно зауважує І.С. Гриценко, 

на той час у науці адміністративного 
права багато часу вимушено приділя
лось переробленню та адаптуванню 
до тодішніх потреб теорій і положень, 
розроблених ще радянськими вченими 
[22, с. 3]. Цей процес, однак, відбував
ся неінтенсивно, а базовий для ринко
вої економіки акт – Цивільний кодекс 
України – був ухвалений лише у 2003 
році. Без нього процес вдосконалення 
механізмів управління природними ре
сурсами вельми ускладнювалося через 
відсутність чітких правових орієнтирів 
у питаннях власності.

Ефективне управління лісовими ре
сурсами виникає лише в тій державі, 
в якій можливий контроль розвитку 
підприємництва на основі різних форм 
власності з метою забезпечення соціаль
ної вигоди від економічного розвитку 
для всіх верств населення. В Україні 
ж у першій половині 1990х рр. вини
кало багато гострих правових питань, 
пов’язаних, насамперед, із відносина
ми власності на ліси, розмежуванням 
різноманітних державних функцій між 
органами державної влади, фінансо
вими відносинами в лісогосподарській 
сфері тощо. 

Лише 8 лютого 2006 р. український 
парламент ухвалив нову редакцію Лісо
вого кодексу України (далі – ЛК Украї
ни), що набрав чинності 29 березня 2006 
року. Однак, навіть нова редакція базо
вого акта у сфері лісових природних ре
сурсів не усунула основних суперечнос
тей, що мали місце в галузі. Так, хоча 
вказаним кодифікованим актом упер
ше нормативно закріплювалась різно
манітність форм власності на ліси та 
встановлювались особливості їх право
вого регулювання, дерегулювалася низ
ка застарілих положень – поділ лісів на 
групи, лісових ресурсів на ресурси за
гальнодержавного і місцевого значення 
тощо, ним вводились суворі обмеження 
щодо формування значущого приватно
го та комунального сектору у сфері лісо
вого господарства. Як слушно зауважує 
В. Непийвода [23, с. 10], це доводить 
лише формальнодекларативний ха
рактер регулювання права власності на 
ліси цим законодавчим актом.
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В окремих аспектах у чинному ЛК 
України нехтується розкриття осново
положних понять і принципів у сфері лі
сових природних ресурсів. Наприклад, 
термінологічно в кодексі відокремлено 
стале використання лісових ресурсів та 
їх охорона і відтворення, й у ст. 2 йдеть
ся про «забезпечення охорони, відтво
рення та сталого використання лісових 
ресурсів». Поряд із терміном «стале ви
користання лісів» вживається термін 
«раціональне використання лісів» (ст. 
2�), хоча в цілому можна дійти виснов
ку, що для кодексу це синонімічні по
няття.

Крім того, ЛК України 2006 р. ха
рактеризується недостатньо високим 
рівнем юридичної техніки. Так, у ко
дексі міститься велика кількість не
конкретизованих бланкетних норм, у 
яких вказується на «установлений за
конодавством порядок» (ст. 1�), «уста
новлений порядок» (ст. 28), «закон, ін
ші нормативноправові акти» (ст. 37), 
«інші акти законодавства» (ст. 100), «за
конодавство» (ст. 19), «закон» (ст. 9�)  
тощо. У ЛК України містяться  неприй
нятні для нормативного акта паралеліз
ми: наприклад, у межах однієї ст. 91 
вжито терміни «добута в лісі продук
ція» (п. �), «добуті лісові ресурси» (п. 6) 
 і «добування продуктів лісу» (п. 9), а 
також «порушення у сфері охорони, 
захисту, використання і відтворення 
лісів» (п. 7) та «порушення лісового за
конодавства» (п. 8).  

Висновки
Огляд  правових актів за тематикою 

регулювання лісових відносин у ціло
му свідчить про те, що вони не відпові
дають реальному стану речей – лісові 
відносини змінюються з урахуванням 
перетворень, що відбуваються в еконо

міці країни, а законодавча база зали
шає в силі положення, що були ухва
лені за станом переважно на середину 
1990х років. Реформи ж того періоду 
дали змогу лише замінити інститут лі
сосировинних баз інститутом оренди ді
лянок лісового фонду та створити дже
рело отримання лісового доходу тільки 
за рахунок продажу прав користуван
ня лісовими ділянками через орендні 
правовідносини, а також збору лісових 
платежів і штрафів за несанкціоноване 
використання лісового фонду, що, на 
думку економістів, не є повноцінним 
економічним механізмом [�, с. 13].

Зазначене, на наш погляд, не сприяє 
й удосконаленню системи управління, 
яка, на думку міжнародних експертів, 
впливає на ситуацію в лісовому секторі 
в цілому. Так, експерти Всесвітнього 
банку встановили, що саме вдоскона
лення управління на місцевому та гло
бальному рівнях радикально покращує 
ситуацію в лісовому секторі [2�, 1�]. На 
місцевому рівні ліси можуть відіграва
ти роль каталізатора дій, що забезпе
чують прозорість і реальні можливості 
для громадського контролю, участь 
місцевого населення та розвиток при
ватного сектору. У глобальному вимірі 
– вказують експерти Всесвітнього бан
ку – встановлення високих стандартів 
щодо збереження лісів і лісового госпо
дарства відповідає умовам низки між
народних угод та конвенцій особливого 
значення, наприклад, Конвенції про 
збереження біорізноманіття і Кіотсько
го протоколу.

Ураховуючи викладене, можна дійти 
висновку, що Україна у сфері держав
ного регулювання відносин у лісовому 
господарстві знаходиться на еволюцій
ному шляху розвитку цього виду право
відносин. 
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Постановка проблеми
Відповідно до Конституції України 

найважливішими функціями держави 
та справою всього Українського наро
ду є захист суверенітету і територіаль
ної цілісності України, забезпечення її 
економічної та інформаційної безпеки. 
Оборона України, захист її суверені
тету, територіальної цілісності і недо
торканності покладаються на Збройні 
Сили України, забезпечення державної 
безпеки і захист державного кордону 
України покладаються на відповідні 
військові формування та правоохорон
ні органи держави [1]. Такі суб’єкти, 
що забезпечують обороноздатність де
ржави, згідно із законодавчими акта
ми України з питань національної без
пеки [2], становлять складову системи 
органів воєнної організації держави, 
діяльність якої спрямована на захист 
національних інтересів країни від зов
нішніх та внутрішніх загроз. 

Однак, у сучасному світі в умовах 
поєднання якісно нових геополітичної, 
геостратегічної, фінансовоекономічної 

та військовотехнічної ситуацій потре
бують кардинального та всебічно об
ґрунтованого перегляду існуючі нині 
погляди на адміністративноправовий 
статус суб’єктів, що забезпечують обо
роноздатність держави, їх цілі, завдан
ня, функції, права та обов’язки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Доволі вагомий внесок у розроблення 

теоретикоправових питань, пов’язаних 
із проблематикою адміністративно
правового статусу суб’єктів, що забез
печують обороноздатність держави, зро
били українські та російські фахівці: 
С.С. Алєксєєв, С.В. Бобровник, О.Л. Бо
гініч, Л.А. Григорян, Л.В. Коваль, В.К. 
Колпаков, В.К. Шкарупа та інші. 

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

Актуальні та практично значущі 
проблеми, які стосуються адміністра
тивноправового статусу суб’єктів, що 
забезпечують обороноздатність держа
ви, висвітлювалися лише фрагментар

Б.в. Хуторний
головний спеціаліст 
відділу фінансового 
контролю у сфері 
виробництва та послуг,
Контрольноревізійний 
департамент 
Міністерства оборони 
України

У статті розкрито особливості адміністративноправово
го статусу суб’єктів, що забезпечують обороноздатність 
держави. Розглянуто окремі теоретичні проблеми, пов’язані 
з визначенням такого статусу та вдосконаленням його пра
вового регулювання.

В статье раскрыты особенности административноправо
вого статуса субъектов, обеспечивающих обороноспособ
ность государства. Рассмотрены отдельные теоретические 
проблемы, связанные с определением такого статуса и со
вершенствованием его правового регулирования.

In the article concentrated attention on opening of features 
of administrativnopravovogo status of subjects which provide the 
defensive of the state. Separate theoretical problems are examined 
related to determination of such status and perfection of his legal 
adjusting.

Ключові ñлова: адміністративноправовий статус, пра
вове регулювання, соціальноправові особливості, обороно
здатність держави, суб’єкти, що забезпечують обороно
здатність держави.

Адміністративноправовий статус суб’єктів, 
що забезпечують обороноздатність держави
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но, а тому потребують подальшого вив
чення та розроблення, що й визначає 
актуальність цієї статті. 

Формулювання цілей статті
Мета статті – розкрити особливості 

адміністративноправового статусу 
суб’єктів, що забезпечують обороно
здатність держави; розглянути окремі 
теоретичні проблеми, пов’язані з визна
ченням такого статусу та вдосконален
ням його правового регулювання.

Виклад основного матеріалу дослідження
У загальній теорії права під право

вим регулюванням розуміється вплив 
права на суспільні відносини за до
помогою певних юридичних засобів, 
насамперед, норм права [3]. Адмініст
ративноправове регулювання діяльно
сті суб’єктів, що забезпечують оборо
ноздатність держави, можна визначи
ти як специфічний різновид правового 
регулювання, спрямований на втілен
ня організаційноправових засобів за
безпечення законності та дисципліни, 
що здійснюється за допомогою певної 
сукупності засобів, які виражають ма
терію права [�, с. 2�3].

З’ясовуючи питання щодо адмініст
ративноправового статусу суб’єктів, 
що забезпечують обороноздатність дер
жави, доцільно узагальнити їх харак
терні особливості, як органів виконав
чої влади, та аргументувати відношен
ня взагалі до суб’єктів адміністратив
ного права.

В адміністративному праві під 
суб’єктом розуміють носія (власника) 
прав і обов’язків у сфері державного 
управління, передбачених адміністра
тивноправовими нормами, здатного 
надані права реалізовувати, а покла
дені обов’язки виконувати. З цього 
визначення В.К. Колпакова випли
ває, що, поперше, претендент на ста
тус суб’єкта адміністративного права 
за своїми особливостями потенційно 
здатний бути носієм суб’єктивних 
прав і обов’язків у сфері державного 
управління, тобто повинен мати ком
плекс соціальноправових передумов, 
що дозволяють надати йому суб’єктив

ні права та юридичні обов’язки [�,  
с. 96]. 

Розглядаючи соціальноправові пе
редумови щодо діяльності суб’єктів, 
які забезпечують обороноздатність 
держави, можемо констатувати, що до 
таких особливостей належать: а) зов
нішня відокремленість, яка характери
зується наявністю системоутворюваль
них ознак; б) здатність застосовувати 
силу; в) ідентифікація та персоніфіка
ція при вступі в  суспільні відносини 
управлінського типу; г) здатність вира
жати свою або персоніфіковану волю у 
відносинах із державою або, врахову
ючи те, що суб’єкти, які забезпечують 
обороноздатність держави, є органами 
виконавчої влади, – державну волю у 
процесі адміністративноправового ре
гулювання відносин у сфері забезпечен
ня національної безпеки, у тому числі 
воєнної, та обороноздатності. Однак, 
якщо брати до уваги лише зазначені 
особливості суб’єктів, що забезпечують 
обороноздатність держави, неправо
мірним буде твердження про набуття 
ними статусу суб’єкта адміністратив
ного права у разі, коли держава, вико
ристовуючи адміністративноправові 
норми, не зробить їх носієм прав і 
обов’язків, які вони повинні реалізову
вати у сфері державного управління.

Соціальноправові особливості спри
чинюють комплекс передумов, які 
свідчать про потенційну можливість 
суб’єктів, що забезпечують обороно
здатність держави, бути суб’єктами, а 
адміністративноправові норми, вико
ристовуючи ці передумови, визначають 
місце і роль таких суб’єктів у сфері дер
жавного управління та органів вико
навчої влади (наприклад: ст. 17 Конс
титуції України; Закон України «Про 
оборону України»). 

Так, виходячи з узагальнених де
фініцій визначення адміністративної 
правосуб’єктності [�, с. 97], можна зро
бити висновок, що потенційна здат
ність мати права й обов’язки у сфері  
державного управління (адміністратив
на правоздатність) [6, с. 8], набувати і 
реалізовувати надані права та обов’язки 
у сфері державного управління (адмі
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ністративна дієздатність) [6, с. 7], на
явність суб’єктивних прав і обов’язків 
у сфері державного управління форму
ють адміністративноправовий статус 
суб’єктів, що забезпечують обороноз
датність держави, та є складовими їх 
адміністративної правосуб’єктності. 
При цьому слід зауважити, що скла
довою дієздатності суб’єктів, що забез
печують обороноздатність держави, 
є адміністративна деліктоздатність, 
тобто їх здатність нести юридичну від
повідальність як державних органів 
(наприклад, ст. 19 та ст. �6 Конституції 
України).

Суб’єктивні права у сфері державно
го управління – це надана та гаранто
вана державою, а також закріплена в 
адміністративноправових нормах міра 
можливої (дозволеної) поведінки у пра
вовідносинах, що забезпечена корес
пондуючим обов’язком іншого суб’єкта 
правовідносин.

Діалектичною протилежністю су
б’єктивних прав у сфері державного 
управління є суб’єктивні юридичні 
обов’язки. Вони нерозривно пов’язані 
та не можуть існувати один без одно
го, оскільки право одного суб’єкта не 
може бути реалізоване поза виконан
ням обов’язку іншим суб’єктом. Таким 
чином, у державному управлінні існу
вання обов’язків поза  правами і навпа
ки – прав поза обов’язками − позбавлено 
будьякого сенсу.

Суб’єктивні адміністративноправові 
обов’язки суб’єктів, що забезпечу
ють обороноздатність держави, – це 
покладена державою і закріплена в 
адміністративноправових нормах (за
кони України «Про оборону України»; 
«Про Збройні Сили України», «Про 
Службу безпеки України» та інші) міра 
належної поведінки у правовідносинах, 
їх реалізація забезпечена можливістю 
державного примусу. 

У сфері державного управління  
суб’єктивні права та юридичні обов’яз
ки мають як загальні ознаки, так і озна
ки, що дають змогу їх розмежовувати.

Об’єднує їх спільна адміністра
тивноправова природа, існування в 
адміністративних правовідносинах, 

наявність меж у поведінці (те й інше є 
мірою), належність особам, які мають 
адміністративну правосуб’єктність. 

Відмінність полягає в тому, що: 
а) права реалізуються в інтересах їх 
носія, а обов’язки – в інтересах інших 
осіб; б) права – це міра можливої по
ведінки, а обов’язки – міра належної 
поведінки.

Суб’єкт адміністративних правовід
носин – це фактично учасник правових 
зв’язків у сфері управління, тобто він 
обов’язково в них бере учать.

На думку В.К. Колпакова, суб’єкт ад
міністративного права характеризуєть
ся зовнішньою відокремленістю. Він 
виступає як єдина особа, здатна відповід
но до своїх прав і обов’язків виробляти, 
виражати та здійснювати певну волю 
як учасник конкретних управлінських 
відносин [�, с. 96101]. Так, суб’єкти, 
що забезпечують обороноздатність дер
жави як органи державного управлін
ня, складаються з багатьох фізичних 
осіб, загалом, мають структурні час
тини, але в адміністративноправовій 
сфері кожен окремо виступає виключно 
як єдина особа.

Суб’єкти, що забезпечують оборо
ноздатність держави, здійснюють свою 
діяльність у галузях виконавчої влади 
та наділені здатністю застосовувати 
силу. До них можна віднести, зокрема 
відповідно до ст. � Закону України «Про 
основи національної безпеки України» 
та ст. 12 Закону України «Про оборону 
України», а також про Збройні сили 
України, Службу безпеки України, 
Міністерство внутрішніх справ, війсь
ка Цивільної оборони, Службу зовніш
ньої розвідки України, Державну при
кордонну службу України, Державну 
спеціальну службу транспорту та інші 
військові формування [2; 7].  

Зазначені суб’єкти є специфічними 
органами державного управління та 
суб’єктами адміністративного права. 
Специфіка обумовлена певними ри
сами, що виділяють їх із усієї сукуп
ності органів державного управління. 
Поперше, їх діяльність має спеціалі
зований характер, спрямована на забез
печення національної безпеки та оборо
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ноздатності держави. Подруге, їх пов
новаження можуть поширюватися на 
організації та посадових осіб незалежно 
від їх відомчої підпорядкованості, а та
кож на громадян, осіб без громадянства 
та іноземців (зокрема, воєнний стан). 
Потретє, їх діяльність у необхідних ви
падках включає застосування заходів 
адміністративного примусу.

Питання правового статусу суб’єктів, 
що забезпечують обороноздатність дер
жави, цікаве тим, що сам термін «пра
вовий статус» в юридичній літературі 
визначається неоднозначно. Під пра
вовим статусом державного органу, 
зазвичай, розуміють певну сукупність 
його повноважень юридичновладного 
характеру, реалізація яких забезпе
чує виконання покладених на нього 
завдань. Однак, таке визначення не 
охоплює частину питань організації та 
діяльності державних органів, у тому 
числі суб’єктів, що забезпечують оборо
ноздатність держави, які визначають їх 
правовий стан або статус.

Складовими частинами правового 
статусу суб’єктів, що забезпечують обо
роноздатність держави, є чотири еле
менти: цільовий блок; компетенція; ор
ганізаційний блок елементів; відпові
дальність. У цільовий блок включено 
такі категорії, як «мета», «завдання», 
«функції». Таким чином, беручи за 
підґрунтя наведену позицію, ми має
мо можливість дослідити вказані кате
горії щодо суб’єктів, що забезпечують 
обороноздатність держави, як органів 
виконавчої влади. Розглянемо деталь
ніше окремі елементи запропонованого 
цільового блоку. 

Функції визначались у науковій лі 
 тературі як юридично необхідні види 
діяльності [8, с. 1], як комплекс взає
мопов’язаних організаційноправових 
впливів органу, кожного структурного 
підрозділу, який слугує напрямом для 
досягнення мети, поставленої перед 
системою управління [9, с. �3].

Л.В. Коваль стверджує, що існує ха
рактеристика функцій органу як скла
дових частин змісту його діяльності, 
які відображені в установлених для 
органу завданнях щодо забезпечення 

життєво важливих потреб керованого 
об’єкта і здійснюються структурними 
підрозділами (і посадовими особами) 
органу через реалізацію покладених на 
них повноважень [10, с. 6�].

Функції суб’єктів, що забезпечують 
оборону держави – це основні взаємо
пов’язані напрями діяльності, які реа
лізуються як органом в цілому, так і 
його структурними підрозділами, по
садовими особами та службовцями з 
метою підтримання найвищої бойової 
готовності, зміцнення національної 
безпеки та обороноздатності. Функціям 
властиві безперервність і постійність, 
необумовленість конкретними подія
ми та діями. Щодо завдань, то вони, 
по суті, мають тимчасовий характер. 
Передбачається, що після виконання 
в процесі діяльності вони будуть або 
зняті, або змінені новими. Не можна 
проголошувати завдання як положення 
постійного змісту.

 Інколи на основі того, що «по суті і 
по формі викладення функції і завдан
ня співпадають», фактично виправдо
вується думка Л.В. Коваля про само
стійне існування так званих «функцій
завдань» і «функційдій» [11, с. 2�]. 
Тому в статусі суб’єктів, що забезпечу
ють обороноздатність держави, чітке 
закріплення (і розмежування) функцій 
можливе і доцільне шляхом вказівки 
на завдання, поставлені перед ними.

Характеризуючи компетенцію 
суб’єктів, що забезпечують обороно
здатність держави, О.Е. Кутафін і 
К.Ф. Шеремет говорили про те, що во
на, по своїй суті, становить правовий за
сіб (форму) суспільного розподілу праці 
з управління державою і суспільством 
[12, с. 26]. Наділення суб’єктів, що за
безпечують обороноздатність держа
ви, компетенцією є однією з передумов 
ефективності використання можливос
тей держави в забезпеченні та управлін
ні національною безпекою, у тому числі 
воєнною, а також обороноздатністю. 
Чим правильніше визначено компетен
цію органу, тим злагодженіше працює 
апарат, ефективніше використовують
ся правові, організаційні та інші засоби 
для вирішення необхідних завдань.
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Так, ураховуючи, що в ряді норма
тивних актів були розділи «завдання» 
(або «основні завдання»), у літературі 
висловлювалася думка, що «коло за
вдань» є одним із елементів компетенції 
органу [13, с. 80; 1�, с. 101�]. Однак, на 
думку автора, завдання постають із тих 
загальних цілей, на досягнення яких 
повинна бути спрямована діяльність 
органу в межах його компетенції.

Деякими авторами компетенція ор
гану визначалась як «коло підвідом
чих йому питань з відповідним обсягом 
прав та обов’язків, які необхідні для їх 
вирішення» [�, с. 102]. 

На думку автора, більш обґрунтова
ною є позиція, що компетенція суб’єк
тів, які забезпечують обороноздатність 
держави, включає в себе два елементи 
– поперше, предмети відання (суспіль
ні відносини), подруге, права та обо
в’язки, або владні повноваження орга
ну [1�, с. 23, 26].

Мета створення суб’єктів, що забез
печують обороноздатність держави, як 
органів виконавчої влади, вже перед
бачає ті головні галузі суспільних від
носин, в яких їм потрібно діяти. Сфе
ра діяльності органу повинна знайти 
відображення в його компетенції, бути 
юридично виправданою. Ось чому ком
петенцію логічно починати з установ
лення суспільних відносин, у межах 
яких діє орган держави, тобто кола 
його діяльності, яке, у його юридично 
значущому відображенні в законодавс
тві, можна назвати предметом його ві
дання (або ж у лінгвістичній інтерпрета
ції – підвідомчістю). Предмети відання 
(підвідомчість) – перший складовий 
елемент компетенції суб’єктів, що за
безпечують обороноздатність держави, 
це ті суспільні відносини (адміністра
тивноправові), в яких зазначені юри
дично компетентні суб’єкти.

Існує твердження науковців, зокре
ма А.Т. Комзюка, В.А. Гуменюка, О.Ю. 
Салманової та інших, яке, на думку 
автора, досить обґрунтовано визначає 
повноваження суб’єктів, що забезпечу
ють обороноздатність держави, а саме, 
що це є забезпечена законом, орієнту
юча вимога уповноваженого суб’єкта 

конкретної поведінки та дій, зверне
на до фізичних та юридичних осіб [16, 
с. 138]. 

Важливо зазначити, що повноважен
ня органів одночасно є їх обов’язками 
перед державою в особі вищого органу 
держави. Так,  повноваження суб’єктів, 
що забезпечують обороноздатність дер
жави, стосовно здійснення своєї діяль
ності виступають як обов’язки перед 
вищим органом виконавчої влади.

Більш глибоке вивчення проблеми 
співвідношення між повноваженнями 
та обов’язками в компетенції дає змо
гу зробити висновок про необхідність 
обов’язкового розмежування змісту 
повноважень та обов’язків.

У цілому, обов’язки повинні бути 
ширшими, ніж повноваження. Це пояс
нюється тим, що актами вищих держав
них органів на суб’єкти, що забезпечу
ють обороноздатність держави, покла
дено обов’язки, які вони здійснюють у 
межах своєї компетенції, а також тим, 
що, крім «правобов’язків», на них пок
ладаються обов’язки у власне значенні 
цього слова. Це й обумовлює специфіку 
співвідношення структурних елементів 
компетенції суб’єктів, що забезпечують 
обороноздатність держави.

Важливим є питання співвідношення 
функцій і компетенції суб’єктів, що за
безпечують обороноздатність держави. 
На думку І.П. Бачила, функції входять 
складовим елементом до компетенції 
та визначають, що робить орган, які в 
результаті функції виступають право
вим явищем [17, с. �3, ��]. Проте ряд 
авторів, зокрема А.Т. Комзюк, В.А. Гу 
 менюк, Л.В. Коваль та інші, заперечу
ють проти розуміння функцій як еле
мента компетенції органу, тому що 
функції не є чимось додатковим щодо 
права (обов’язку) органу та становлять 
елемент самого права (обов’язку) [18, с. 
2�0; 10, с. �662].

На думку автора, функції за зміс
том не можуть збігатися з елементами 
компетенції. Інакше матиме місце йме
нування одного й того ж поняття пра
вового змісту або функціями, або ком
петенцією. Компетенція суб’єктів, що 
забезпечують обороноздатність держа
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ви, – це ніщо інше, як юридичне вира
ження їх функції.

Компетенція є правовою формою 
здійснення функцій, і цим категоріям 
властивий зв’язок між формою і зміс
том. Зміст значною мірою визначає 
форму, але вона має відносну самостій
ність. Якщо форма (компетенція) не 
буде відповідати змістові (функціям), 
то діяльність суб’єктів, що забезпечу
ють обороноздатність держави, втрачає 
своє цільове призначення.

Наступним складовим елементом 
правового статусу суб’єктів, що забез
печують обороноздатність держави, є 
організаційний блок. До нього нале
жать положення, які визначають поря
док утворення та структуру органу, під
порядкованість, порядок встановлення 
посади, а також порядок призначення 
до складу органу та заміщення відповід
ної посади. 

Щодо організаційного блоку, то слід 
зазначити, що нечіткість законодав
чої бази призводить до серйозних про
блем у сфері національної безпеки, а 
саме, воєнної – на сьогодні не створено 
централізованого управління воєнною 
організацією держави, складовою якої 
є суб’єкти, що забезпечують обороно
здатність держави. Так, у Законі Ук
раїни «Про демократичний цивільний 
контроль над Воєнною організацією і 
правоохоронними органами держави» 
зазначається, що «Воєнна організація 
держави – охоплена єдиним керівниц
твом сукупність…». Але в жодному за
коні чи нормативному акті конкретно 
не визначено, хто здійснює це керів
ництво, що потребує невідкладного ви
рішення шляхом внесення змін до від
повідних нормативноправових актів.   

Відповідальність є невід’ємною час
тиною правового статусу суб’єктів, 
що забезпечують обороноздатність де
ржави, як органів державної влади, 
які зобов’язані нести правову відпові
дальність згідно з чинним законодавст

вом у випадку порушення законності, 
прав особи в процесі здійснення своїх 
функцій [19, с. 70]. Згідно з ч. 2. ст. 19 
Конституції України органи держав
ної влади, органи місцевого самовря
дування, їх посадові та службові особи 
зобов’язані діяти тільки на основі, в ме
жах повноважень і засобами, які перед
бачені Конституцією і законами Украї
ни. Стаття �6 Конституції передбачає, 
що кожен має право на відшкодування 
за рахунок держави чи органів місце
вого самоврядування матеріальної та 
моральної шкоди, завданої незаконни
ми рішеннями, діями чи бездіяльністю 
органів державної влади, органів міс
цевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб під час здійснення ними 
своїх повноважень.

Висновки
Адміністративноправовий статус 

суб’єктів, що забезпечують обороно
здатність держави, є складною право
вою конструкцією, що включає в себе: 
мету, завдання, функції; компетенцію; 
організаційний блок елементів; відпові
дальність − які, у своїй сукупності, і виз
начають його. Мета, завдання, функції 
суб’єктів, що забезпечують обороноз
датність держави, – це різнопорядкові 
категорії. Компетенція суб’єктів, що за
безпечують обороноздатність держави, 
вміщує в собі предмети відання (підві
домчість) та повноваження (обов’язки). 
Специфіка обов’язків суб’єктів, що за
безпечують обороноздатність держави, 
полягає в тому, що їх повноваження 
одночасно є обов’язками перед вищим 
органом виконавчої влади щодо забез
печення національної безпеки, у тому 
числі воєнної, а також обороноздатності 
держави.  

Категорія адміністративноправового 
статусу суб’єктів, що забезпечують обо
роноздатність держави, покликана ві
добразити юридичне опосередкування 
їх фактичного положення. 
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Постановка проблеми
Із розвитком науки та промислового 

виробництва виникають або проявля
ються вже існуючі шкідливі й небез
печні фактори. Завданням органів де
ржавної влади у сфері охорони праці є 
виявлення та передбачення виникнен
ня небезпечних умов праці, високих 
професійних ризиків та захист від них 
людей.

Стан охорони  праці в Україні є скла
довою міжнародної ситуації, яку від
стежує Міжнародна організація праці 
(далі – МОП). За даними МОП, рівень 
смертельного травматизму в Україні за
лишається одним із найвищих порівня
но з європейськими країнами та США: 
із розрахунку на 100 тис. працівників 
порівняно з Німеччиною вищий у 2,� ра
за, США – у 2 рази, Італією – в 1,3 раза, 
але нижчий, ніж у Росії в 1,� раза [7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Теоретичну основу теми дослідження 

становлять праці вітчизняних учених: 
Авер’янова, Ю.П. Битяка, Н.В. Гриши
ної, Л.П. Керба, С.В. Ківалова, В.К. 
Колпакова, Є.В. Котова, Т.А. Коляда, 
Д.М. Кравцова, О.В. Кузьменко, О.В. 
Лавріненка, П.В. Мельника, В.І. Про
копенка, Р.А. Усенко, В.В. Чернія. Ряд 
проблем, пов’язаних із правовим регу
люванням сфери охорони праці, певною 
мірою розроблено вченимадміністрати
вістом О.В. Бакланом. Механізм фор
мування та реалізації державного уп
равління охороною праці досліджував 
Є.В. Котов. Окремим питанням охо
рони праці приділяли увагу такі відо
мі російські фахівці, як: М.І. Губенко,  
І.О. Косицина, Г.І. Красних, О.А. Смоль
ська. 

о.Ш. чомахашвілі 
кандидат юридичних 
наук, доцент, 
Київський  університет 
права НАН України 
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юрист, 
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У статті досліджено комплекс теоретичних питань, 
пов’язаних із визначенням особливостей діяльності суб’єктів 
адміністративноправового регулювання в галузі охорони 
праці. Проаналізовано систему органів державної влади у 
сфері охорони праці, конкретизовано їх повноваження та 
зроблено ряд висновків щодо особливостей їх діяльності.

 В статье исследован комплекс теоретических вопросов, 
связанных с определением особенностей деятельности субъ
ектов административноправового регулирования в области 
охраны труда. Проанализирована система органов государс
твенной власти в сфере охраны труда, конкретизированы 
их полномочия и сделан ряд выводов об особенностях их де
ятельности.

In the Article probes the complex of theoretical questions re
lated to determination features of activity of subjects of the admi
nistrative and legal regulation in the industry of labour protection. 
The system of public authorities is analysed in the sphere of la
bour protection, their plenary powers are specified and the row of 
conclusions is done in relation to the features of their activity.

Ключові ñлова: державне регулювання, охорона праці, дер
жавний нагляд, суб’єкт адміністративноправового регулю
вання.

Особливості діяльності суб’єктів  
адміністративноправового регулювання  

у сфері охорони праці
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Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

Аналіз праць названих авторів пока
зав, що дослідження присвячені пере
важно правовому регулюванню охоро 
ни праці в Україні і не висвітлюють 
особливостей діяльності суб’єктів адмі
ністративноправового регулювання у 
сфері охорони праці, що потребують де
тального вивчення.

Формулювання цілей статті
Метою цього дослідження є аналіз 

особливостей діяльності суб’єктів адмі
ністративноправового регулювання у 
сфері охорони праці.

Виклад основного матеріалу дослідження
Ключові важелі в забезпеченні ста

більності й ефективності функціону
вання сфери охорони праці в сучасних 
умовах належать державі в особі упов
новажених на те органів. На суб’єктів 
адміністративноправового регулюван
ня у сфері охорони праці покладено 
важливу місію – спрямувати та стиму
лювати розвиток сфери охорони праці, 
не допускати нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворю
вань. Саме тому дослідження діяль
ності суб’єктів адміністративноправо
вого регулювання у сфері охорони пра
ці є актуальним завданням сучасної 
адміністративноправової науки.

До складу суб’єктів адміністративно
правового регулювання у сфері охорони 
праці відносяться:  

― Кабінет Міністрів України;
― Державна служба гірничого на

гляду та промислової безпеки України 
(далі – Держгірпромнагляд); 

― на регіональному рівні — Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцеві державні адміністрації й органи 
місцевого самоврядування;

― на галузевому рівні — міністерст
ва та інші центральні органи виконав
чої влади.

Кабінет Міністрів України є найви
щим органом у системі органів вико
навчої влади в Україні [2, ст. 116]. За 
характером та обсягом повноважень 
Кабінет Міністрів України є органом 

загальної компетенції, діяльність яко
го має характер міжгалузевого керів
ництва та поширюється на всі сфери 
суспільного життя, у тому числі й на 
сферу охорони праці.

У сфері охорони праці, Кабінет Мі
ністрів України:

• забезпечує реалізацію державної 
політики в галузі охорони праці;

• подає на затвердження Верховної 
Ради України загальнодержавну про
граму поліпшення стану безпеки, гігіє
ни праці та виробничого середовища;

• спрямовує та координує діяльність 
міністерств, інших центральних орга
нів виконавчої влади щодо створення 
безпечних і здорових умов праці та на
гляду за охороною праці [6, ст. 32].

Відповідно до Закону України «Про 
охорону праці» (далі – Закон) з метою 
координації діяльності органів держав
ного управління охороною праці ство
рюється Національна рада з питань без
печної життєдіяльності населення, яку 
очолює Віцепрем−єрміністр України 
[6, ст. 32]. 

Основним державним органом, на 
який покладено функції з управління 
об’єктами державної власності, у тому 
числі сфери охорони праці, на сьогод
ні є Держгірпромнагляд як спеціально 
уповноважений центральний органом 
виконавчої влади з промислової без
пеки, охорони праці, діяльність якого 
спрямовується та координується Кабі
нетом Міністрів України.

Працівники спеціально уповноваже
ного центрального органу виконавчої 
влади з промислової безпеки, охорони 
праці, державного гірничого нагляду 
мають досить широкі повноваження: 
від накладання штрафів до зупинення 
експлуатації підприємств, об’єктів, ок
ремих виробництв, цехів і дільниць, ро
бочих місць та обладнання до усунення 
порушень вимог щодо охорони праці.

Основними завданнями цього орга
ну є: 

• здійснення комплексного управ
ління у сфері промислової безпеки та 
охорони праці, а також контролю за 
виконанням функцій державного уп
равління охороною праці міністерства
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ми, іншими центральними органами 
виконавчої влади, Радою міністрів Ав
тономної Республіки Крим, місцевими 
держадміністраціями та органами міс
цевого самоврядування;

• організація та здійснення дер
жавного нагляду (контролю) за до
держанням законів та інших норма
тивноправових актів з питань промис
лової безпеки, охорони праці, безпеч
ного ведення робіт юридичними та 
фізичними особами, які відповідно до 
законодавства використовують найма
ну працю [�, п. 3].

Для виконання своїх функцій спе
ціально уповноважений центральний 
орган виконавчої влади з промислової 
безпеки, охорони праці, державного 
гірничого нагляду створив територіаль
ні управління, основними завданнями 
яких є здійснення:

• контролю за виконанням функцій 
державного управління охороною пра
ці міністерствами, іншими центральни
ми органами виконавчої влади, Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевими державними адміністрація
ми та органами місцевого самовряду
вання;

• у визначеному порядку державно
го нагляду (контролю) за додержанням 
законодавства з охорони праці в частині 
безпечного ведення робіт, промислової 
безпеки, безпеки робіт у сфері повод
ження з вибуховими матеріалами про
мислового призначення юридичними 
та фізичними особами, які відповідно 
до законодавства використовують най
ману працю;

• контролю за своєчасністю та об’єк
тивністю розслідування нещасних ви
падків на виробництві, їх документаль
ним оформленням та обліком, виконан
ням заходів з усунення причин нещас
них випадків [�, п. �].

На нашу думку, однією з особливос
тей діяльності суб’єктів регулювання 
сфери охорони праці є те, що відповід
но до Закону вони здійснюють держав
ний нагляд за додержанням законів та 
інших нормативноправових актів про 
охорону праці. 

Як зазначає російський учений Г.М. 

Красних, нагляд і контроль, що про
водяться у сфері охорони праці, є адмі
ністративноюридичними процедурами 
[3, с. 166].

Учений Л.П. Керб зазначає, що дер
жавний нагляд – це діяльність уповно
важених органів і посадових осіб (дер
жавних інспекторів, державних сані
тарних лікарів), спрямована на забезпе
чення виконання органами виконавчої 
влади, суб’єктами господарювання й 
працівниками вимог законів та інших 
нормативноправових актів про охоро
ну праці [1, с. 12�].

Хоча варто підкреслити, що під 
предметом наукового дослідження по
нять «контроль» та «нагляд» часто ро
зуміють окремий вид правовідносин.

У літературі правничого спряму
вання контроль і нагляд розрізняють 
у різноманітних аспектах: нагляд як 
один із підвидів контролю; нагляд як  
самостійний інститут адміністративно
го права, норми якого регулюють само
стійно види державної діяльності – «на
глядова діяльність»; нагляд і контроль 
– синоніми. 

Державний нагляд у сфері охоро
ни праці – це діяльність органів дер
жавного нагляду за охороною праці, 
і вона має суттєві особливості в плані 
повноважень, структури, форм і мето
дів роботи, що зумовлена специфікою 
контрольнонаглядової діяльності.

Учений О.В. Лавріненко визначає 
державний нагляд і контроль за охоро
ною праці як один із способів забезпе
чення права людини на працю [�, с. 23]. 
Він вважає, що нагляд і контроль за до
держанням законодавства про охорону 
праці є особливою правозастосовною 
діяльністю спеціально уповноважених 
органів, спрямованих на захист трудо
вих прав людини [�, с. 60].

Суттєвою рисою наглядової й конт
рольної діяльності є те, що спеціаль
но уповноважені органи та інспекції, 
які здійснюють нагляд і контроль за 
додержанням законодавства про охо
рону праці, не залежать у своїй діяль
ності від власника або уповноважую
чого ним органу, чим забезпечується 
об’єктивність рішення, що виноситься 
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контролюючими та наглядовими орга
нами [�, c. 61].

Особливістю виду повноважень ор
ганів державного нагляду за охороною 
праці є те, що він зводиться не лише до 
функції контролю і нагляду, а має га
лузеве, спеціалізоване спрямування, 
тобто поширюється на виявлення та 
припинення фактів порушення правил 
охорони праці та безпеки на виробниц
тві в усіх галузях.

Управління охорони праці на місцях 
відіграють також важливу роль у забез
печенні реалізації державної політики в 
галузі охорони праці в межах території, 
комплексного підходу до вирішення за
вдань поліпшення стану безпеки, гігіє
ни праці та виробничого середовища. 

Доцільно розглянути повноваження 
державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування як суб’єктів 
адміністративноправового регулюван
ня сфери охорони праці. Відповідно до 
Закону основними завданнями Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевих державних адміністрацій у 
межах відповідних територій є забезпе
чення виконання законів та реалізації 
державної політики в галузі охорони 
праці [6, ст. 3�]. У сфері охорони праці 
їх діяльність полягає в затвердженні 
цільових регіональних програм поліп
шення стану безпеки, умов праці та 
виробничого середовища. Одним із го
ловних принципів, на яких ґрунтуєть
ся місцеве та регіональне самовряду
вання, є захист прав, свобод і законних 
інтересів громадян. Порушення прав 
громадян, пов’язане з невиконанням 
вимог законодавства про охорону пра
ці, є предметом діяльності  місцевих 
державних адміністрацій та місцевого 
самоврядування.

Неабияка роль як суб’єкта адмініст
ративноправового регулювання нале
жить Міністерству соціальної політики 
України та Державній інспекції Украї
ни з питань праці. Міністерство здійс
нює державну експертизу умов праці, 
визначає порядок і здійснює контроль 
за якістю проведення атестації робочих 
місць щодо їх відповідності нормативам 
з охорони праці, а також бере участь у 

розробленні нормативних актів з охоро
ни праці.

Слід наголосити на тому, що у складі 
Міністерства соціальної політики Ук
раїни діє Державний департамент на
гляду за додержанням законодавства 
про працю (Держнаглядпраці), основ
ним завданням якого є забезпечення 
захисту прав працівників шляхом здій
снення державного нагляду за додер
жанням законодавства про працю. 

Проте, зауважимо, що до компетен
ції цього органу не входить питання 
стосовно додержання законодавства 
про охорону праці. Варто погодитися 
з думкою О.В. Лавріненка, що в такій 
політиці є сенс, адже в першій сфері 
нагляд здійснюється за додержанням 
нормативноправових актів, які не міс
тять технічних норм, а в другій – нагляд 
за додержанням нормативноправових 
актів з охорони праці, де охорона праці 
опосередкована юридичними нормами 
з технічним змістом [�, c. 69].

Щодо повноважень інших мініс
терств та центральних органів виконав
чої влади, то вони:

― проводять єдину науковотехніч
ну політику в галузі охорони праці;

― розробляють і реалізують комп
лексні заходи щодо поліпшення безпе
ки, гігієни праці й виробничого середо
вища;

― здійснюють методичне керівниц
тво діяльністю підприємств галузі з 
охорони праці;

― організовують навчання і перевір
ку знань з охорони праці працівниками 
галузі;

― здійснюють внутрішньовідомчий 
контроль за станом охорони праці [6, 
ст. 33].

Варто наголосити на важливій ролі 
профспілок у сфері охорони праці, які 
протягом 19921993 рр. передали дер
жаві наглядові функції в цій галузі. 
Однак це зовсім не означає, що перші 
відійшли від вирішення зазначених 
проблем. Як і раніше, всі найваж
ливіші питання організації здорових 
і безпечних умов праці, забезпечення 
прав і соціальних гарантій працівників 
вирішуються за безпосередньої участі 

трудове право; право соціального забезпечення. адміністративне право
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профспілок. Їх повноваження щодо 
здійснення громадського контролю за 
додержанням законодавства про охо
рону праці закріплюються в Законі [1, 
c. 126]. Серед головних слід відмітити 
те, що саме профспілки здійснюють 
громадський контроль за додержанням 
виконання законодавства про охорону 
праці, створення безпечних і нешкідли
вих умов праці, належних виробничих 
та санітарнопобутових умов, забезпе
чення працівників спецодягом, спец
взуттям та іншими засобами індиві 
дуального і колективного захисту.

Висновки
У результаті проведеного досліджен

ня та аналізу чинного законодавства 
України сформульовано ряд висновків 
та здійснено теоретичне узагальнен
ня особливостей діяльності суб’єктів 
адміністративноправового регулюван
ня в галузі охорони праці, основними 
з яких є:

• діяльність органів, що входять до 
системи адміністративноправового ре
гулювання сфери охорони праці, спря
мовується на те, щоб у повсякденному 
житті набув практичного змісту та під
тверджувався найголовніший принцип 
державної політики в галузі охорони 

праці – пріоритет  життя та здоров’я 
працівників; 

• дослідивши діяльність суб’єктів ад
міністративноправового регулювання 
сфери охорони праці, наголошуємо, 
що спеціальними повноваженнями у 
сфері охорони праці наділено Держгір
промнагляд; 

• діяльність, що здійснюється на ре
гіональному рівні, також є важливою. 
Порушення прав, пов’язаних із невико
нанням вимог законодавства про охоро
ну праці, є об’єктом і предметом діяльно
сті місцевих державних адміністрацій 
та місцевого самоврядування. Головним 
завданням місцевих держадміністрацій 
у галузі охорони праці є забезпечення 
на відповідній території реалізації дер
жавної політики у сфері охорони пра
ці стосовно пріоритетності життя та 
здоров’я працівників у процесі вироб
ничої діяльності.

Однією з найважливіших функцій в 
організації політики органів адмініст
ративноправового регулювання охоро
ни праці є контроль, а отже, останній 
має удосконалюватися як цілісна систе
ма, що означає необхідність: визнання 
цільових орієнтирів і норм контролю, 
встановлення ефективної взаємодії між 
органами, уповноваженими здійснюва
ти контроль у сфері охорони праці. 
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Постановка проблеми 
Сучасна Україна прагне стати рівно

правним партнером Європейського Сою
зу, але стикається з проблемою вдоско
налення та гармонізації національного 
законодавства і саме тому звертається 
до позитивного досвіду країн Західної 
Європи, у тому числі в галузі кримі
нального права.

Зокрема, особливої уваги заслуговує 
вивчення низки кримінальноправових 
інститутів, які існують у країнах ні

мецької правової родини і посідають 
важливе місце у правовій доктрині цих 
держав. Історія свідчить, що заходи 
безпеки – це доволі складний і супере
чливий інститут кримінального права, 
який постійно вдосконалюється і роз
вивається, у зв’язку з чим є об’єктом 
особливої уваги не лише з боку науков
ців, а й спеціалістів різних, навіть не 
правових, галузей науки: психології, 
психіатрії, психоаналітики тощо. Захо
ди безпеки від моменту їх зародження 
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У статті досліджено основні етапи реформування за
ходів безпеки в кримінальному праві Німеччини у XХ ст.

В статье исследованы основные этапы реформирова
ния мер безопасности в уголовном праве Германии в ХХ ст.

This article investigates the stages of reforming the security 
measures in the regulatory and legal acts in Germany in the 
twentieth century.

Ключові ñлова: заходи безпеки, кримінальне право, Ні
меччина, судова психіатрія, права людини.

Сучасні реформи кримінального права 
Німеччини щодо заходів безпеки 

Розділ 4

Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право. 

Кримінальний процес  
та криміналістика;  
судова експертиза;  

оперативно-розшукова діяльність
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(особливо превентивне поміщення до 
психіатричної лікарні на невизначений 
строк) і дотепер є предметом постійної 
уваги та дискусій як серед науковців, 
так і широкого загалу Німеччини.

Загальновідомо, що ця країна була 
однією з перших держав у Європі, де за
родилась ідея застосування заходів без
пеки і де на сьогодні накопичено ваго
мий досвід щодо кримінальноправових 
напрямів розвитку цього інституту. 

Однак, на законодавчому рівні захо
ди безпеки вперше з’явились у Європі в 
КК Швейцарії (1937) [1, с. 1933].

Крім того, ідея запровадження захо
дів безпеки є фундаментальною темою 
правової філософії та тісно пов’язана з 
кримінологією, судовою медициною, 
психіатрією й іншими науками, що 
свідчить про її комплексність.

Більше того, особами, до яких засто
совуються заходи безпеки, є, в першу 
чергу, психічно хворі злочинці та люди 
з патологічними порушеннями психіки 
або наркозалежні особи, котрі вчинили 
суспільно небезпечні діяння.

Усе це вимагає від юридичної науки, 
що прагне слугувати правовій, демокра
тичній та соціально орієнтованій дер
жаві, яка виконує норми міжнародного 
права в галузі захисту прав людини та 
громадянина й одночасно дотримується 
моральноетичних засад суспільства, 
ґрунтовного дослідження проблеми, 
пов’язаної із запровадженням заходів 
безпеки в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Перше обґрунтування необхідності 

запровадження заходів безпеки в кри
мінальному праві країн німецької 
правової родини ми знаходимо у пра
цях німецького правника Франца фон 
Ліста, а саме, у його роботі «Марбурзь
ка програма» (Der Zweckgedanke im 
Strafrecht. Berlin 1882/83) [2, с. �3�9].

Крім того, практика застосування 
заходів безпеки розроблялася також 
швейцарським проф. Карлом Штоссом 
– батьком КК Швейцарії (1893 ), який, 
за завданням вищого виборного орга
ну Швейцарії Бундесрату, запропону
вав «Проект загальної частини Кримі

нального кодексу Швейцарії (1893)» 
(Vorentwurf zu einem Schweizerischen 
Strafgesetzbuch: Allgemeiner Teil, Im Auf
trage des Bundesrates ausgearbeitet von 
Carl Stooss. Basel und Genf, 1893) [3]. 

Значний внесок у розвиток заходів 
безпеки зробили відомі німецькі вчені 
новітнього періоду: Альбін Есер, Хаінц 
Камаер, Аксель Дессекер, Хельмут По
лене, Тильман Бартч, Давина Брун, 
Анніка Флаіг, Кристіан Мюллер, Кор
нелія Шаумбург, Бернд Фолькарт, Гус
тав Aшафенбург, Фрітц Бауер, Клаус 
Бернсман, Карл фон Біркмаєр, Дірк 
Блазіус, Гюнтер Блау, Клаус Дернер, 
Вольфганг Фріш, Еміль Крепелін, Нор
берт Лейграф, Вільфрід Раш, Ернст Ше
фер, Петер Шрассер та інші.

Зокрема, заходи безпеки вперше вив
чалися в Росії М.В. Щедріним, а в Ук
раїні – І.М. Горбачовою, М.М. Книгою 
та іншими дослідниками.

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

Реформуючи національне законо
давство до європейських вимог, заслу
говує на нашу увагу запровадження в 
КК України нових, більш ефективних 
заходів превентивного характеру, в то
му числі й заходів безпеки, котрі, мож
ливо, допоможуть зменшити, а з часом 
і здолати злочинність.

Формулювання цілей статті
Дослідники ставлять за мету вивчити 

історичний досвід німецького реформу
вання та законодавчого впровадження 
заходів безпеки в кримінальному праві 
Німеччини у ХХ ст. і на цьому ґрунті 
запропонувати можливі шляхи їх за
провадження в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження
Кримінальне право ФРН завжди пе

ребуває під пильною увагою німецьких 
правознавців, які у 1902 році зібралися 
на черговий з’їзд. На ньому провідні 
представники різних шкіл домовилися 
спільно розробити проект нового кримі
нального кодексу [�, c. 301303], що зу
мовило створення наукового комітету 
під керівництвом Арнольда Нібердінга, 
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якому було доручено провести порів
няльне дослідження іноземного кримі
нального права [�]. Паралельно розпо
чала роботу комісія юристівпрактиків, 
що безпосередньо розробила пропозиції 
до проекту кодексу 1909 року [6]. У ньо
му заходи безпеки ще не згадувалися, 
але «заходи поліпшення» були запро
поновані досить широко. До них від
носилися: § �2 – поміщення в трудову 
колонію; § �3 – заборона відвідування 
трактирів, ресторанів; § �� – позбавлен
ня громадянських прав; § �3 – нагляд 
за поведінкою; § �� – конфіскація. Но
вим у цьому переліку стає § �3, в якому, 
крім заборони відвідувати трактири та 
ресторани, пропонувалось поміщати 
алкоголіків у спеціалізовану лікарню 
(диспансер). Це пояснювалося тим, що 
в Імперському Кримінальному Кодексі 
(1871) питання про алкогольну залеж
ність взагалі не ставилося [6, c. 1�7
163], але проблема алкоголізму вже на 
той час була дуже гострою. Незважаю
чи на це, у проектах загалом збереглася 
система Імперського КК (1871), в якому 
численні заходи оздоровлення та безпе
ки були вже присутні, хоча ще безсис
темно розкидані в різних розділах ко
дексу. Однак, заслуговує на увагу той 
факт, що в § 6� – підстави, що виклю
чають покарання і пом’якшувальні 
обставини («Strafausschliessungsund  
Milderungsgrunde») – проекту вперше  
зустрічається поняття «примусова гос
піталізація неосудних» («Sicherungs
verwahrung von Schuldund Unzurech
nungsfahigen»). Ця норма, що до цього 
часу не включена до кодексу, мала на 
меті захистити суспільство від неосуд
них осіб, які поряд зі злочинцями є не
безпечними для оточуючих, і вирішити 
проблему поводження з ними [6, c. 236
2�1]. 

У § 89 – визначення міри покаран
ня – зроблено першу спробу застосу
вання покарання для «професійних 
злочинців» і «злочинців за звичкою», 
тобто невиправних злочинців («Unver
besserlichen»). У проекті було запро
поновано «превентивне ув’язнення» 
(«sichernde Verwahrung») для осудних 
осіб, тобто тих, які діяли свідомо і вину 

яких було встановлено, після відбут
тя ними покарання. Але це, на думку 
укладачів проекту КК, йшло врозріз із 
принципом вини і було відхилено [6,  
c. 3�6368, 361]. Натомість було посиле
но заходи покарання, також зроблено 
спробу ввести умовне засудження, але 
така пропозиція не мала підтримки 
фахівців [6, c. 3�6 ff].

З цього приводу необхідно наголоси
ти, що ідея боротьби з «професійними 
злочинцями» та «злочинцями за звич
кою», а також запровадження превен
тивного ув’язнення розглядалася про
відними криміналістами вже декілька 
століть, але знайшла своє практичне 
втілення лише в 30ті роки ХХ ст. 

Привертає нашу увагу і той факт, 
що порушувалося питання про розме
жування кримінального та адміністра
тивного права (Strafrecht und Ordnung
swidrigkeitenrecht (Polizeiubertretun
gen)). Для цього було запропоновано 
ввести додаткові уточнені кримінальні 
закони, упорядкувати систему пока
рань і запровадити більш чіткі правила 
їх призначення тощо. Німецькими нау
ковцями був навіть розроблений новий 
зустрічний проект, у якому, як і в проек
ті 1909 року, містився розділ «Покаран
ня. Заходи безпеки» («Strafen. Sichern
de Massnahmen»). Привертає увагу той 
факт, що між цими двома інститутами 
знову не було суттєвої різниці. Так, у 
§§ 78, 97 та 98 було запроваджено два 
нововведення: § 78 передбачав можли
вість зобов’язати (запропонувати) по
тенційного злочинця відмовитися від 
злочинної діяльності («Friedensgebot») 
– поводитися мирно, але тюремне ув’яз
нення також не виключалось. Цей за
хід вважався необхідним, незамінним 
превентивним заходом у правовому 
захисті суспільства від злочинності [7, 
c. 106107]. У свою чергу, §§ 97 та 98 
уперше визначили можливість превен
тивного ув’язнення («Verwahrung von 
Gewohnheitsverbrechern») «злочинців 
за звичкою», як додаткового превен
тивного заходу, що призначається 
одночасно з покаранням. Цей захід 
був розміщений у Розділі № 6 – при
значення (вибір) розмірів покарання 
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(«Strafbemessung»), хоча всі інші за
ходи (у тому числі заходи поліпшен
ня) були розміщені в Розділі «Заходи 
безпеки». Це ще раз підтверджує нашу 
думку про те, що на той час ці заходи не 
були структуровані та відділені від по
карання. 

Пошуки можливих шляхів удоскона
лення КК тривали і в 1913 році, комісія 
Міністерства юстиції почала розробля
ти новий проект, який у зв’язку з по
чатком Першої світової війни був опуб
лікований лише в 1920 році, але вже 
разом з новим проектом 1919 року [8], 
що в основному базувався на проекті 
1913 року, який після війни був суттєво 
допрацьований [9, c. 397 ff]. Важливо 
зазначити, що саме ці проекти запрова
дили двоколійність у німецьке кримі
нальне право. Поряд із Розділами №№ 
79, що стосувалися покарань, з’явився 
Розділ № 10 «Заходи поліпшення і без
пеки» (10. Abschnitt «Massregeln der 
Besserung und Sicherung»). Прийняття 
рішення про призначення цих заходів 
було компетенцією суду, оскільки вва
жалося, що саме суд міг глибше дослі
дити особистість злочинця, у зв’язку з 
чим суд більш обґрунтовано приймає 
рішення, ніж адміністративні органи 
[10, c. 8� f]. 

Вважалося також, що складність за
стосування цих заходів є підставою для 
того, щоб рішення про їх винесення 
здійснювали саме незалежні суди. Так, 
у §§ 100102 (проект 1919 року) впер
ше вводиться обов’язкове превентивне 
ув’язнення («Sicherungsverwahrung») 
для небезпечних «злочинців за звич
кою» («gefahrlichen Gewohnheitsverbre
chern»), що вважалося додатковим за
ходом покарання рецидивістів, оскіль
ки укладачі проекту не бачили іншого 
шляху ліквідувати їх небезпечність 
для суспільства [10, c. 87]. Привертає 
нашу увагу той факт, що тривалість 
превентивного ув’язнення не обмежу
валася в часі, однак і не виключала
ся можливість звільнення таких осіб, 
якщо їх поведінка буде зразковою, а 
соціальний прогноз давав підстави при
пускати, що засуджений твердо став на 
шлях виправлення. 

У 1922 році з’явився проект профе
сора Густава Радбруха, який, однак, 
не був опублікований. У роботі цілком 
доречно пропонувалося (поряд зі смерт
ною карою і каторжною в’язницею) 
ліквідувати покарання, пов’язані з по
збавленням громадянських прав. Він 
вважав, що покарання, пов’язані з їх 
позбавленням, ускладнюють адаптацію 
у суспільстві злочинців, які вже відбу
ли покарання [11, c. 191f] . Саме Густав 
Радбрух склав систему різних заходів у 
тому її вигляді, яка на сьогодні існує у 
КК ФРН. У § �2 він перерахував усі де
сять заходів, а в § �3 та інших − детально 
описав кожен із них. 

Натомість, у 192� році з’являється 
державний проект КК Німеччини, який 
узагальнив 23річний досвід роботи з ре
формування кримінального права. Що 
стосується заходів поліпшення та без
пеки, то його основою стали пропозиції 
контпроекту 1911 року, а пропозиції Гус
тава Радбруха залишилися без уваги. 

Через два роки уряд Німеччини виніс 
на розгляд Рейхстагу новий проект, що 
базувався на проекті 192� року, в якому 
було запропоновано виконувати заходи 
безпеки адміністративними органами 
з урахуванням попереднього рішення 
суду про можливість їх застосування. 

У 1930 році за ініціативою фон Ка
ля з’являється більш прогресивний 
проект, однак політична ситуація в 
країні та опір націоналсоціалістів 
унеможливили його впровадження. 
Так, 2� листопада 1933 року Канцлер 
підписав «Закон проти небезпечних 
злочинців за звичкою і про заходи без
пеки та поліпшення» («Gesetz gegen 
gefahrliche Gewohnheitsverbrecher und 
ueber die Massregel der Sicherung und 
Besserung»). Можна стверджувати, що 
з його появою завершився тривалий 
дискусійний процес про запровадження 
додаткових заходів покарання, що по 
суті встановило так звану двоколійну 
систему кримінального права. В осно
ву цього закону було покладено проект 
1927 року, з тією істотною відмінністю, 
що всі заходи були ще більш посилені, а 
можливість застосування превентивно
го ув’язнення, навпаки − полегшена. 
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Так, § 20 а, абзац 2 давав можливість 
застосування заходів і в тому випад
ку, якщо злочинець уже заподіяв три 
абсолютно різних злочини. Це давало 
владі можливість застосування пре
вентивного ув’язнення до більш широ
кого кола осіб. Одноразове засудження 
за § 20 цього закону давало можливість, 
при повторному засудженні, відразу 
застосувати превентивне ув’язнення. 
Таким чином, будьякий рецидивіст 
міг бути засуджений до необмежено
го терміну (довічного) превентивного 
ув’язнення. Відповідно до § �2 особи 
віком від 21 року і старші, які вчи
нили статевий злочин, могли бути, 
крім основного та додаткового виду 
покарання, засуджені до кастрації, 
якщо загальна оцінка діянь злочинця 
(«Gesamtwurdigung der Taten») давала 
підстави вважати, що він є небезпечним 
(«ein gefahrlicher Sittlichkeitsverbreche
r») для суспільства.

Крім того, ця норма регламентува
ла порядок поміщення алкозалежних 
злочинців до спеціалізованої лікарні, 
а § �2 d – у виправнотрудову колонію 
чи притулок для осіб, які були засуд
жені за § 361(бродяжництво (особи 
без певних занять), жебракування та 
проституція). У свою чергу, § �2 b ре
гулював поміщення неосудних і змен
шено осудних у спеціалізовану лікар
ню, якщо цього вимагала громадська 
безпека («die offentliche Sicherheit es 
erfordert»). 

Запропоновані нововведення жод
ним чином не відповідали прагненням 
і пошукам у боротьбі зі злочинністю ос
новоположника німецької соціологіч
ної школи Франца фон Ліста, оскільки 
головною метою Міністерства юстиції 
було лише бажання посилити авторитет 
фашистської держави, а «правосуддя» 
забезпечити більш сильною та дієвою 
зброєю в боротьбі із суспільно небез
печною злочинністю («Autoritaet des 
Staates gegenuber dem Rechtsbrecher 
zu steigern und der Strafrechtspflege 
staerkere und wirksamere Waffen als 
bisher gegen das gemein schaedliche Ver
brechertum zur Verfuegung zu stellen») 
[12, c. 180202]. При цьому, ідеї покра

щення, відновлення здоров’я і, зреш
тою, повернення колишнього злочинця 
до нормального життя в суспільстві за
лишилися за бортом. 

По суті, фашистська расова доктрина 
в такий спосіб сформувала клас злочин
ців, тим самим спотворивши всі уявлен
ня про цілі кримінального права. Якщо 
спочатку ідея заходів безпеки виникла 
як реакція на зростання злочинності та 
неспроможність теорії Канта про волю 
вільної людини, то фашистські ідеоло
ги безсовісно використали наукові по
шуки в галузі права у своїх корисливих 
інтересах, прикриваючись гаслом без
пеки суспільства, що стало приводом 
після Другої світової війни для скасу
вання дискримінаційних законів фа
шистської Німеччини.

Ідучи шляхом утвердження демок
ратії та справедливості, у 19�� році 
було створено Велику комісію кримі
нального права, яка складалася із 2� 
юристівпрофесорів, високопосадовців 
Міністерства юстиції, суддів, проку
рорів, адвокатів і депутатів німецько
го парламенту, що працювала до 19�9 
року. Результатом діяльності комісії 
став проект 1962 року [13], основою 
якого були 1� томів наукових здобут
ків і різних попередніх проектів. Нато
мість, у 1966 році з’являється Альтер
нативний проект («AlternativEntwurf 
eines Strafgesetzbuches» (AE)) КК ФРН, 
над яким працювали як німецькі (Клаус 
Роксін (Claus Roxin) і Верне Мaйхофер 
(Werner Maihofer), так і швейцарські 
професори кримінального права. Ре
зультатом цієї роботи стали прийняті 
в 1969 році німецьким парламентом 
два закони: «Закон про реформу Кримі
нального права» («Erstes Gesetz zur 
Reform des Strafrechts» (1. StrRG)) [1�] 
і «Закон про реформу Кримінального 
права» («Zweites Gesetz zur Reform des 
Strafrechts» (2. StrRG)) [1�]. 

Але запропоноване у проекті 1969 
року (згідно з § 6� (§ 6� StGB aF) по
міщення в «соціальнотерапевтичну 
установу» («Unterbringung in einer so
zialtherapeutischen Anstalt»), після три
валої апробації, не виправдалося. 

Більше того, законодавець вибрав ін
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ший захід безпеки [16], згідно з яким 
поміщення в терапевтичну установу 
відбувалося тільки в тому разі, якщо 
таке лікування визнавалося необхід
ним. Це відповідало принципові про
порційності, закріпленому в § 62 (§ 62 
StGB). Таким чином, завдяки Закону 
про реформу Кримінального права 1969 
(1. StrRG 1969) посилилися вимоги до 
вироків щодо застосування «превентив
них заходів» (Sicherungsverwahrung). 
Саме цей захід був «останнім крайнім 
засобом кримінальноправової політи
ки» («eine der letzten Notmassnahmen 
der Kriminalpolitik») [17, c. 19], хоча і 
викликає низку нарікань у криміналь
ному праві ФРН до сьогодні [18]. 

Ураховуючи це, з 197� року змі
нюється підхід до застосування заходів 
безпеки: лікування стає важливішим 
простого застосування заходів безпеки. 
Як наслідок, змінюється формулюван
ня абзацу закону: замість «Заходи без
пеки та поліпшення» («Massregeln der 
Sicherung und Besserung») [19, c. 20], 
він був перейменований на «Заходи по
ліпшення і безпеки» («Massregeln der 
Besserung und Sicherung»). 

Крім того, у 1988 році, у зв’язку з 
прийняттям «Закону про боротьбу з 
сексуальними деліктами та іншими не
безпечними злочинами» («Gesetz zur 
Bekampfung von Sexualdelikten und 
anderen gefahrlichen Straftaten») [20], 
умови застосування цього заходу (за ви
нятком осіб, що скоїли особливо небез
печні сексуальні злочини) були знову 
дещо послаблені. Згаданий закон виник 
як реакція законодавця на два резонан
сних сексуально обумовлених убивства 
дітей, що вкотре підтверджує думку 
про моральноетичну навантаженість і 
вплив громадськості на законотворчий 
процес у цій галузі права. 

Більше того, у 2002 році з’являється 
«Закон про введення умовного пре
вентивного ув’язнення» («Gesetz zur 
Einfuehrung der vorbehaltenen Siche
rungsverwahrung») [21]. Тепер, згід
но з § 66 a (§ 66a StGB) передбачалася 
можливість піддати превентивному 
ув’язненню засудженого, який уже 
відбув частину покарання і не став на 

шлях виправлення. Рішення про умов
не превентивне ув’язнення виносилося 
у вироку суду, а подальше його засто
сування виконувалося судовою пала
тою з виконання вироків (Strafvollstre
ckungskammer). У Німеччині – це спе
ціальні судові органи, що формуються в 
земельних судах, де є окружні в’язниці 
та інші установи для дорослих злочин
ців, у яких виконують заходи позбав
лення волі або заходи поліпшення і 
безпеки (§ 78 а GVG) [22]. На підставі 
цього ж закону в 200� році вводиться  
§ 66 б (§ 66b StGB) [23], згідно з яким 
у певних випадках допускалося засто
сування превентивного ув’язнення і без 
попереднього рішення суду першої інс
танції, якщо злочинець ще перебуває в 
ув’язненні або вже відбув лікування в 
психіатричній лікарні. 

«Закон про реформування встанов
лення нагляду і зміни приписів про  
умовне превентивне ув’язнення» 
(«Gesetz zur Reform der Fuhrungsauf
sicht und zur Aenderung der Vorschriften 
ueber die nachtraegliche Sicherungs
verwahrung») (13.0�.2007) [2�] було 
прийнято з метою забезпечення мож
ливості контролю над поведінкою зло
чинців протягом трьох років після їх 
звільнення. Введення до КК ФРН § 68 с  
(§ 68 c III StGB) забезпечило можливість 
застосування нагляду, не обмеженого в 
часі, а § 67 h ((§ 67 h StGB) − поміщати в 
психіатричну лікарню осіб, звільнених 
умовно. 

Результатом подальших пошуків 
стає «Закон про поміщення в психіат
ричну лікарню і лікарні для алкого
ліків (для наркоманів)» («Gesetz zur 
Sicherung der Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus und in 
einer Entziehungsanstalt») (20.09.2007) 
[2�], що забезпечив поліпшення про
цесу застосування заходів оздоровлен
ня і безпеки та економію фінансів, які 
виділяються на це державою. Закон дав 
можливість змінювати черговість за
стосування заходів безпеки і покарання 
(застосування покарання перед захода
ми безпеки стало тепер можливим). 

Нововведенням стало те, що засто
сування заходів і їх час залежали від 
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можливого прогнозованого успіху. Це 
давало змогу уникнути випадків, коли 
ймовірно не виліковні (безнадійні) осо
би займають бюджетні лікарняні місця. 

Безумовно, варто зазначити, що важ
ливу роль у зв’язку з нововведеннями у 
сфері заходів поліпшення і безпеки віді
грало прийняття низки інших законів.  
Особливо це стосується актів, що ре
гулюють відносини в сексуальній 
сфері. Перш за все, це «Четвертий За
кон про реформування Кримінально
го права ФРН» (23.11.1973) («Viertes 
Gesetz zur Reform des Strafrechts» (�. 
StrRG)) [26], згідно з яким низка рані
ше кримінальнокарних діянь була 
фактично декриміналізована або по
м’якшена, а саме: 

 подружня зрада (Ehebruch (§ 172 aF); 
 мужоложство (Unzucht zwischen 

Mannern (§ 17� aF)); 
 зоофілія (Widernaturliche Unzucht 

(§ 17�b aF)); 
 звідництво (Kuppelei (§ 180 aF)); 
 педофілія (Verfuhrung Minderjahri

ger (§ 182 aF)); 
 розповсюдження порнографії (Ver

breitung unzuechtiger Schriften (§ 18� 
aF)). 

Але вони, все ж таки, за певних 
обставин могли бути підставою для 
кримінального покарання, якщо спри
чиняли заподіяння шкоди або пору
шення правового блага (охоронювані 
законом майнові цінності та інтереси) 
(Rechtsgut, Schutzgut). З цього часу 
аморальні вчинки вже не визнавалися 
злочинами. Однак, з 1997 року зґвалту
вання в сім’ї стає в Німеччині злочином 
на підставі прийнятого «33 Закону про 
реформування Кримінального права 

від 1997 року» («33. Strafrechtsaender
ungsgesetz vom 01.07.1997») [28]. По
каранню можуть бути піддані не лише 
чоловіки, а й жінки. Окрім того, у 2003 
році приймається «Закон про зміну по
ложень про злочини проти сексуально
го самовизначення та про зміни інших 
розпоряджень» тощо. Зрештою треба 
зауважити, що у грудні 2009 року захід 
превентивного ув’язнення був визна
ний суддями Європейського суду з прав 
людини у Страсбурзі не заходом безпе
ки, а покаранням [29].

Висновки
Проведене нами дослідження дає 

змогу стверджувати, що процес рефор
мування і дискусій у суспільстві щодо 
правомірності існування двоколійної 
системи у Кримінальному праві ФРН 
на цьому не завершився, а перейшов 
у сферу детального вивчення резуль
татів застосування конкретних норм 
«Заходів поліпшення і безпеки» в ас
пекті розширення прав людини. Ука
заний процес поступово переміщуєть
ся зі сфери суто наукової у площину 
суспільнополітичної дискусії, з метою 
убезпечення суспільства від різних ка
тегорій осіб, до яких або неможливо 
застосувати кримінальне покарання 
у чистому вигляді (психічно хворі та 
наркотично залежні особи), або якщо 
систематична злочинна діяльність та
ких осіб може спричинити негативні 
наслідки для широкого загалу.

Саме тому заходи безпеки на сьогодні 
широко застосовуються в правоохорон
ній діяльності ФРН. Одночасно це може 
бути дуже корисним з огляду їх вивчен
ня та запровадження в Україні.
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Постановка проблеми
Із урахуванням своєї фундаменталь

ності та багатогранності принцип вер
ховенства права є об’єктом наукових до
сліджень не лише конституційного пра
ва, а й інших галузевих наук – цивіль
ного, цивільнопроцесуального, трудо
вого, міжнародного, кримінального і, 
зокрема,  кримінальнопроцесуального 
права. Однак, саме під час криміналь
ного переслідування, з огляду на його 
розшуковий характер, особа зазнає най
більших обмежень своїх конституцій
них прав. Тому дослідження найгострі
ших проблем реалізації принципу вер
ховенства права  у кримінальному судо
чинстві України є не лише теоретично 
цікавим, а й практично необхідним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Окремі аспекти практичної реалізації 

принципу верховенства права досліджу
вали такі вчені, як: А.М. Колодій [1], 
А. Пухтецька [2], С.П. Головатий [3] та 
інші. Однак, вказані науковці вивчали 
ці проблеми здебільшого з позиції кон
ституційного та цивільного права.

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

Процес гармонізації кримінально
процесуального законодавства Украї

ни з відповідним законодавством Євро
пейського Союзу вимагає, насамперед, 
приведення КПК України у відповід
ність до чинної вже понад 1� років Кон
ституції України. Навіть задекларовані 
у КПК України демократичні положен
ня на практиці або взагалі ігноруються, 
або їх виконання умисно гальмується, 
що не відповідає принципові верховенс
тва права.

Формулювання цілей статті
Метою дослідження є визначення ос

новних проблем реалізації принципу 
верховенства права у кримінальному 
процесі України та надання відповід
них пропозицій щодо подальшого вдо
сконалення чинного кримінальнопро
цесуального законодавства, а також 
підвищення ефективності діяльності 
юристівпрактиків.

Виклад основного матеріалу дослідження
Як і будьяка теорія чи концепція, 

ідея верховенства права у державі має 
свою історичну генезу та сучасні підхо
ди до її розуміння.

Зокрема, досліджуючи формування 
принципу верховенства права, особли
вої уваги заслуговують праці німець
кого класика І. Канта, на  думку якого, 
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На підставі аналізу змісту конституційного принципу 
верховенства права автором досліджено найбільш гострі 
питання реалізації конституційних засад у кримінальному 
судочинстві України.

На основе анализа содержания конституционного прин
ципа верховенства права автором исследованы наиболее ост
рые вопросы реализации конституционных основ в уголовном 
судопроизводстве Украины.

Based on content analysis of the constitutional rule of law, 
the author examines the most acute issues of implementing the 
constitutional principles in the criminal procedure of Ukraine.

Ключові ñлова: верховенство права, затримання особи, 
судовий контроль, доступність правосуддя.
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держава повинна забезпечувати тріумф 
права. При цьому філософ наголошує, 
що право має оцінюватися з точки зору 
моралі, оскільки в ньому також закла
дено категоричний імператив, що сто
совно права вимагає: поводься ззовні 
так, щоб вільне виявлення твого свавіл
ля було сумісне з волею кожного, у від
повідності з усезагальним законом [�, 
с. 1�0]. Відповідно до цього, право – це 
сукупність умов, за яких свавілля одно
го (особи) сумісне зі свавіллям іншого, з 
точки зору всезагального закону свобо
ди [�, с. 139].

На думку американського вченого  
Г. Бермана, феодальне право й обов’я
зок не послухатися королясамодерж
ця, коли він порушує основне право, 
ґрунтувалося на переконанні, що саме 
основне право встановлене Богом. Папи 
і королі видавали закони, але робили 
це як замісники Бога; Бог є джерелом 
будьякого права [�, с. 279]. Таке під
несення права ми знову і знову зустрі
чаємо нині в усіх країнах Європи та в 
США. Право завжди було знаряддям 
обмеження влади правлячих кіл. 

Водночас, у тоталітарних та пост
тоталітарних державах простежуєть
ся тенденція до поглинання різних 
юрисдикцій і систем однією централь
ною системою законодавства й адмі
ністративного регулювання. Одвічні 
невід’ємні атрибути права – його авто
номність і трансцендентність, тобто ві
докремленість від політики і держави, 
його перевага над політичною владою 
все більше поступаються місцем уяв
ленню про право як інструмент держа
ви, тобто засобу виконання волі тих, 
у кого в руках влада. За таких умов 
поступово формується думка, що всі 
норми, санкціоновані державою, є пра
вом. Правом визнається навіть відвер
те свавілля, якщо воно санкціоноване 
державою у формі закону чи постано
ви. При цьому, праву надається вузьке 
технікоінструментальне значення, де 
воно виступає лише як офіційне знаряд
дя покарання, як засіб здійснення уп
равління, регламентації чи контролю.

Автор цієї статті виступає проти ви
щевказаного суб’єктивновольового ро 

зуміння права, яке може призвести до 
деградації, девальвації виражених у 
нормах права цінностей і регулятив
них можливостей права. Поширення ж  
у сучасному українському суспільст
ві ідей «живого права» сприятиме як 
зміні способу розуміння і вивчення 
національної юриспруденції, так і по
дальшому розвиткові національної тео
рії права. Лише піднесення права над 
законом зможе подолати тоталітаризм 
юридичного позитивізму, коли поведін
ка людей тотально регулюється приму
совими правилами, створеними, запро
вадженими або схваленими державою. 
На думку автора, межею державної 
влади в правовій державі повинні бути 
недержавні джерела або форми права 
у вигляді звичаїв, договорів, правових 
принципів, судових рішень, міжнарод
них угод.

Ідеї верховенства права закріплені 
в чинній Конституції України, яка 
відіграє вирішальну роль у правово
му забезпеченні прав і свобод людини. 
Зокрема, у Конституції зазначено: «В 
Україні визнається і діє принцип вер
ховенства права» [6; ст. 8]. У розумінні 
цього принципу між юристами спос
терігається рідкісна одностайність: не 
держава створює право, а навпаки, пра
во є основою організації та життєдіяль
ності держави в особі її органів і поса
дових осіб, інших організацій. Отже, не 
держава надає права і свободи людині, а 
суспільство створює право, щоб, насам
перед, обмежити ним державну владу 
чиновника.

Основоположним чинником реаліза
ції принципу верховенства права є пра
во особи на свободу та особисту недо
торканність, яке гарантується Консти
туцією України і відповідно до якого 
ніхто не може бути заарештований або 
триматися під вартою інакше як за вмо
тивованим рішенням суду й тільки на 
підставах і в порядку, встановленому 
законом [6; ст. 29]. Але безпідставне за
тримання та незаконне тримання осіб 
під вартою в Україні є повсякденною 
практикою та залишаються безкар
ними. Найбільш суттєвою проблемою 
правового регулювання є нерозвинутий 
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інститут затримання (міліцейського 
арешту), що сприяє такій злочинній 
практиці. Практично не існує ефектив
них механізмів захисту від свавільного 
затримання, тому що недостатньо ви
черпно виписано його підстави. Нікого 
з правоохоронців уже давно не лякає 
той факт, що незаконне затримання й 
арешт за законодавством України є зло
чином (ст. 371 КК України), оскільки 
практично не існує судової практики 
щодо застосування цієї норми закону.

У червні 2001 року вітчизняне зако
нодавство зазнало суттєвих змін у час
тині затримання осіб – КПК України 
доповнено ст. 16�2, якою  передбачено 
обов’язкову доставку затриманого до 
суду для вирішення питання про взяття 
його під варту [7], але результати цієї 
реформи виявилися не настільки ваго
мими, як очікувалося.

На сьогодні, згідно зі ст. 29 Консти
туції України, арешт без санкції суду 
дозволяється виключно в разі нагаль
ної необхідності запобігти злочинові чи 
його перепинити. Однак, КПК України 
до цього часу недостатньо повно та пос
лідовно закріпив цю конституційну ви
могу, внаслідок чого арешт без санкції 
суду залишається скоріше практикою, 
ніж винятком. Так, ст. 106  КПК Украї
ни дає право органу дізнання без санкції 
суду затримати особу строком до 72х 
годин. Цей строк є максимальним, але 
практика свідчить, що затриманих не 
доставляють до суду раніше закінчення 
цих трьох діб. Отже, вказане виклю
чення поступово перетворилося на пра
вило, оскільки правоохоронні органи 
не несуть відповідальності за необґрун
товане зволікання з доставкою затри
маного до суду (якщо не сплив 72го
динний строк), а суддя не зобов’язаний 
з’ясовувати, у чому ж полягала необ
хідність затримання особи терміном 
саме на три доби. Більше того, суддя 
може продовжити затримання такого 
підозрюваного до 10 діб, а за клопотан
ням підозрюваного (це, на думку авто
ра, взагалі важко собі уявити) – до 1� (!) 
діб (ч. 9 ст. 16�2 КПК України).

Подібні факти межують із безконт
рольним та безпідставним затриман

ням, що відкриває широкий простір не 
лише для застосування до осіб різного 
роду катувань, а й можливості для при
ховування його слідів і штучного ство
рення доказів. Нечіткість правових під
став для затримання, можливість його 
здійснення без санкції суду, а також 
відсутність вимоги щодо обов’язкової 
перевірки суддею обґрунтованості тер
міну затримання (протягом 72х го
дин), відсутність реальних механізмів 
щодо притягнення до відповідальності 
за незаконне затримання – усе це при
зводить до безконтрольної діяльності 
органів розслідування. На практиці 
такий правовий нігілізм нерідко вико
ристовується для одержання зізнання 
у вчиненні злочинів від невинуватих 
осіб.

Поліпшити таку ситуацію зможуть 
такі заходи:

 приведення КПК України у відпо
відність до чинної Конституції та  вста
новлення граничного строку затриман
ня особи виключно на рівні трьох діб, а 
також виключення ч. 9 ст. 16�2 КПК 
України;

 закріплення у ст. 106 КПК України 
обов’язку органу розслідування доста
вити до суду затриманого до закінчення 
триденного терміну – на підставі скарги 
підозрюваного (його захисника) про не
законність затримання та (або) фактів 
застосування до підозрюваного неза
конних заходів фізичного чи психічно
го впливу;

 внесення змін до ч. 1 ст. 1�� КПК 
України, якими передбачити можли
вість обрання запобіжного заходу у ви 
гляді взяття під варту виключно у спра
вах про тяжкі та особливо тяжкі злочини;

 запровадження як правила засто
сування до підозрюваних запобіжного 
заходу у вигляді підписки про невиїзд 
у справах про злочини, передбачені роз
ділами VII, XVII КК України (так зва
ні «злочини економічної спрямованос
ті»); 

 проведення просвітницької діяль
ності, правового навчання серед пра
возастосовників, спрямованих на пос
тупову зміну легковажного ставлення, 
насамперед,  працівників судів і проку

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
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ратур до питань затримання й арешту 
особи.

Дуже важливою також є зміна підхо
ду до ролі захисника у кримінальному 
судочинстві: на сьогодні останні не ма
ють реальних законних важелів впливу 
на хід досудового провадження. Зок
рема, клопотання захисників стосовно 
проведення освідування затриманого, з 
метою фіксації на тілі останнього тілес
них ушкоджень (слідів катування), не
рідко залишаються без задоволення. 
Наприклад, у кримінальній справі № 
�93026 захисником було заявлено кло
потання про судовомедичне освідуван
ня обвинуваченого Ш. на тій підставі, 
що на тілі останнього захисником було 
виявлено численні гематоми та синці, 
а також перелом пальця ноги, які ста
лися за загадкових обставин затриман
ня Ш. Однак, постановою слідчого від 
08.0�.2011 було відмовлено в задово
ленні вищевказаного клопотання на тій 
підставі, що «дослідження цих фактів 
та з’ясування стану здоров’я Ш. не вхо
дить до предмету доказування по даній 
кримінальній справі». Оскарження до  
прокурора вищевказаної постанови 
слідчого не дало жодних позитивних 
результатів. У жовтні 2011 року Гене
ральною прокуратурою України завер
шено досудове слідство у кримінальній 
справі № �93026, справу направлено 
до суду.

Наступною важливою проблемою є 
ускладнений порядок доступу затри
маних осіб до адвоката. Убачається, що 
своєчасний допуск захисника до участі 
у справі в багатьох випадках дасть змо
гу уникнути катувань. Однак, нагадаю, 
що допуск захисника до участі у справі 
залежить від слідчого. Нерідко слідчі та 
дізнавачі маскують небажання допуска
ти адвоката під виглядом необхідності 
отримання санкції керівника, вищого 
офіцера тощо, що не має жодної право
вої підстави. Більше того, відповідно 
до ч. 1 ст. �7 КПК України («Порядок 
запрошення і призначення захисни
ка») особа, яка провадить дізнання, 
слідчий, суд зобов’язані надати затри
маній особі чи особі, яка утримується 
під вартою, допомогу у встановленні 

зв’язку з захисником або з особами, 
які можуть запросити захисника. На
томість, інколи органи розслідування 
незаконними засобами, навіть катуван
ням, домагаються від особи відмови від 
захисника, і тоді потрапити останньому 
до підозрюваного (обвинуваченого) вза
галі неможливо. На превеликий жаль, 
мають місце випадки, коли підозрюва
ного примушують до написання відмо
ви від захисника, а коли запрошений 
близькими родичами захисник усе одно 
з’являється  і наполягає на побаченні з 
майбутнім підзахисним, то слідчий від
мовляє у цьому, мотивуючи своє рішен
ня письмовою відмовою самого підозрю
ваного від будьякого захисника. При 
цьому, порушення права на захист (ст. 
37� КК України) та втручання в діяль
ність захисника (ст. 397 КК України) 
за законодавством України є злочина
ми. Ці положення впроваджені ще з 
вересня 2001 року, але судова практи
ка стосовно них також відсутня. Ство
рення прецедентів у цій сфері значно 
полегшить доступ затриманих осіб до 
адвоката, а отже, допоможе поліпши
ти ситуацію із запобіганням неправо
мірним діям.

Реалізація принципу верховенства 
права вимагає суворого дотримання 
принципу таємниці особистого життя.

Однією з найгостріших проблем віт
чизняного законодавства є доволі нечіт
ке формулювання дозволених законом 
випадків та засобів втручання у приват
не життя особи: до її житла, кореспон
денції тощо.

Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 187 
КПК України, накладення арешту на 
кореспонденцію та зняття інформації 
з каналів зв’язку можуть проводитися 
й до порушення кримінальної справи з 
метою запобігання злочину. Водночас, 
закон не містить чітких підстав для 
зняття інформації з каналів зв’язку 
(прослуховування телефонів, мобіль
них телефонів чи відстеження елект
ронних повідомлень і дій в Інтернеті), 
чітко встановленого строку зняття ін
формації, а також обставин, за яких цю 
інформацію необхідно знищувати. Крім 
того, оскільки особи, щодо яких здійс
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нювали такі заходи, не знають про це, 
то вони й не можуть оскаржити подібні 
дії в суді або в інший спосіб захистити 
своє право на приватність.

Прослуховування телефонів здійс
нюється з дозволу суду, проте суд роз
глядає такі подання правоохоронних 
органів автоматично й без встановлен
ня граничного строку прослуховуван
ня. Офіційна статистика щодо прослу
ховування (наприклад, щодо кількості 
наданих судами санкцій) не надається 
переважно з огляду на таємність інфор
мації. За неофіційними даними, лише 
за 2002 рік подібних санкції було нада
но понад �0 тисяч, а у 2003 році тільки в 
найменшій області країни – Чернівець
кій – 823 таких дозволи [8, с. 23�].

Не відповідає європейським стандар
там і процедура проведення обшуку. 
Наприклад, проведення обшуку всіх 
приміщень, крім житла та іншого во
лодіння особи, провадиться за постано
вою слідчого, санкціонованою прокуро
ром, отже, такі дії є поза межами судо
вого контролю. Водночас, відповідно до 
практики Європейського суду з прав лю
дини, рішення якого для судів України 
є джерелом права [9], поняття «житло» 
у п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (Рим, 
� листопада 19�0 р.) охоплює не лише 
житло фізичних осіб, а може поширю
ватися й на офісні приміщення, які на
лежать фізичним особам, а також офіси 
юридичних осіб, їх філій та інші при
міщення. На врахування судами Украї
ни такої практики Європейського суду 
з прав людини вказує й п. 11 постано
ви Пленуму Верховного Суду України 
від 28 березня 2008 року № 2 [10], яка 
й досі залишається лише теоретичним 
надбанням вітчизняної юриспруденції. 
При цьому сама функція судового кон
тролю за проведенням обшуку нині пе
ретворилася на формальність, оскільки 
майже ніколи не фіксуються відмови в 
його проведенні.

На думку автора, виправити ситуа
цію можна одним із таких варіантів. 

Перший: закріпити у ч. � ст. 177 КПК 
України положення, відповідно до яко
го обшук у приміщеннях, що належать 

фізичним особам, а також в офісах юри
дичних і фізичних осіб, їх філій буде 
проводитися за правилами проведення 
обшуку житла чи іншого володіння осо
би. Необхідність встановлення вищев
казаного варіанта судового контролю 
зумовлена тим, що працездатне насе
лення країни третину доби проводить 
на робочому місці, де з часом неодмінно 
з’являються особисті речі, документи, 
цінності тощо. Такі предмети можуть і 
не мати безпосереднього відношення до 
професійної діяльності особи чи фірми, 
але нерідко виявляються, випадково 
оприлюднюються та безпідставно ви
лучаються органами розслідування під 
час обшуку.

Другий: доповнити чинний КПК Ук
раїни ст. 2369, якою передбачити мож
ливість оскарження до суду протягом 
досудового слідства незаконного вилу
чення під час обшуку особистих речей, 
що не мають відношення до справи. 
При цьому, розгляд таких скарг має 
відбуватися в досить стислі терміни 
(наприклад, протягом � діб із моменту 
оскарження), що дасть змогу уникнути 
безпідставного вилучення у громадян 
предметів та цінностей, що є безвіднос
ними до справи.

Як уже зазначалося вище, реалізація 
принципу верховенства права тотожна 
можливості його захисту, отже, доціль
но розглянути дотримання принципу 
свободи доступу до правосуддя.

Зокрема, М.В. Косюта виділяє такі 
показники доступності до правосуддя в 
державі:

 відсутність необґрунтованих пере
шкод для звернення до суду для захис
ту та одержання своєчасного судового 
захисту;

 обізнаність людей про систему су
дів, порядок звернення до них, судову 
практику;

 наявність оптимальної системи су
дових витрат і розвинутих механізмів 
надання правової допомоги для найбід
ніших верств населення;

 виконуваність судових рішень [11, 
с. 213].

За роки незалежності в Україні відбу
лися певні позитивні зрушення у сфері 
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забезпечення доступу до правосуддя. Зок
рема, юрисдикцію судів було поширено 
на всі правовідносини, що виникають у 
державі. Однак таке розширення приз
вело до перевантаження судової систе
ми. Тому судді створюють іноді штучні 
перешкоди для доступу до правосуддя − 
безпідставно відмовляють у прийнятті 
заяв або навіть приховують їх.

Наприклад, інколи суди відмовляють 
у відкритті провадження за скаргою на 
постанову про порушення справи з тієї 
підстави, що при поданні скарги захис
ником не надано копію постанови про 
його допуск до участі у справі. Так, пос
тановою Печерського районного суду 
від 22.0�.2011 у справі № �1926/11 
відмовлено у відкритті провадження 
за скаргою захисника на постанову про 
порушення кримінальної справи з тієї 
підстави, що в матеріалах справи від
сутня постанова про допуск захисни
ка, «… а тому у суду відсутні підстави 
вважати, що скарга подана саме захис
ником особи». Однак при повторному 
направленні скарги, остання була роз
глянута без жодних зауважень іншим 
суддею того ж суду. Категорично запе
речуючи проти вказаної незаконної су
дової практики, зазначимо, що цьому 
сприяє недосконала конструкція самої 
ст. �� КПК України («Захисник»), яка 
не передбачає обов’язку для слідчо
го надати адвокату копію постанови 
про його допуск до участі у справі як 
захисника. Тому слідчий може умис
но не надавати захисникові постанову 
про його допуск до участі у справі, що 
на практиці призводить до позбавлен
ня особи права на захист. З цією метою 
автор пропонує закріпити у ч. � ст. �� 
КПК України обов’язок особи, яка про
вадить дізнання, слідчого, прокурора 
та судді (суду) надати захиснику копію 
постанови (ухвали) про його допуск до 
участі у справі.

Велика завантаженість судів зумов
лює порушення розумних строків роз
гляду судових справ. Цьому сприяє не
законна та безкарна практика організа
ції діловодства окремих судів. Зокрема, 
у багатьох канцеляріях судів м. Києва 
встановлено лише певні дні (ще й годи

ни) прийому скарг або взагалі можна 
побачити повідомлення такого змісту: 
«Протягом тижня у зв’язку із складан
ням статистичного звіту за півріччя, суд 
провадитиме прийом виключно позовів 
про стягнення аліментів, скарг на пос
танови про відмову в порушенні та про 
закриття справ». Тоді постає слушне 
запитання щодо скарг на незаконність 
затримання, незаконність порушення 
справи. Невже вони є менш важливи
ми, ніж стягнення аліментів? На гли
боке переконання автора, реалізація 
права особи на захист у жодному разі не 
може залежати від позапроцесуальних 
умов діяльності суду. 

На сьогодні немає достатніх право
вих механізмів, що давали б змогу при
пинити бездіяльність самих суддів, зок
рема, зволікання з вирішенням судових 
справ. Єдиний і, як показує досвід, ма
лоефективний спосіб вплинути на суд
дю в таких випадках – це звернення до 
суб’єктів, що мають право ініціювати 
дисциплінарне провадження.

Інформація, необхідна для звернен
ня до суду, часто буває недоступною та 
непрозорою. Нерідко консультування 
громадян здійснюють самі ж судді під 
час ведення особистого прийому. При 
цьому вони інколи висловлюють свою 
думку щодо перспектив вирішення 
справи. Зміст судового рішення, як пра
вило, недоступний для громадян, які не 
брали участі у справі. Рішення судів 
нижчого рівня публікуються неофіцій
но й вибірково. У зв’язку з недостатніс
тю приміщень, судді часто розглядають 
справи в робочих кабінетах, що виклю
чає доступ до них громадськості.

Крім того, судові витрати можуть 
бути перешкодою для звернення до суду 
найбідніших верств населення. Звіль
нення малозабезпечених осіб від сплати 
державного мита при зверненні до суду 
майже не практикується. Механізми 
надання державою допомоги щодо су
дових витрат у цивільних та адміністра
тивних справах є неефективними. Так, 
безоплатну правову допомогу держа
ва забезпечує тільки в кримінальних 
справах. При цьому, вона є майже бе
зоплатною і для самих адвокатів, які її 
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надають, тому й рівень такої допомоги 
залишається низьким.

Невиконання судових рішень – одна 
з найнагальніших перешкод реалізації 
принципу верховенства права. Скарги 
про порушення права на справедливий 
судовий розгляд у зв’язку з невиконан
ням рішень національних судів ста
новлять найбільшу частину серед заяв 
до Європейського суду з прав людини 
проти України [12]. Наявні механізми 
виконання судових рішень показали 
свою недостатню ефективність. Суди не 
мають повноважень щодо контролю за 
виконанням вироків.

Убачається, що держава повинна 
створити такі умови, щоб судді не чи
нили формальних чи інших перешкод 
щодо доступу до правосуддя, та га
рантувати відшкодування збитків, за
подіяних учасникам судового процесу 
бездіяльністю суддів, у тому числі не
правомірним затягуванням розгляду 
останніми справ.

Доцільно створити умови, щоб спра
ва направлялася до судового розгляду, 
як правило, після вичерпання інших 
позасудових засобів розв’язання роз
біжностей правового характеру.

Шляхом розв’язання вищевказаних 
проблем могло б стати запровадження 
окремих видів спрощених судових про
цедур (судовий наказ, заочне рішення 
в цивільному судочинстві), а також за
провадження інституту слідчих суддів 
(виконання функцій судового контролю 
на досудовому провадженні), що дало 
б змогу зменшити навантаження на 
суди, які розглядають справи по суті. 
Перспективним убачається розвиток 
інституту медіації, що знаходиться ще 
в зародковому стані. Держава повинна 
стимулювати розвиток більш дешевих 
і менш формалізованих способів регу
лювання правових конфліктів. Напри
клад, суттєво розвантажити судову сис 
 тему можна шляхом розвинення по

тенціалу нотаріату. Зокрема, на вимогу 
позивача нотаріуси могли б видавати 
виконавчий документ, якщо від борж
ника не надійде заперечень проти існу
вання відповідного зобов’язання та його 
примусового виконання. У разі ж запе
речень боржника, спір може бути пере
дано до суду. Отже, суд не розглядатиме 
вимог осіб, щодо яких немає й не очі
кується заперечень від іншої сторони.

Крім цього, Державна судова адмі
ністрація спільно з органами місцевого 
самоврядування могла б організувати 
створення інформаційних центрів при 
місцевих судах, які безоплатно (або за 
мінімальну плату) забезпечували б чле
нам відповідних територіальних громад 
доступ до правових баз даних; правові 
консультації з питань судового проце
су; стандартизовані бланки заяв, скарг, 
клопотань до суду, допомогу щодо їх за
повнення; іншу інформацію, необхідну 
для звернення до суду тощо.

Для забезпечення неупередженості 
суду потрібно відмовитися від практи
ки прийому суддями позовних заяв під 
час особистого прийому громадян.

Необхідно також відновити конт
рольні повноваження суду за виконан
ням його рішень. Суд повинен мати 
право вимагати від виконавців (тобто 
відповідачів, засуджених) звіту про ви
конання судового рішення, це, безумов
но, підвищило б їх відповідальність. За 
результатами розгляду звіту суд пови
нен мати повноваження видати в разі 
необхідності виконавцю наказ для ко
ригування виконавчих дій.

Висновки
Звичайно, розглянуті у статті про

блеми та пропозиції щодо їх подолання 
не є вичерпними, але автор вірить у те, 
що планове та поступове їх розв’язання 
неодмінно сприятиме практичній реа
лізації принципу верховенства права у 
кримінальному судочинстві нашої дер
жави.
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Постановка проблеми
Протидія економічній злочинності 

завжди займає провідне місце в діяль
ності правоохоронних органів. Про
те, важливим щодо адекватності такої 
діяльності є достатньо об’єктивне розу
міння детермінації цього виду злочин
ності, особливо в організованих формах 
прояву.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Окремим науковим і прикладним 

проблемам злочинності в економіці 
України як незалежної держави остан
нім часом приділяється значна увага. 
Вони розглядаються в дисертаційних 
дослідженнях, монографіях, відповід
них розділах підручників і навчаль
них посібників, наукових статтях. У 
різні роки ці проблеми вивчали відомі 
вчені колишнього Радянського Союзу  
й України, зокрема, М.І. Бажанов, 
О.М. Бандурка, Ю.В. Баулін, В.Т. Біло
ус, А.М. Бойко, В.І. Борисов, В.В. Голі
на, Н.О. Гуторова, І.М. Даньшин, А.П. За
калюк, В.С. Зеленецький, О.Г. Каль
ман, М.І. Камлик, В.В. Коваленко, 
М.Й. Коржанський, О.Є. Користін, 
Я.М. Кураш, О.М. Костенко, О.М. Лит
вак, В.О. Мандибура, Г.А. Матусовсь
кий, М.І. Мельник, В.О. Навроцький, 

О.І. Перепелиця, В.М. Попович, В.В. Ста
шис, Є.Л. Стрельцов, В.Я. Тацій, В.О. Ту
ляков, І.К. Туркевич, В.П.Філонов, В.І. Ша
кун, В.Ю. Шепітько та інші. 

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

На сучасному етапі розуміння детер
мінації економічної злочинності, в умо
вах закріплення ринкових економічних 
відносин, недостатнім є формування 
цілісної системи запобігання економіч
ній злочинності, особливо в організова
них її проявах.

Формулювання цілей статті
Метою статті є аналіз сучасної детер

мінації економічної злочинності в Ук
раїні на основі існуючих методологіч
них підходів.

Виклад основного матеріалу дослідження
Причини й умови злочинності виз

начають як систему негативних для 
відповідної суспільноекономічної фор
мації та держави соціальних явищ, що 
детермінують злочинність як свій на
слідок [1, с. 136]. Причому, як правило, 
під причинами розуміють ті явища, що 
безпосередньо породжують, відтворю
ють злочинність, а під умовами – яви

о.с. сомик
здобувач,
Національна академія 
внутрішніх справ

Науковий керівник: д.ю.н., 
проф. Користін О.Є. 

Стаття присвячена аналізу проблем детермінації еко
номічної злочинності в Україні, зокрема, в організованих 
формах її прояву.

Статья посвящена анализу проблем детерминации эко
номической преступности в Украине, в частности, в орга
низованных формах ее проявления.

The article analyzes the problems of determination of econo
mic crime in Ukraine, particularly in its organized forms of 
manifestation.

Ключові ñлова: економічна злочинність, детермінанти 
економічної злочинності, групова злочинність, організована 
злочинність.

Чинники, що сприяють економічній 
злочинності в Україні та її проявам  

в організованих формах
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ща, які хоча самі по собі й не породжу
ють злочинність, але сприяють, інтен
сифікують формування та дію причини. 
У багатьох підручниках і посібниках 
із кримінології чітко розмежовуються 
причини й умови злочинності [1, с. 139
1�2; 2, с. �7]. Про причини злочинності 
йдеться й у сучасній юридичній науці 
України [3, с. 7981; �, с. 1��]. 

Однак такий підхід викликає запере
чення, оскільки передбачає розуміння 
причин і умов як раз і назавжди чітко 
визначених явищ саме в такій якості. 
Тому слід погодитися з А.І Долговою, 
що насправді оцінка одних явищ як 
причин, а інших як умов має відносний 
характер [�, с. 216]. У різних злочин
них проявах одне явище може висту
пати причиною або умовою. Недарма 
Т. Селлін під причиною злочинності 
розуміє обставини чи умови, які пере
дували злочинній поведінці [6, с. 28]. 
Це, по суті, означає, що для вченого 
поняття причини й умови не наповнені 
різним змістом при поясненні злочин
ної поведінки. Недосконалість такої 
диференціації відображена й у роботах 
німецьких кримінологів Е. Бухгольца, 
Д. Лекшаса, Р. Хартмана [7, с. 919�]. 
Подібну точку зору знаходимо у Б.Д. 
Овчіннікова, який вважає поділ при
чинних факторів на причини й умо
ви також відносним, на підставі чого 
стверджує, що і соціальні фактори не 
можуть однозначно вважатися причи
нами злочинів [8, с. ��].

Очевидно, детермінанти конкретного 
злочину утворюють детермінанти зло
чинності певного виду. При цьому, зло
чинність як соціальноправове явище 
інтегрує в собі всі детермінанти, влас
тиві різним видам злочинності й окре
мим злочинам. 

Існує кілька класифікацій детермі
нант злочинності, проте основними, 
що дійсно відображають сутність цьо
го явища, вважаємо три класифікації. 
Поперше, як зазначалося вище, де
термінанти за рівнем функціонування 
поділяються на: злочинності загалом; 
окремих видів (груп) злочинів; окре
мих злочинів. Подруге, детермінанти 
злочинності за своїм змістом можуть 

бути поділені на соціальнополітичні, 
економічні, психологічні, виховні, біо
логічні, географічні та ін. Потретє, за 
природою виникнення детермінанти 
злочинності окремі вчені пропонують 
поділяти на три категорії: об’єктивні, 
об’єктивносуб’єктивні та суб’єктивні. 
Однак, розглядаючи ці категорії, ав
тори об’єднують перші дві як такі, що 
не залежать від волі людей і тому не 
можуть бути усунуті відразу [9, с. 66]. 
Тому, на наш погляд, немає сенсу в та
кому поділі. Найбільш обґрунтованим 
вважаємо поділ детермінант злочинно
сті на об’єктивні та суб’єктивні [10, с. �6].

Головними факторами злочинності 
у сфері економічної діяльності в нашій 
країні різними дослідниками останньо
го часу називалися переважно диспро
порції економічного розвитку, невід
повідність між економічними потреба
ми й економічними можливостями їх 
задоволення, між інтересами розвитку 
окремих галузей економіки, між еконо
мічними інтересами окремих господа
рюючих суб’єктів, індивідуума та сус
пільства [11]. 

З усіх названих факторів загальної 
комплексної причини цього виду зло
чинності головним рушійним елемен
том, на наш погляд, була і залишається 
об’єктивно існуюча система протиріч 
між економічними інтересами та пот
ребами кожної конкретної особи (групи 
осіб), суспільства й держави, іманентно 
притаманна будьякій системі еконо
мічних відносин. 

Для нинішньої України буде до
статньо виправданим твердження, що 
економічна злочинність є не лише по
родженням поляризації населення за 
рівнем доходів, а самою сутністю еко
номічної трансформації суспільства, 
спрямованої на повну деструктуриза
цію економічного й інтелектуально
го потенціалу нації на догоду окре
мим клановоолігархічним групам. 
Проблема економічної злочинності в 
Україні – це не проблема тих, хто не 
працює та не навчається. Це проблема 
соціальноекономічної політики дер
жави, яка не створює можливості от
римання доходу за рахунок трудової 
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активності та власної працездатності, 
а натомість відкрила широкий простір 
для кримінальних зловживань у сфері 
економічної діяльності. Тому й виїж
джають українці за кордон, де нині їх 
працює, за різними підрахунками, від 
п’яти до семи мільйонів осіб.

Аналіз економічних факторів детер
мінації економічної злочинності дав 
змогу зробити висновок, що, незважа
ючи на поширену думку стосовно від
носної бідності як основної причини 
цієї злочинності, бідність, якщо і є та
кою причиною, то не головною. Якби 
бідність була єдиною причиною такої 
злочинності, то досить важко було б по
яснити, чому вона існує як в економіч
но розвинутих країнах, так і в тих, що 
розвиваються, чому злочини вчиняють 
як бідні, так і багаті. Разом з тим, ре
зультати аналізу формують висновок, 
що глибина диференціації населення 
за рівнем доходів впливає на рівень со
ціальноекономічної напруженості в су
спільстві та, відповідно, на рівень ста
більності криміногенної ситуації. Та
ким чином, високий рівень економічної 
злочинності в багатьох випадках можна 
розглядати як причину майнової нерів
ності та соціальноекономічної кризи, а 
не як її наслідок. 

Окремої уваги заслуговує фінансова 
криза, що охопила багато країн світу 
і, зокрема, Україну. Хоча низка країн, 
переборюючи труднощі, пов’язані з про
явами світової кризи, не фіксує поглиб
лення соціальноекономічного рівня та 
криміналізації відносин, для України 
новітній період характеризується спа
дом виробництва, розбалансованістю 
економіки, зниженням життєвого рів
ня населення, продуктивності праці, 
поглибленням тінізації економічних 
відносин із посиленням кримінальної 
складової тощо. Фінансова криза оста
точно загострила кримінальну ситуа
цію в країні, створивши ідеальні умови 
для розквіту економічної злочинності 
та криміналізації суспільства.

Саме тому логічним є висновок, що 
будьяка система економічних відносин, 
незалежно від її політикоюридичної 
природи, в умовах кризового стану сус

пільства в силу іманентно притаманних 
їй протиріч розвитку й особливо їх заго
стрення здатна породжувати економіч
ну злочинність, оскільки визначає не
рівні умови й можливості задоволення 
життєво важливих потреб та інтересів 
людини.

До цього слід додати втрату економі
коправових і моральних орієнтирів, 
законослухняної поведінки, атрофію 
почуття протесту проти протиправ
них засобів досягнення матеріального 
достатку. Це притаманне всім рівням 
соціальної ієрархії суспільства – від 
пересічних громадян до представників 
вищих ешелонів влади. 

В історичному плані ринкова еконо
міка довела свою життєздатність. Але 
вона породила високий рівень еконо
мічної злочинності, у тому числі в 
економічно розвинутих країнах. Рин
кові економічні відносини ще більшою 
мірою відтворюють економічну злочин
ність, оскільки побудовані на первісно 
запрограмованій ідеології економічної 
нерівності, безробітті, отриманні при
бутку будьякою ціною та в максималь
но великих розмірах. Гонитва за багатс
твом і прагнення до економічного бла
гополуччя за будьяку ціну, як іржа, 
роз’їдають моральноправові основи 
суспільства, культуру та духовний по
тенціал людей. Суспільство, що засно
ване на принципах ринкового індиві
дуалізму, у багатьох відношеннях має 
дегуманізуючий характер. Тому ті, хто 
нині вважають, що розвиток ринкових 
відносин в Україні – єдина панацея від 
пут адміністративнокомандної систе
ми, глибоко помиляються. Тим більше, 
що практика запровадження ринко
вих відносин у нашій країні призвела 
до використання труднощів перехід
ного періоду виключно для особисто
го збагачення переважно криміналь
ним шляхом. Особливістю розвитку 
ринкових відносин в Україні є те, що 
адміністративнокомандна система уп
равління економікою органічно вкоре
нилася внаслідок свого монопольного 
становища в перебудову її на ринкових 
началах. Це й призвело до криміналь
ного симбіозу номенклатурноринкових 
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командних економічних відносин і за
родків капіталістичних економічних 
відносин у нашому суспільстві. 

Перехід до системи ринкових відно
син в умовах неадекватного державного 
регулювання в кримінологічному плані 
є визначальним фактором зростання 
обсягів і тяжкості злочинів у сфері еко
номіки. Дерегуляція економіки звела 
нанівець дію об’єктивних економічних 
законів і впродовж 13 років виступає 
як домінуючий криміногенний фактор. 
Висновок один – деградує економіка, 
деградує людина, деградує суспільство.

Наведені дані дають змогу констату
вати, що входження в ринкову еконо 
міку породило досить гострі соціаль
ні протиріччя між способом вироб
ництва, який формується, і розподі
лом матеріальних благ, організацій
ногосподарськими рішеннями нової 
економічної політики держави й еконо
мічними потребами пересічного грома
дянина.

Окремої уваги потребують питання 
кримінологічного дослідження детер
мінант групової злочинності, яке по
винно бути спрямоване, насамперед, на 
розкриття необхідних взаємозв’язків, 
що випливають із внутрішньої сутності 
та природи групової злочинності, які 
виявляються з певною частотою й зако
номірністю в певних умовах (явищах, 
процесах), що відіграють ту чи іншу 
роль у груповій злочинності. 

Таким чином, детермінантами групо
вої злочинності є основні детермінанти, 
які обумовлюють існування злочин
ності загалом. Це, зокрема, пояснюєть
ся тим, що практично кожний умис
ний злочин може вчинятися групою 
осіб. Відповідно, групова злочинність 
охоплює за змістом практично всі види 
умисних злочинів, у тому числі й еко
номічних.

До об’єктивних детермінант, які обу
мовлюють і групову злочинність, слід 
відносити сукупність факторів, що 
впливають на злочинність у сучасному 
світі та повністю чи майже повністю не 
залежать від волі людей, але історично 
успадковані від попередніх епох, вони 
підтримують стан напруженості в сус

пільстві та сприяють злочинності. Слід 
зазначити, що оскільки злочинність як 
соціальноправове явище за своїм зміс
том є неоднорідною, то всі її прояви не 
можуть пояснюватися тими ж соціаль
ними процесами та явищами. 

Економічні фактори найчастіше 
трансформуються в соціальні. Тому, на 
нашу думку, на сьогодні можемо гово
рити не лише про економічну кризу в 
суспільстві, а й системну суспільну кри
зу. Економічні детермінанти впливають 
на поведінку людей не прямо, а опосе
редковано через певні соціальні явища. 
Дійсно, рівень економічного розвитку 
суспільства впливає на соціалізацію лю
дини, оскільки визначає рівень життя 
членів українського суспільства. Кри
зові явища економіки супроводжуються 
зниженням життєвого рівня багатьох 
українських громадян, збільшенням 
кількості осіб, які живуть за межею 
бідності, а також осіб, які за будьяких 
умов не бажають жити відповідно до рів
ня свого матеріального забезпечення.

В українському суспільстві склалися 
відносини, за яких особистість відчуває 
себе нерівною з іншою, що часто проду
кує злочинну поведінку. Як правиль
но зауважує А.Є. Мохова, суспільство 
знехтуваних людських прав неминуче 
розплачується високим рівнем злочин
ності [12, с. �8].

Зазначимо також негативне значен
ня деяких сторін міграції. Учені конс
татують, що, крім етнічної й трудової, 
з’явилися бізнесміграція, вимушена 
міграція та біженці [13, с. 6]. Серед осіб, 
які від’їжджають з України, чимало та
ких, що продовжують займатися зло
чинною діяльністю (у сфері економіки, 
фінансів, торгівлі) за кордоном. Крім 
того, матеріальна незабезпеченість, 
житлова та побутова невлаштованість, 
моральна спустошеність, агресивність 
осіб, які мігрували в Україну, часто 
штовхають їх на злочинний шлях. Та
ким чином, незаконна транзитна мігра
ція та незаконне перебування іноземних 
громадян на території нашої держави 
негативно позначаються на криміно
генній ситуації. Вона ускладнюється у 
зв’язку з появою нових видів злочинів, 
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що напряму пов’язані з діяльністю та
ких злочинних груп: незаконне пере
правлення осіб через державний кор
дон, підробка чи незаконне придбання 
закордонних паспортів і віз, неправо
мірне використання кредитних карток, 
валютні операції та ін. Злочинні групи з 
українців та іноземців, які займаються 
незаконним переправленням громадян 
Азії, Африки в країни Західної Європи, 
Скандинавії, Америки, використову
ють територію України як проміжний 
варіант. Нелегальна міграція має стій
ку тенденцію до зростання, поширюєть
ся діяльність злочинних груп із неле
гального перевезення іноземців через  
територію нашої держави, зростає рі
вень наркоманії, контрабанди зброї, під
робки документів, торгівлі людьми тощо.

Таким чином, поданий перелік об’єк
тивних детермінант злочинності під
тверджує думку Ю.Д. Блувштейна про 
те, що науковий інтерес кримінологів 
повинен бути зосереджений не на пошу
ках специфічних причин злочинності, 
а на виявленні зв’язків, які ведуть від 
суперечностей суспільного розвитку 
до злочинності [1�, с. 36]. Усі названі 
об’єктивні детермінанти відіграють 
суттєву роль у розвиткові як злочин
ності загалом, так і групової зокрема.

Друга група детермінант – суб’єк
тивні, внутрішні умови, що впливають 
на злочинність (у тому числі групову), 
пов’язані зі способом життя людей. 
Іноді їх визначають як суб’єктивні при
чини злочинності, тобто певні елементи 
соціальної психології, що виявляють
ся у викривлених потребах, інтересах, 
цілях, мотивах, моральних цінностях і 
правосвідомості осіб, які вчиняють пра
вопорушення. Тобто, суб’єктивні де
термінанти охоплюють усе особистісне, 
що залежить від конкретної людини: її 
свідомість, цінності, потреби, традиції, 
мораль, право тощо. До суб’єктивних 
детермінант відносять найрізноманіт
ніше коло факторів.

Украй цінною та актуальною є дум
ка Е. Феррі, висловлена на початку ХХ 
сторіччя стосовно того, що злочинність 
безсмертна доти, доки не зміняться мо
ральні та ціннісні орієнтири людства. 

«З тих пір, як був кинутий в маси ло
зунг «збагачуйтесь», розвивається мо
ральна хвороба крезоманія (манія ба
гатства), яка примушує людей вважати 
гроші найвищою цінністю життя і неод
мінною умовою щастя. Цінність кожної 
людини визначається не стільки тим, 
що вона є, скільки тим, що вона має...» 
[1�, с. 180].

Очевидно, що поділ на об’єктивні 
й суб’єктивні детермінанти є певною 
мірою умовним, оскільки детермінанти, 
що є суб’єктивними, обумовлені як осо
бистісно, так і зовнішніми факторами. 
Жодні зовнішні обставини не можуть 
бути визначальними причинами про
типравного діяння, якщо вони не стали 
внутрішніми детермінантами людсь
кої діяльності. Тому є очевидним, що в 
чистому вигляді немає ні об’єктивних, 
ні суб’єктивних детермінант. Слід по
годитися, що більшість із них мають 
об’єктивносуб’єктивний характер із 
переважанням або об’єктивного, або 
суб’єктивного начала [9, с. 66].

Висновки
З огляду на викладене  наголосимо, 

що названі детермінанти злочинності в 
Україні стосуються й групової злочин
ності. Хоча ми погоджуємося з науков
цями, що «конкретний злочин, учи
нений групою», «конкретний вид зло
чинів, учинених групами» та «групова 
злочинність» – поняття не тотожні [16, 
с. 97]. Однак, загальне існує лише в ок
ремому, через нього, тому поняття «зло
чинність» містить окремий вид (види) 
злочинів і конкретні злочини. Отже, 
злочинність включає в себе групову 
злочинність і злочини, що вчиняються 
групами осіб. Відповідно, перелічені 
вище загальні детермінанти злочин
ності включають в себе і детермінанти 
групової злочинності в Україні. Адже 
вищий ступінь узагальнення закладе
но в явищах і поняттях причин та умов 
злочинності в цілому, оскільки вони 
пов’язані із соціальними процесами, 
що відбуваються в суспільстві загалом 
(насамперед, макроекономічними про
цесам), і тими, що позначаються на рів
ні та способі життя цілих макрогруп. 

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
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Постановка проблеми
Людина, яка відповідає за виконан

ня певних функцій держави, за справу, 
котрою займається, фахівців, які пра
цюють під її керівництвом, інших осіб 
тощо, бере на себе величезний тягар. 
Ідеться  про роботу в правоохоронних 
органах, у тому числі й пенітенціарній 
службі, по 1216 годин на добу, або в до
бовому режимі, без вихідних і свят, пов
ноцінного відпочинку. Це – неминучий 
«синдром професійного вигорання», що 
дає про себе знати через утому, нервоз

ність, апатію та зниження працездат
ності. Проблема збереження особистості 
працівника є дуже актуальною для всіх 
країн. Не дивлячись на різницю у фор
мах державного устрою, законодавстві 
та правовому регулюванні діяльності воє
нізованих «закритих» колективів, про
блеми професійного вигорання праців
ників, по суті, залишаються схожими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питання попередження проявів про

фесійного вигорання особистості не 
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актуальні проблеми психології
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Статтю присвячено особливостям психології та органі
зації професійної діяльності працівників пенітенціарної служ
би, попередженню появи синдрому емоційного та професій
ного вигорання працівників інших «закритих» колективів 
(МНС, МВС, армія тощо).

Статья посвящена особенностям психологии и организа
ции профессиональной деятельности сотрудников пенитен
циарной службы, предупреждению появления синдрома эмо
ционального и профессионального выгорания работников дру
гих «закрытых» коллективов (МЧС, МВД, армия и т. д.).

This article is devoted to special characters of psychology and 
professional activity organization of penitentiary service staff. 
Also, in the article there is information, which is really actual 
for emotion and professional burn syndrome prevention of other 
“close” staffs (Ministry of Internal Affairs, army also).

Ключові ñлова: професійне вигорання, синдром емоційного 
вигорання, превентивний засіб, попередження.

Попередження появи синдрому 
професійного вигорання у співробітника 

пенітенціарної служби 
(досвід зарубіжних країн)



правничий вісник університету «КроК»

132

оминули увагою науковці. Розроблен
ням різних аспектів профілактики про
фесійного вигорання займаються як 
вітчизняні вчені (В.В. Богословський, 
М.І. Єнікєєв, В.М. Синьов, С.І. Яковен
ко та інші), так і міжнародна наукова 
спільнота (В. Квін, У. Шааршмідт, А. Фі
шер та інші ). 

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

Характерною особливістю дослід
жень є те, що вони розглядають про
фесійне вигорання з точки зору загаль
них закономірностей психології та со
ціальної роботи, оминаючи професійну 
діяльність працівника пенітенціарної 
служби як провідний деструктивний 
фактор. Тому, невирішеною залишаєть
ся ціла низка питань щодо організацій
них заходів попередження професійно
го вигорання, їх доступності, а також 
методичного, адміністративного, со
ціального забезпечення процесу профі
лактики.

Формулювання цілей статті
Метою статті є висвітлення міжна

родного досвіду організації діяльності 
щодо попередження появи синдрому 
професійного вигорання у персоналу 
пенітенціарної служби та служб, що ви
конують схожі функції, у країнах світу, 
можливостей запозичення та напрямів 
його використання в цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження
Підвищений інтерес до людини як 

суб’єкта трудової діяльності обумовив 
увагу дослідників до змін, що відбува
ються з особистістю в процесі виконан
ня професійних обов’язків. Домінан
тою у вітчизняній літературі, особливо 
радянського періоду, тривалий час за
лишалось визначення виключно пози
тивного значення трудової діяльності 
для розвитку особистості. Поява нега
тивних психічних станів людини під 
час виконання службових обов’язків 
(стомлення, монотонність, стрес) вва
жалася невід’ємною частиною профе
сійної діяльності, а подолання цих 
станів розглядалося як фактор, що 

загартовує особистість. Акценти про
філактики спрямовувалися на ідеоло
гічне усвідомлення важливості несення 
служби, а наявність негативних психіч
них станів розглядалась як прояв слаб
кості особистості. Комплексний вплив 
професійної діяльності на психічне та 
фізичне здоров’я людини в той період 
майже не досліджувався. 

Починаючи з середини 80х рр. ХХ 
ст. в зарубіжній (Б. Бас, У. Шааршмідт, 
А. Фішер та інші.), а згодом і вітчиз
няній (Г. Костюк, К. Маслач, В. Бойко, 
Є. Клімов, А. Щербаков, В. Крутець
кий, С. Максименко, Т. Яценко, Ю. Ку
люткін, Н. Кузьмина, В. КанКалик та 
інші.) фаховій немедичній літературі 
з’явилося поняття «емоційне вигоран
ня» (синонім – професійне вигорання, 
психічне вигорання), що розглядалося 
спочатку як аспект професійний де
формації. З точки зору загальної пси
хології, синдром емоційного вигорання 
включає в себе три основні складові: 

• емоційне виснаження як почуття 
емоційної спустошеності й утоми, спри
чинене роботою; 

• деперсоналізація як цинічне став
лення і байдужість до праці та об’єк
тів, результатів і наслідків праці; 

• редукція професійних досягнень 
як виникнення у працівників почуття 
некомпетентності у своїй професійній 
сфері, усвідомлення неуспіху в ній [6]. 

 Варто зазначити, що емоційне виго
рання зазвичай вивчається на прикладі 
професій, «що допомагають» (психоло
ги, лікарі, психотерапевти, соціальні 
працівники і т. д.), хоча трапляється він 
і в інших сферах професійної діяльності 
людини, особливо пов’язаних із ризи
ком для життя (військові, працівники 
правоохоронних органів, системи вико
нання покарань тощо) [7]. З точки зору 
сучасної соціальної психології, система 
виконання покарань акумулює прак
тично всі необхідні умови для розвитку 
у працівників синдрому професійного 
та емоційного вигорання: з одного боку, 
ця професія належить до соціальної ро
боти, а з іншого – наявність чинника 
ризику в процесі виконання службових 
обов’язків. 
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 Особливості роботи в установах пені
тенціарної системи самі по собі є факто
рами розвитку негативних симптомів, 
що призводять згодом до формування 
синдрому вигоряння. Ідеться про такі 
соціальнопсихологічні чинники діяль
ності: 

• зміст діяльності: робота із засудже
ними має суперечливий характер, оскіль
ки пов’язана, з одного боку, з їх пере
вихованням і ресоціалізацією, а з іншо
го – із жорстким контролем їхньої по
ведінки та постійними контактами з 
кримінальною субкультурою, що сама 
по собі є закритою та суворо структуро
ваною; 

 • особливість об’єкта впливу (клієн
та): виховна робота із засудженими по
винна будуватися в рамках особистісно
го підходу, що передбачає безоціночне 
ставлення до їх особливостей, минуло
го, сьогодення та майбутнього, а також 
зацікавленість у їхньому розвиткові та 
самореалізації. З іншого боку, практич
но в кожного з працівників пенітенціар
ної служби існує психологічний бар’єр, 
пов’язаний із безоціночним ставленням 
до засуджених (як будьякому грома
дянинові суспільства, співробітникові 
пенітенціарної служби притаманне не
прийняття злочину, що може проек
туватися на того, хто його скоїв). Цей 
бар’єр у процесі виконання професій
них обов’язків або ігнорується, або 
приховується – у будьякому разі не 
знаходить свого адекватного виражен
ня в професійній діяльності. У випад
ках, коли таке внутрішнє протиріччя 
проявляється, працівник уже не може 
виконувати свої обов’язки, оскільки 
втрачає одну з професійно важливих 
якостей – безоціночне ставлення та по
вагу до особи, яка знаходиться під його 
контролем, як до особистості, котра має 
людську гідність;

 • часові параметри діяльності й об
сяг роботи: підвищені навантаження, не
нормований робочий день, понаднормо
ва робота, повна або часткова відсутність 
відпочинку протягом робочого дня (обід
ньої перерви тощо), відмінність часово
го режиму роботи від загальноприйня
того (подобове чергування, робота у за 

гальнодержавні свята та вихідні дні то
що) стимулюють розвиток вигорання. 

Якщо вищевказані чинники стосу
валися лише емоційної складової синд
рому вигорання, то наступні, більшою 
мірою, стосуються професійної:

• характер відносин із колегами: ро
льові, визначені статутом, взаємини 
не дають змоги задовольнити потребу 
суб’єкта в саморозкритті, не припуска
ють емоційно відкритого, довірливого 
спілкування на робочому місці, що су
перечить самій природі людини. Окрім 
того, має значення й низький ступінь 
професійної самостійності та незалеж
ності, необхідності самостійно прийма
ти важливі, соціально значимі рішен
ня. Також суперечливою є наявність у 
службовій вертикалі такого чинника, 
як зворотний зв’язок, відсутність якого 
спричиняє підвищення рівня емоцій
ного та професійного виснаження спів
робітників і знижує їх самоефектив
ність;

• відсутність спеціалізованих вищих 
навчальних закладів для працівників 
кримінальновиконавчої системи в Ук
раїні призводить до того, що певна кіль
кість співробітників не обізнана з осно
вами пенітенціарної служби, а тому не 
впевнена у власних професійних силах, 
що обмежує перспективи особистісного 
зростання в процесі виконання службо
вих обов’язків; 

Розвиткові цього стану у працівників 
кримінальновиконавчої служби також 
сприяє необхідність роботи в одному й 
тому ж напруженому ритмі, з великим 
емоційним навантаженням, особистіс
ною взаємодією з важким щодо спіл
кування контингентом і відсутність на
лежної винагороди за виконану роботу 
з боку суспільства (ідеться не лише про 
матеріальну винагороду, а й психоло
гічну: низький соціальний статус про
фесії, негативні відгуки про роботу в 
засобах масової інформації тощо), що 
змушує людину думати про свою роботу 
як про неважливу для суспільства. 

Маючи багаторічний досвід міжна
родного співробітництва у сфері пені
тенціарної діяльності, можемо зазначи
ти, що подібні проблеми характерні для 
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багатьох країн світу, тобто залишають
ся незмінними такі чинники, як: зміст 
службової діяльності, об’єкт впливу, 
часові параметри, особливий характер 
відносин у колективі, необхідність со
ціального схвалення професійної діяль
ності. 

На сьогодні в зарубіжних країнах 
використовуються методи щодо попе
редження та нівелювання наслідків по
яви синдрому професійного вигорання 
у працівників пенітенціарної системи, 
які варто розглянути. 

Зміна архітектурного простору 
перебування співробітників. Постій
не перебування персоналу на території 
з певною специфічною архітектурою 
(замкнутий простір, відсутність крає
виду, архітектурних прикрас, монотон
ність кольорів, заґратовані вікна тощо) 
спричиняє прояви депресії у персона
лу. Деякі європейські країни (Авст
рія, Голландія, Норвегія) вирішують 
цю проблему за рахунок будівництва 
в’язниць з ординарною архітектурою, 
що мають із часом, коли відпаде необ
хідність використання їх для утриман
ня ув’язнених, органічно влитися в за
гальний стиль міста. 

Питання зміни архітектурного про
стору є дуже актуальним та порівняно 
молодим, воно постало в останні два де 
 сятиріччя, із розвитком засобів відео
спостереження. Основною проблемою 
залишається протиріччя: як зменшити 
негативний вплив атмосфери специфіч
них в’язничних будівель на психічні 
процеси людини, щоб при цьому не пос
траждала система безпеки установ ви
конання покарань. 

Слід зазначити, що до другої поло
вини XVIII ст. в тюремній справі не іс
нувало певного підходу до організації 
в’язничного простору. Для ув’язнення 
використовували будьякі підходящі 
приміщення. У Європі це найчастіше 
були всілякі оборонні споруди: вежі 
замків і фортець, а також складські 
приміщення (підвали монастирів і ре
зиденцій високопоставлених осіб). 

 У кінці XVIII ст. в Пенсильванії 
вперше в історії людства перейнялися 
розробленням принципів організації 

тюремного простору, підвівши під це 
серйозну теоретичну базу. Було вису
нуто тезу про те, що мета тюремного 
ув’язнення – дати можливість людині 
на самоті подумати над своїми вчин
ками і розкаятися. Щоб забезпечити 
ув’язненим належне усамітнення і 
можливість сконцентруватися на влас
них думках і покаянні, було запропо
новано передбачити для кожного з них 
окреме приміщення та нескладну робо
ту, яку можна було б виконувати в ка
мері. Ця система, що отримала назву 
пенсильванської, у XIX ст. була дуже 
поширеною і позначилася на тюремній 
архітектурі світу [�, с. 6�]. 

Майже одночасно з цією теорією було 
запропоновано інший дизайн в’язниці 
– паноптикон (від латинського panopti
con – всевидячий), що є круглим тю
ремним корпусом, по колу якого роз
ташовано однакові осередкикамери з 
великими заґратованими вікнами, що 
виходять назовні. Камери поділялися 
цільними стінами, забезпечуючи ізо
ляцію ув’язнених один від одного, а 
внутрішній отвір закривався ґратами, 
що давало можливість наглядачеві, 
пост якого розташовувався в центрі 
тюремного корпусу, постійно спосте
рігати за десятками камер по всьому 
периметру будівлі. Таке архітектурне 
рішення дозволяло значно скороти
ти персонал, підвищивши при цьому 
ефективність його роботи. Цей тип в’яз
ниці поступово набув широкого поши
рення: в XIX – на початку XX ст. па
ноптикони були побудовані у Великій 
Британії, США, на Кубі. Нині діючих 
в−язницьпаноптиконів практично не 
залишилося: вони були або закриті, або 
частково перебудовані. 

У другій половині минулого сторіччя 
в західних країнах стали популярними 
виправні установи з мінімальним режи
мом спостереження (утримання) – щось 
середнє між традиційними в’язницями 
і російськими колоніямипоселеннями. 
На відміну від останніх, вони мають до
сить серйозну й ефективну охорону по 
периметру території, але ув’язнені жи
вуть не в камерах, а в невеликих будів
лях на п−ятьсім одномісних камер, 
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об’єднаних спільними вітальнею та 
кухнею. Такі виправні установи особ
ливо поширені в Австралії, де в тради
ційних в’язницях відбувають терміни 
лише рецидивісти та особи, які вчини
ли особливо тяжкі злочини [�, с 6667]. 

Порівняно далекими від реорганіза
ції тюремного простору залишаються 
країни Сходу. У Китаї переважають 
виправні табори, дизайн яких відріз
няється від європейських аналогів ма
лоповерховістю корпусів (не більше 
двох поверхів – так простіше виводити 
контингент на примусові роботи), у них 
практично відсутні одиночні та мало
місні камери, передбачено потужну сис
тему охорони (високий паркан по пери
метру, потрійне дротове огородження). 
Японські в’язниці, що вирізняються 
дуже жорстким, як для демократичної 
країни, тюремним режимом, здебіль
шого побудовані за пенсильванським 
принципом – це майже завжди одиноч
ні камери у віяло або хрестоподібних 
корпусах. Історично тюрмами в мусуль
манських країнах були ями, накриті 
ґратами (зінданами). Традиції зіндани 
збереглися на Близькому Сході донині. 
За даними правозахисних організацій, 
секретні підземні в’язниці є в ірансь
кому корпусі «Вартових ісламської ре
волюції» (напіввійськове формування, 
що стежить за суспільною мораллю і 
моральністю в цій країні). Але слід за
значити, що тюрми, котрі тільки буду
ються, сплановані вже не як специфічні 
в’язничні будівлі, а як багатопрофільні 
споруди [2].

Концептуальних і архітектурних 
контурів тюремне ув’язнення в Україні 
набуло лише у XVIII ст., після реформ 
Петра І. Барачна система, за якою по
будовано більшість вітчизняних уста
нов виконання покарань, характерна 
для країн пострадянського простору 
та є обґрунтованою лише стосовно ут
римання великої кількості людей на 
певній території. Останніми роками 
вживаються заходи щодо зниження не
гативного впливу такої організації про
стору на особистість як засуджених, 
так і персоналу (створення ділянок 
ресоціалізації з мініпарками чи зимо

вими садами), але суттєвих зрушень 
у цій сфері поки що немає, оскільки 
реорганізація в’язничного простору по
требує значних коштів та перегляду 
нормативної бази, що регламентує пи
тання режиму.

Яскравим прикладом переходу місць 
ув’язнення з однієї якості в іншу, на що 
орієнтовані нині країни Європи, може 
бути установа виконання покарань 
Лонгхольмен (Стокгольм, Швеція), яка  
в 197� р. перестала бути місцем ув’яз
нення і на території якої у 1989 р. від
крито готель (у 2009 р. «Хостел Лонг
хольм» визнано кращим готелем Сток
гольма). 

У Великій Британії проблему пере
бування персоналу в специфічному 
архітектурному просторі вирішили за 
рахунок пристосування під потреби 
пенітенціарної системи непрофільних 
будівель. Наприклад, в’язниця Сарк є 
кам’яним безлюдним островом, що пат
рулюється з води і на якому розміщено 
ряд будівельодиночних камер. Її було 
відкрито в 199� р. на територіях, що 
раніше належали чернечому ордену ас
кетів [9]. 

Найбільша в Болівії в’язниця Сан 
Педро, що розташована в столиці краї
ни місті Ла Паз і розрахована на утри
мання півтори тисячі ув’язнених, по
будована за принципом двох кілець, 
де менше кільце є вписаним у біль
ше. Внутрішнє коло є для ув’язнених 
містомпоселенням з магазинами, рес
торанами, перукарнями та навіть готе
лями. Стіни зовнішнього кільця, в яко
му знаходяться адміністративні будів
лі, вищі, ніж стіни внутрішнього для 
зручності спостереження персоналу за 
життям ув’язнених. Адміністрація та 
персонал входять на територію внут
рішнього кільця лише в разі повстання 
в’язнів. Усі конфлікти всередині посе
лення ув’язнені зазвичай вирішують 
між собою. Якщо їхні дії призводять до 
смерті в’язня, на територію внутріш
нього кільця вводяться каральні загони 
(внутрішні війська), які в Болівії на
лежать не до системи виконання пока
рань, а до армії [2]. Територіальне ви
рішення внутрішнього кільця в’язниці 
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як провінційного містечка та архітек
турна побудова зовнішнього кільця як 
звичайної офісної споруди допомагає в 
боротьбі з проявами професійного ви
горання персоналу та ресоціалізації 
засуджених. Таким чином мінімалі
зується негативний вплив специфічної 
архітектури на особистість.

Наближення атмосфери перебуван
ня персоналу в’язниці до звичайного 
життя. Як уже зазначалося, прово
дячи на робочому місці по 1216 годин 
поспіль і відчуваючи всі особливості пе
ребування у місці виконання покарань, 
персонал десоціалізується. Тому постає 
питання його ресоціалізації. Прикла
дом може бути Мадридська в’язниця 
Аранжеус. Ця установа є, мабуть, єди
ною у світі, в якій передбачено «сімейні» 
камери, для утримання сімей з дітьми 
(якщо чоловіка/дружину ув’язненого 
також засуджено до позбавлення волі). 
Оминаючи ресоціалізаційний вплив на 
засуджених, зазначимо, що, усвідом
люючи певну утопічність сподівань на 
виправлення ув’язнених у такий спо
сіб, адміністрація установи вважає, 
що перебування в цьому блоці більше 
допомагає співробітникам, робить пси
хологічний клімат в’язниці теплішим, 
попереджає агресію й упередженість 
щодо ув’язнених, базуючись на загально
людських сімейних цінностях, допома
гає співробітникам як сімейним психо
логам для в’язнів неагресивним шляхом 
вирішувати проблеми у своїх сім’ях. 

Фізичні вправи і творча діяльність. 
Ці види діяльності ми віднесли в одну 
групу, оскільки вони пов’язані з фізич
ними діями персоналу. Творча діяль
ність у цьому разі не належить до твор
чої самореалізації самої особистості, 
скоріше це фізичне залучення до твор
чих процесів навколо співробітників. 
Як засіб запобігання синдрому профе
сійного вигорання ці процеси можуть 
мати два вектори: 

1. Безпосередня спрямованість на 
співробітників і персонал в’язниці. 

Крім звичних і для України обов’яз
кових фізичних тренувань, періодичних 
перевірок фізичного стану персоналу, 
футбольних та інших змагань між спів

робітниками, у деяких країнах спорт ви
користовується як релаксуючий компо
нент. Показовим можна вважати досвід 
КНР, де ранок працівника виправної 
установи розпочинається з комплексу 
дихальних вправ, що дають змогу мак
симально заспокоїтися та сконцентрува
тися на робочому дні. Жоден співробіт
ник не має права залишити територію 
установи після робочого дня, перш ніж 
буде проведено комплекс вправ для роз
слаблення та емоційного очищення. 
Обидва комплекси розроблено Загаль
нокитайською асоціацією Тайцзиюань 
(традиційна китайська дихальна гімнас
тика) та Ушу на замовлення Державного 
комітету КНР з питань виконання пока
рань. Тренування проводяться щодня 
для всіх співробітників зміни на закри
тому стадіоні за межами в’язниці (за
звичай, відноситься до її території, але 
розташований за основним периметром; 
практично завжди критий). 

Цікавим є досвід Японії, де існують 
так звані кімнати агресії. Саме в такій 
звукоізольованій камері з постійним 
рівнем освітлення і температури (близь
ко 18°C, адже низькі температури спри
яють зниженню адреналіну в крові, що 
і призводить до вгамування негативних 
емоцій) працівник на самоті може ви
пустити пару розбиваючи посуд, стрі
ляючи по бляшанках, лупцюючи гру
шу, співаючи пісні тощо [3, с. 86]. Для 
використання цього досвіду в Україні 
треба врахувати психологічну готов
ність самого персоналу (як окремого 
співробітника, так і колективу в ціло
му) до такої релаксації.

2. Опосередкована спрямованість на 
персонал через ув’язнених. 

В установі виконання покарань Цебу 
на Філіппінах в’язні всім складом тан
цюють під популярну музику, зніма
ються в кліпах разом із відомими спі
ваками в якості масовки. Відеозйомки 
таких виступів нерідко потрапляють 
в Інтернет і стають мегапопулярними, 
як, наприклад, кліп Thriller, що зайняв 
п’яте місце в рейтингу Top 10 у кате
горії Viral Videos журналу Time. Також 
нерідкістю є зйомки масових сцен за 
участю ув’язнених для історичних та 
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інших фільмів, які замовляють і про
водять місцеві й іноземні кіностудії. 
Продюсери справедливо вважають, 
що дешевше та надійніше змонтувати 
декорації на території в’язниці, ніж 
шукати акторів масовки й оплачувати 
їхні послуги [9]. Це відіграє велику по
переджувальну роль у профілактиці та 
мінімізації проявів професійної дефор
мації. Поперше, будьяка увага з боку 
суспільства до установи, в якій працює 
співробітник, підвищує в очах персона
лу значущість виконання службових 
обов’язків. Подруге, спільна творча 
діяльність персоналу (навіть якщо він 
лише охороняє або забезпечує організа
цію творчого процесу) та в’язнів змен
шує внутрішній конфлікт співробітни
ків у подоланні психологічного бар’єру, 
пов’язаного з безоціночним ставленням 
до засуджених.

В’язниця Церезо Четумал у Мексиці 
також є унікальною у своєму роді: у ній 
не зареєстровано випадків насильства 
ось уже протягом 10 років, а ув’язнені 
займаються рукоділлям і малюванням 
та продають свої вироби туристам. На 
території Церезо Четумал є боксерський 
ринг, і якщо між в’язнями виникають 
якісь розбіжності, вони можуть одягти 
боксерські рукавички й офіційно запро
сити один одного на бій [2]. 

Зміна роду діяльності. Як відомо, 
зміна роду діяльності є найкращим від
починком: активізується увага, підви
щується рівень інтересу, мотивація і  
т. д. Показовим може бути досвід Ма
лайзії. Персонал в’язниці працює фік
сованими групамизмінами, які мо
жуть взаємозамінюватись у рамках су
міжних службових обов’язків. Напри
клад, зміна № 1 охороняє периметр, 
зміна № 2 проводить огляд відвідувачів 
та посилок, зміна № 3 здійснює нагляд 
усередині приміщення. Зміни міняють
ся функціональними обов’язками що
місяця [2]. Завдяки такій схемі роботи, 
співробітники, поперше, не відчува
ють монотонності під час виконання 
службових обов’язків, подруге, краще 
розуміють проблеми колег, потретє, 
можуть спробувати себе в різних про
фесійних ролях. 

Залучення до світової культурної 
спадщини та розширення світогляду. У 
КНР та інших країнах Сходу (Індія, Ма
лайзія, Філіппіни) в’язниці традиційно 
розташовуються за межами населених 
пунктів, співробітників доправляє на 
місце роботи спеціальний автобус. Під 
час таких поїздок усе більш популярним 
стає прослуховування творів класики 
(музики та літератури); практикуєть
ся читання так званих незакінчених 
оповідань: їдучи на роботу співробіт
ники слухають початок і зав’язку сю
жету (зазвичай це детективна історія), 
а на зворотному шляху, після того, як 
усі розкажуть свою версію закінчення 
розповіді, прослуховують оригінальне 
закінчення твору. Вважається, що такі 
читання сприяють емоційному розслаб
ленню співробітників, а також встанов
ленню в колективі хороших взаємин.

Висновки
На жаль, нині в Україні мало ува

ги приділяється питанням виконання 
професійних обов’язків працівниками 
пенітенціарної служби. Увага суспіль
ства, правозахисних організацій тощо 
сконцентрована на пошуках недоліків 
у системі роботи служби, проблемах 
ув’язнених. Журналісти та масмедіа 
зайняті пошуком гарячих фактів, сен
сацій, забуваючи про людей, які що
дня ризикують власним життям та 
здоров’ям, виконуючи свої професійні 
обов’язки заради безпеки та спокою 
суспільства.

До перспектив у здійсненні заходів 
щодо профілактики професійного ви
горання персоналу належать: створен
ня служби соціальнопсихологічного 
супроводу діяльності персоналу; орга
нізація та проведення протягом зміни 
несення служби так званих релакса
ційних хвилинок (дихальна гімнасти
ка, помірне фізичне навантаження –  
гімнастика); перегляд та раціональна 
організація використання праці персо
налу; періодичне проведення освітніх 
програм; створення системи заходів що
до заохочення творчої діяльності пра
цівників тощо. 

Викладені в цій статті шляхи про
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філактики синдрому професійного ви
горання, окрім організації в’язничного 
простору, не потребують особливих 

грошових вкладень та можуть застосо
вуватися у вітчизняній пенітенціарній 
службі.
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Постановка проблеми
Ринкові перетворення в Україні ви

кликали об’єктивну необхідність по
дальшого розвитку теоретичних і ме
тодикоприкладних засад утворення та 
функціонування дієвих систем управ
ління персоналом із урахуванням особ
ливостей розвитку приватного бізнесу, 
стану та динаміки ринку праці, що й 
обумовлює актуальність теми. Пробле
ма професійного становлення працівни
ка в будьякому трудовому колективі та 
його успішна адаптація до умов праці 
вимагають особливо уважного ставлен
ня. Керувати адаптацією можна, але 
лише на основі знання особливостей 
цього процесу, динаміки механізмів, 
специфіки формування адаптивних ха
рактеристик. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питанням менеджменту персоналу 

присвячено праці вітчизняних та зару
біжних учених: Т.Ю. Базарова, А.П, 
Бовтрука, А.Я. Кібанова, А.І. Кочетко
ва, Є.В. Маслова, М.Х. Мескона, Ф. Хе
доури, В.О. Храмова, Ю.А. Ципкіна та 
інших. Проблема адаптації в різних її ас
пектах досліджувалася досить широко. 
Зокрема, ще З. Фрейд акцентував увагу 
на психологічних механізмах захисної 
адаптації людини в середовищі. Г. Ай
зенк розглядав поведінковий підхід до 
адаптації. Два її механізми: асиміляцію 

та акомодацію, досліджував Ж. Піаже. 
Також великим внеском у вирішення 
проблеми адаптації стали праці М. Аль
берта, П. Бєлкіна, С. Бочарова, М. Джа
манової, Л. Карамушки, А. Леонтьєва, 
Р. Немова, Л. ОрбанЛембрик, О. Са
довнікової, Г. Солодової, В. Солоніної, 
Є. Таранової та інших. Ці автори роз
глядали загальні та спеціальні аспекти 
адаптації кадрів незалежно від галузі й 
умов їх професійної діяльності.

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

Нині існує багато літературних дже
рел, які висвітлюють проблему адап
тації персоналу, однак, навіть у разі 
наявності ґрунтовних знань, методик 
та правил проведення адаптаційних за
ходів, вони можуть не дати ефективних 
результатів, якщо не буде враховано 
конкретні особистісні якості працівни
ка, соціальні, психологічні, педагогічні 
та інші чинники, що обумовлюють про
цес адаптації на конкретному підпри
ємстві. 

Формулювання цілей статті
Основною метою статті є характери

стика одного з етапів роботи з персона
лом, що здійснює істотний вплив на під
тримання кадрової безпеки, яка є скла
довою частиною єдиної системи еконо
мічної безпеки комерційної структури.

в.в. Кондрюкова
кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри 
психології, ВНЗ 
«Університет економіки 
та права «КРОК»

У статті розглянуто поняття, практичне значення, 
основну мету та завдання адаптації персоналу. Визначено 
фактори, що впливають на процес її проведення.

В статье рассмотрены понятие, практическое значение, 
основная цель и задачи адаптации персонала. Определены 
факторы, влияющие на процесс ее проведения.

In the article it is considered concept, practical value, primary 
purpose and tasks of adaptation of personnel. Noted factors which 
carry out influence on the process of its lead through.

Ключові ñлова: адаптація, персонал, індивідуальні яко
сті.

Адаптація до професійної діяльності: 
соціальнопсихологічний аспект 
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Виклад основного матеріалу дослідження
В умовах економічної та соціальної 

нестабільності, жорсткої конкуренції, 
зміни механізму господарювання, пере
ходу на самофінансування все більше 
осіб стикаються з необхідністю зміни 
професії, підприємства чи трудового 
колективу. На перший погляд, ця об
ставина повинна бути позитивною для 
підприємців, які знаходяться на стадії 
організації чи розширення власного 
бізнесу та шукають досвідчених спе
ціалістів. Але реалії сьогодення свід
чать, що навіть ретельно відібрані за 
допомогою психологів фахівці через де
який час можуть залишити колектив. 
Причиною таких випадків дуже часто 
стає відсутність або погана організація 
процесу адаптації.

Серед деяких керівників побутує 
хибна думка, що досвідчений спе
ціаліст, який має достатньо розвинуті 
професійні та особистісні якості, зможе 
самостійно адаптуватися в будьякій ор
ганізації. Але керівники не враховують 
мотивацію та очікування працівника, 
і якщо вони не співпадуть із побаченим 
у перші дні, то кошти, спрямовані на 
заходи підбору робітників, виявляться 
витраченими марно. 

Інші керівники вважають, що висо
кої зарплати достатньо, аби працівник 
міцно тримався за роботу і намагався 
самостійно пристосуватися до неї. Але 
досвід практичної роботи автора статті 
свідчить, що, поперше, далеко не за
вжди мотивація людини спрямована 
лише на отримання високих прибут
ків. Опитування 100 респондентів, які 
мали бажання працювати в банківській 
сфері на посадах менеджера, помічни
ка керівника, операціоніста, охорон
ця, дало змогу розподілити найбільш 
значимі сторони обрання місця роботи 
і провідні мотиви таким чином (за кіль
кістю):

– можливість реалізувати свої здібно
сті та набути досвіду практичної роботи;

– перспектива професійного зростан
ня;

– можливість працювати в хорошому 
колективі;

– отримання соціального захисту;

– гідна зарплата
– свобода та самостійність у роботі; 
– творчий характер діяльності.
Такий розподіл свідчить, що розра

хунок керівників, які вважають, що 
розмір заробітної плати зможе заміни
ти адаптацію, не виправдовується. 

Подруге, деякі працівники дійсно 
залишаться працювати в колективі, на
віть за умови відсутності процесу адап
тації. Але такі випадки не завжди свід
чать про відповідність очікувань робіт
ника та професійних реалій. Іноді лю
дині дуже потрібні гроші, і вона згодна 
стерпіти будьякі неприємності, якто: 
необлаштованість або відсутність робо
чого місця, розподілу функціональних 
обов’язків, непривітний колектив та 
інше. Але чи можна покластися на та
кого працівника? 

Будьякий керівник повинен розумі
ти, що незадоволений працівник – це 
міна уповільненої дії, і при звільненні 
такого співробітника, можливо, втра
тою коштів на його працевлаштування 
не обійдеться. У книзі «Благонадійність 
і лояльність персоналу» К.В. Харський 
зазначив, що більше половини праців
ників, приблизно �3%, зізнаються, що 
здійснювали крадіжки на робочому міс
ці, а сума завданого збитку становила 
приблизно �00 доларів [2]. Не складно 
підрахувати збитки керівника, який 
не вважає за потрібне здійснити якісну 
адаптацію кожного працівника на но
вому місці роботи.

Адаптація – одне з найбільш широко 
використовуваних понять, зміст якого, 
на думку фахівців різних напрямів до
сліджень, інтерпретується дуже широ
ко. Однозначного визначення поняття 
«адаптації» немає. Першими її поча
ли вивчати біологи. У це поняття вони 
вкладали загальну властивість живих 
організмів, живої матерії пристосову
ватися до змін оточуючого середовища. 
Існує багато видів адаптації: соціальна, 
професійна, особистісна, соціальнопси
хологічна тощо. Але будьякий із видів 
базується не лише на пасивнопристо
сувальних, а й на активноперетворю
ючих зв’язках людини з навколишнім 
середовищем і становить нерозривну 
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єдність тих чи інших форм зв’язку. При 
цьому, під адаптацією мається на увазі 
й відповідний процес, і його кінцевий 
результат, виражений у стані адапто
ваності людини до нових факторів се
редовища. Це дає змогу говорити про 
соціальну адаптацію як про взаємодію 
двох адаптивноадаптуючих систем. 

Адаптованість науковцями [1; 2; 3] 
розглядається як здатність до адапта
ції, що передбачає такі психологічні та 
психофізіологічні особистісні якості, 
які дозволяють оволодіти професійною 
діяльністю з найменшими затратами 
часу і сил, налаштованість на виконан
ня професійних обов’язків, чутливість 
до колективних цілей, здатність до 
входження в систему професійних, со
ціальних та міжособистісних взаємин. 

Якщо ми говоримо про виробничу 
адаптацію, то це – багатомірний про
цес, який включає в себе:

• пристосування працівника до умов 
праці та колективу, змісту праці, со
ціального середовища;

• пізнання норм і традицій, прийня
тих на підприємстві;

• оволодіння професійними навичка
ми та вміннями;

• формування деяких професійно
важливих якостей особистості;

• розвиток стійкого, позитивного від
ношення працівника до своєї професії. 

Адаптація працівника до підприємс
тва може бути активною, коли він впли
ває на колективні норми, цінності, фор
ми взаємодії тощо для того, щоб зміни
ти їх та пристосувати до своїх потреб, та 
пасивною, коли немає прагнення впли
вати на середовище.

Виробнича адаптація – це процес 
двосторонній: з одного боку, він по
лягає у введенні особи в нове для неї 
предметноречове та соціальне середо
вище (адаптація людини до роботи); 
з іншого – це процес пристосування 
керівництвом підприємства умов пра
ці та її мотивів до цілей, потреб і норм 
поведінки працівників (адаптація ро
боти до людини). Це передбачає органі
зацію робочих місць згідно з вимогами 
ергономіки; гнучке регулювання ритму 
та тривалості робочого часу; розподіл 

функцій і конкретних завдань відповід
но до особливостей та здібностей пра
цівників; індивідуальні системи стиму
лювання тощо [6].

За характером новизни для праців
ника виробнича адаптація може бути 
первинною – при первинному входжен
ні працівника у виробниче середовище, 
та вторинною – при зміні робочого міс
ця, зі зміною професії чи без неї.

За змістом виробнича адаптація міс
тить кілька складових:

1. Психофізіологічна адаптація – 
пристосування до нових психофізіоло
гічних і психологічних навантажень, 
фізіологічних умов праці, до яких від
носяться санітарногігієнічні умови, 
зручність робочого місця, монотон
ність професійних дій, зовнішні факто
ри впливу (шум, освітлення, вібрація 
тощо). Результатом вдалої психофізіо
логічної адаптації працівника є змен
шення втомлюваності, пристосованість 
до високих фізичних навантажень і 
т. ін.). 

2. Професійна адаптація – повне й 
успішне оволодіння новою професією, 
звикання (пристосування) до змісту й 
характеру праці, її умов, організації. 
Цей вид адаптації виражається в пев
ному рівні оволодіння професійними 
знаннями, навичками та вміннями, у 
формуванні деяких професійно необхід
них якостей особи, розвитку стійкого 
позитивного ставлення працівника до 
своєї професії. Крім цього, вона перед
бачає постійне вдосконалення трудових 
здібностей (професійних навичок, до
даткових знань, навичок спілкування 
тощо).

3. Соціальнопсихологічну адапта
цію – пристосування особи до відносно 
нового для неї соціуму, тобто введення 
особи в колектив як рівноправної, при
йнятої всіма його членами в систему 
взаємовідносин колективу з його тра
диціями, нормами життя, ціннісними 
орієнтаціями; пристосування особи до 
соціального оточення в колективі, тра
дицій і неписаних норм колективу, до 
стилю роботи керівників, особливостей 
ділових і міжособистісних відносин, 
що склалися, та до соціальних позицій 

актуальні проблеми психології



правничий вісник університету «КроК»

1�2

окремих членів колективу.
�. Суспільноорганіза

ційна адаптація – освоєн 
ня новими членами трудо
вого колективу організацій
ної структури підприємс
тва, системи управління та 
обслуговування виробничо
го процесу, режиму праці та 
відпочинку.

�. Культурнопобутова 
адаптація – передбачає під
тримання новими членами 
трудового колективу тради
цій і цінностей підприємства.

Процес виробничої адаптації склада
ється з декількох стадій (рис. 1).

На стадії ознайомлення працівник 
отримує інформацію про нову ситуацію 
в цілому, критерії оцінки різних дій, 
норми поведінки. Стадія пристосуван
ня передбачає переорієнтування робіт
ника, визначення головних елементів 
нової системи цінностей. Але на цій 
стадії працівник ще продовжує збері
гати більшість своїх принципів. На 
стадії асиміляції здійснюється повне 
пристосування людини до середовища, 
її ідентифікація з новою групою, тобто 
особисті цілі ототожнюються з цілями 
трудової організації підприємства.

Треба зазначити, що під час адапта
ції не лише новий працівник присто
совується до організації, а й остання (в 
особі членів колективу), у свою чергу, 
пристосовується до нової людини. І від 
того, наскільки успішним буде цей про
цес, багато в чому залежить подальша 
продуктивність як нового співробітни
ка, так і його колег.

У процесі планування заходів вироб
ничої адаптації кожному керівникові 
потрібно враховувати, що її успішність 
залежить від багатьох факторів, основ
ними з яких є:

• правильно організований процес 
відбору кадрів, що дасть змогу підібра
ти працівників, імовірність успішної 
адаптації яких до факторів виробничо
го середовища є найвищою;

• характер і зміст трудової діяль
ності;

• рівень організації та умови праці;

• соціальнопсихологічний клімат у 
трудовому колективі;

• професійна структура колективу;
• розміри заробітної плати та наяв

ність соціального захисту;
• стан трудової дисципліни;
• стан робочого місця працівника;
• правила трудового розпорядку тощо.
З метою поліпшення процесу адап

тації нових співробітників до умов пра
ці, керівникам підприємств будьякої 
власності доречно запланувати та про
вести такі заходи:

1) визначити одного з працівників 
відділу кадрів відповідальним за про
ведення процесу адаптації нових спів
робітників;

2) скласти та затвердити типовий 
план проведення певних заходів, спря
мованих на адаптацію нових працівни
ків;

3) скласти списки досвідчених спів
робітників, які за своїми професійними 
й особистісними якостями можуть бути 
наставниками;

�) проводити професійнопсихологіч
ну підготовку наставників до відповід
ної діяльності;

�) проводити індивідуальні бесіди 
керівника і наставника з новим праців
ником;

6) залучати психолога до консульта
тивної роботи стосовно адаптації, про
ведення рольових ігор, спрямованих на 
підвищення рівня згуртованості колек
тиву. 

При підборі наставників слід урахо
вувати, що від їхніх особистісних якос
тей та вмінь залежить якість проведен

     Рис. 1. Процес виробничої адаптації
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ня процесу адаптації, особливо важли
вими є схильність до домінування, ем
патія, вміння довести свою точку зору 
тощо. Але характерною особливістю 
наставника повинна бути його автори
тетність, що включає в себе:

• соціальний статус; 
• приналежність до референтної гру

пи; 
• наявність певних професійних за

слуг, досвіду; ореол популярності; 
• позитивну думку співробітників як 

про високоморальну справедливу лю
дину і т. д. 

Висновки
Таким чином, можна констатувати, 

що адаптація необхідна для того, аби 
скоротити час, який зазвичай потрібен 
новому співробітникові для того, щоб 
освоїтися на новому місці та працюва
ти з максимальною віддачею. Система 
адаптації вигідна як керівництву ком
панії, так і новому працівникові. 

Грамотно розроблена система адапта
ції дасть змогу людині, яка прийшла у 
новий колектив, почуватися комфорт
ніше, а керівництву − отримати від неї 
максимальну віддачу в роботі.
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Постановка проблеми
 Правоохоронець як елемент системи 

суспільних та професійних зв’язків є 
носієм сукупності соціальних систем
них якостей, що генеруються в процесі 
його життєдіяльності в суспільстві та 
професійному середовищі. У зазначеній 
системі суб’єкт правоохоронної діяль
ності підпадає під дію законів детерміна
ції природних та суспільноісторичних 
чинників професійної активності. «Дру
га природа» (соціальна та професійна 
обумовленість якостей суб’єкта) набу
вається шляхом входження в широкий 
простір соціальних відносин, прита
манних правоохоронній діяльності (за 
аналогією з терміном «соціальна душа» 
К. Маркса). Водночас, правоохоронна 
діяльність належить до тих видів діяль
ності, що визначаються, насамперед, 
системою взаємозв’язків «людина – лю
дина». Сутність її зумовлюється бага
товаріативністю професійних завдань, 
вирішення яких безпосередньо зале
жить від об’єктивних та суб’єктивних 
чинників перебігу процесу професійно
го спілкування. Спілкування, як полі
функціональна дефініція, вплетене в 
усе різноманіття правоохоронної діяль
ності, якій іманентна соціальність: за
безпечення правопорядку реалізується 
в умовах соціальної взаємодії та має 
безпосередній вплив на перебіг соціаль

них процесів у суспільстві. Вказане ви
значає наскрізний характер проблеми 
спілкування для аналізу психологічних 
особливостей правоохоронця.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Людина як суб’єкт спілкування роз

глядається в психологічній науці неод
нозначно, що обумовлюється, насампе
ред, приналежністю вченого до певної 
наукової школи та змістом дослідни
цьких завдань, які ним вирішуються. 
Серед знакових досліджень цієї пробле
ми, на нашу думку, необхідно відзначи
ти праці О.М. Леонтьєва, М.І. Лісіної, 
Г.М. Андрєєвої, М.М. Обозова, О.О. Бо
дальова, Б.Ф. Ломова, Г.О. Ковальова, 
Дж. Міда, Е. Берна, А.У. Хараша, Д. Кар
трайта, П. Танненбаума, Д. Тібо и Дж. 
Келлі, А.В. Петровського, М.М. Бахті
на, В.С. Біблера та інших.

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

Використовуючи наявний у нау
ці розподіл якостей на матеріально 
структурні, функціональні та сис
темні, Б.Ф. Ломов вважає, що «в до
слідженні психічного виявляються не 
тільки функціональні характеристи
ки, але й модус системної якості» [1, 
с. 79]. Ми зазначали, що правоохо
ронець виступає елементом соціаль
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ної та професійної систем. У просторі 
кожної з них існують зв’язки та відно
сини суб’єкта правоохоронної діяль
ності з оточуючими, що забезпечу
ють необхідні умови для існування, 
розвитку та здійснення професійної 
діяльності. Приналежність його до 
зазначених систем визначають, насам
перед, соціальні ознаки правоохо
ронця. На думку Б.Г. Ананьєва, у ха
рактеристиці людини як суб’єкта со
ціальнопсихологічний аспект особис
тості є найбільш вираженим. Оскіль
ки особистість виступає в декількох 
іпостасях: «вона – об’єкт та суб’єкт 
історичного процесу, об’єкт та суб’єкт 
суспільних відносин, суб’єкт та об’єкт 
спілкування, нарешті, що є особливо 
значущим, суб’єкт суспільної поведін
ки – носій моральної свідомості» [2, 
с. �2]. Зазначене дає нам змогу зроби
ти певні висновки, а саме: систем
ною якістю суб’єкта правоохоронної 
діяльності виступають його соціаль
ні ознаки; соціальнопсихологічний 
аспект особистості правоохоронця 
визначає його професійну приналеж
ність; прояв соціальнопсихологічного 
аспекту особистості правоохоронця 
набуває особливого значення в рус
лі його статуснорольової функції як 
представника держави та суб’єкта 
суспільної поведінки; однією з пози
цій розгляду соціальних ознак пра
цівника правоохоронних органів є 
аналіз його особливостей як суб’єкта 
професійного спілкування. Вищена
ведене потребує, на нашу думку, пев
ного уточнення авторської позиції – 
зазначені соціальні ознаки, соціальні 
якості та соціальнопсихологічні ас
пекти суб’єкта правоохоронної діяль
ності ми тлумачимо в широкому сенсі, 
а саме: як внутрішні підвалини його 
зовнішньої соціальної представлено
сті в процесі професійного спілку
вання. 

Формулювання цілей статті 
Метою статті є визначення теоре

тичних засад дослідження психологіч
них особливостей правоохоронця як 
суб’єкта професійного спілкування.

Виклад основного матеріалу дослідження 
Сукупність конкретних якостей та 

властивостей особистості, що розкри
вають її сутність як суб’єкта спілкуван
ня, визначається науковцями поріз
ному. Наприклад, М.І. Бобнева акцен
тує увагу на значущості, насамперед, 
соціальнопсихологічних властивос
тей особистості, наділяючи їх ознакою 
«вторинності» (порівняно з «базовими» 
– загальнопсихологічними властивос
тями та якостями особистості) [3]. Нау
ковець зазначає, що ця група властиво
стей є неоднорідною, у ній можна виді
лити ряд підгруп, а саме:

 перша включає властивості особис
тості, що забезпечують розвиток та ви
користання соціальних здібностей (со
ціальної перцепції, уяви, інтелекту);

 друга складається з властивостей, 
що формуються в процесі взаємодії 
членів групи та в результаті її соціаль
ного впливу (конформність, довіра та 
інші властивості, що обумовлюють 
прийняття особистістю загальних для 
учасників групи ціннісних орієнтацій 
та установок);

 третя група містить більш загальні 
властивості, пов’язані з соціальною по
ведінкою та позицією особистості (со
ціальна активність, відповідальність, 
готовність допомогти іншому, схиль
ність до співробітництва); 

 четверта включає соціальні влас
тивості особистості, пов’язані з загаль
нопсихологічними та соціальнопси
хологічними (схильність до авторитар
ного чи демократичного способу дій і 
мислення, догматичного чи відкритого 
ставлення до проблем). 

У дещо іншому ракурсі К.В. Вербо
ва та Г.В. Парамей [�] визначають со
ціальнопсихологічні властивості осо
бистості як суб’єкта спілкування. Вони 
розрізняють у структурі особистості 
такі здібності: здатність розуміти внут
рішній світ іншої людини (рефлексія); 
здатність ототожнювати себе з іншим 
(ідентифікація); здатність співчувати 
іншому (емпатія); здатність до ініціа
тивного та гнучкого впливу на партнера 
по спілкуванню (динамізм); здатність 
володіти собою (емоційна стійкість).

актуальні проблеми психології
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Наприклад, Е.В. Руденський [�] про
понує визначати вектори особливостей 
особистості суб’єкта спілкування шля
хом оцінки таких складових:

� типологічної;
� статусної;
� диспозиційної;
� функціональної;
� технологічної.
На основі визначення особливос

тей кожної складової, на думку авто
ра, можна сформулювати психограму 
суб’єкта спілкування. 

Л.Б. Молоканов [6] вважає, що ба
зисними чинниками успішності про
фесійного спілкування суб’єкта в про
фесіях типу «людина – людина» висту
пають ступінь інтересу до іншого та 
рівень домінантності. Науковець вва
жає, що перший визначає предмет про
фесійного спілкування суб’єкта. При 
вираженому інтересі до іншого спілку
вання будується на основі (чи з ураху
ванням) «внутрішньої картини» стану 
партнера по спілкуванню, його власної 
Яконцепції, його суб’єктивного спри
ймання себе та свого стану; при слабо 
вираженому інтересі до іншого – на 
«зовнішньому» матеріалі для партне
ра (загальних законах комунікативної 
взаємодії, нормах, принципах, техні
ках, об’єктивних симптомах). Чинник 
домінантності впливає на міру відпові
дальності (вона прямо пропорційна сту
пеню прояву чинника), покладеної на 
спеціаліста, за вибір цілей взаємодії та 
засобів їх досягнення. 

Зазначені чинники, на нашу дум
ку, не можуть виступати критеріями 
оцінки особливостей правоохоронця 
як суб’єкта професійного спілкуван
ня, тому що: поперше, професійне 
спілкування правоохоронця первинно 
базується на домінантності суб’єкта в 
процесі взаємодії (саме на правоохорон
ця держава покладає відповідальність 
за вибір засобів та умов спілкування); 
подруге, професійне спілкування пра
цівника спрямоване на вирішення  
завдань правоохоронної діяльності, що 
базуються первинно на зацікавленос
ті до об’єктивних чинників поведінки 
об’єкта, а суб’єктивна оцінка їх остан

нім вважається допоміжним факто
ром. 

Узагальнення існуючих у науковій 
літературі підходів до визначення осо
бистісних якостей та властивостей 
суб’єкта професійного спілкування за
свідчує, що вони, як правило, не дають 
змоги визначити специфічні особли
вості, притаманні саме правоохоронцю, 
враховуючи функціональне наванта
ження його професійного спілкування. 
На нашу думку, вирішення зазначеної 
проблеми можливе шляхом аналізу та 
трансформації відповідно до особливос
тей правоохоронної діяльності функцій 
суб’єкта професійного спілкування. 

Продуктивне розроблення проблеми 
класифікації функцій відображене в 
роботах Б.Ф. Ломова. У них здійснено 
спробу класифікації основних функ
цій спілкування, у тому числі виділено 
два ряди функцій на різних засадах. 
Перша група включає три класи функ
цій: інформаційнокомунікативну, 
регулятивнокомунікативну та афек
тивнокомунікативну; друга – обумов
люється іншою схемою та включає ор
ганізацію сумісної діяльності, пізнан
ня людьми один одного, формування 
міжособистісних відносин. Виходячи 
із зазначеного, можна припустити при
таманність успішному правоохоронцю 
розвиненої емоційновольової сфери 
особистості, вмінь сприймати, переда
вати та розуміти комунікативні сигна
ли тощо. 

Дослідження, проведені A.A. Бруд
ним [7], дають змогу визначити такі 
функції спілкування: 

 інструментальна – полягає в тому, 
щоб організувати правоохоронну діяль
ність шляхом передачі суб’єктом інфор
мації, суттєвої для виконання об’єктом 
певних дії;

 синдикативна – функція об’єднання, 
завдяки якій спілкування має на меті 
зміцнення спільності між правоохо
ронцем та об’єктом професійного спіл
кування (наприклад, у ході взаємодії 
оперуповноваженого з негласним по
мічником);

 самовираження – зорієнтована на 
контакт індивідів, на їх взаєморозумін
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ня (у ході правоохоронної діяльності 
реалізується шляхом розуміння й іден
тифікації цілей суб’єктом та об’єктом, 
психологічних особливостей один одно
го тощо);

 трансляційна – функція передачі 
конкретних способів діяльності, оцін
них критеріїв і програм, реалізація 
якої є обов’язковим елементом профе
сійного спілкування правоохоронця з 
урахуванням правової регламентації 
його діяльності.

Водночас, більшість науковців пов’я
зують реалізацію суб’єктом наведених 
функцій зі ступенем розвитку, насам
перед, операційних здібностей, тобто 
рівнем сформованості комунікативних 
умінь і навичок, та обумовлюють ус
пішність реалізації наведених функцій 
ступенем оволодіння комунікативними 
психотехніками. 

Найбільш концептуальною та тією, 
що відповідає наведеним вище вимогам, 
на нашу думку, є класифікація функцій 
суб’єкта спілкування, розроблена В.М. 
Панфьоровим [8]. Окрім визначених 
Б.Ф. Ломовим функцій спілкування, 
В.М. Панфьоров пропонує включити до 
класифікації ще три основних функції, 
а саме: емотивну, конативну та креа
тивну. Таким чином, можна говорити 
про наявність шести основних функцій 
правоохоронця як суб’єкта професій
ного спілкування: комунікативної, ін
формаційної, когнітивної, емотивної, 
конативної, креативної. Кожна з них 
не втрачає самостійності в процесі про
фесійного спілкування правоохоронця 
та може стати домінуючою залежно від 
змістового контексту взаємодії. Водно
час, науковець обґрунтовує наявність 
ще трьох функцій у структурі людини 
як суб’єкта спілкування (психічної, 
соціальнопсихічної, соціальної). Ідеть
ся про властивості правоохоронця, які 
включаються в процес спілкування у ви
гляді психічних відправлень як функ
цій мозку, соціальнопсихологічних 
явищ як функцій людських відносин, 
соціальних проявів людини як функцій 
суспільнотрудової життєдіяльності. 
Перший рівень горизонтального роз
гляду (класифікація психічних функ

цій) по шістьох основних функціях пра
воохоронця як суб’єкта професійного 
спілкування свідчить про своєрідність 
їх структурної організації. У цілому, 
цей ряд у процесі спілкування набуває 
змісту функційзасобів, що розкрива
ють індивідуальні психічні потенції 
правоохоронця як суб’єкта спілку
вання та психічні механізми процесу 
професійного спілкування. Другий 
рівень горизонтального аналізу (кла
сифікація соціальнопсихічних функ
цій) розкриває процес міжособистісної 
взаємодії, який є джерелом психоло
гічних якостей особистості як суб’єкта 
взаємозв’язку, взаємопроявлення, взає 
мопізнання, взаємовідношення, узго
дження взаємодії, взаємовпливу. Тоб
то людина виявляє властивості своєї 
особистості, що породжуються спілку
ванням та слугують цьому процесові: 
колективізм, авторитетність, диплома
тичність, комунікативність, чуйність 
тощо. За межами контакту правоохо
ронця з іншими людьми у нього таких 
властивостей немає. Цей ряд функцій 
набуває значення функційзасобів, що 
певною мірою характеризують особли
вості стилю суб’єкта професійного спіл
кування. Доречним буде зазначити, 
що саме реалізація цього ряду функцій 
правоохоронців як суб’єктів спілкуван
ня становить для них певні труднощі. 

Розгляд третього рівня структу
ри функцій (соціальних) ґрунтується 
на положенні, що професійне спілку
вання правоохоронця спрямоване на 
вирішення, перш за все, завдань пра
воохоронної діяльності та скероване 
соціальними потребами суспільства. У 
зв’язку з цим, професійне спілкуван
ня правоохоронця виконує визначені 
соціальні функції, до яких включено 
зовнішні цілі спілкування. Важливим, 
на нашу думку, в контексті зазначених 
проблем, є акцентування уваги на тому, 
що в професійному спілкуванні пра
воохоронця існує чітка визначеність 
соціальних функцій. Вони обумовлю
ються статуснорольовими позиція
ми суб’єкта та об’єкта правоохоронної 
діяльності. У процесі професійного 
спілкування правоохоронець завжди 
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виступає в строго визначеному норма
ми права соціальному контексті, що 
детермінується системою його відносин 
із суспільством, державноправовими 
інституціями, посадовими особами, 
окремими громадянами. Такі відно
сини обумовлені об’єктивно заданою 
йому соціальною роллю (оперативного 
працівника, слідчого). Узагальнення 
поглядів науковців (Г.М. Андрєєвої, 
Л.П. Буєвої, І.С. Кона) на поняття «со
ціальної ролі» дає змогу зазначити, 
що в ньому відображається: фіксація 
певної позиції, яку займає правоохо
ронець у системі суспільних відносин; 
суспільна необхідність діяльності пра
воохоронця як різновиду соціальної 
діяльності та способу його поведінки; 
функція та нормативно схвалений зра
зок очікуваної суспільством поведінки 
правоохоронця. Зазначене дозволяє 
припустити, що горизонталь соціаль
них функційцілей має в професійному 
спілкуванні правоохоронця специфіч
ні особливості, оскільки працівник 
міліції в ході реалізації правоохоронної 
діяльності відіграє жорстко регламен
товану нормами права соціальну роль. 
Водночас, як зазначає В.В. Романов [9], 
виконання юристом визначеної йому 
суспільством та державою соціальної 
функції залежить від двох чинників: 
поперше, обумовлюється характером 
загального відношення оточуючих до 
носіїв цієї функції; подруге, – індиві
дуальним стилем реалізації конкрет
ним юристом заданої ним неперсоніфі
кованої соціальної функції. Цей стиль 
здійснення правоохоронної діяльності 
є своєрідним діапазоном можливостей 
суб’єкта залежно від його індивідуаль
них властивостей, мовних, поведінко
вих, характерологічних особливостей, 
позитивно чи негативно впливає на хід 
та розвиток професійного спілкуван
ня. Наведене дає змогу припустити, що 
до функційцілей правоохоронця як 
суб’єкта професійного спілкування від
носяться усвідомлення себе як елемен
та професійної спільноти, наслідування 
кращих зразків професійного досвіду, 
формування професійної самосвідомо
сті тощо. 

На думку В.М. Парфьонова, як ще 
одну засаду класифікації функцій лю
дини як суб’єкта спілкування, необхід
но використовувати внутрішню логіку 
проблем, що неминуче вирішуються 
особою в процесі спілкування. Вона зна
ходить своє відображення в гносеоло
гічній формулі спілкування та припус
кає послідовну залежність явищ: лю
дина – канал – знак – значення – смисл 
– відношення – поведінка – особистість. 
Цей ланцюжок визначає проблемні мо
менти процесу спілкування, що вини
кають у контексті всіх рівнів взаємодії 
правоохоронця з об’єктами діяльності з 
диференціюванням їх відповідно до ос
новних функцій суб’єкта спілкування. 
За поглядами Е.В. Руденського [�] (які 
ми повністю поділяємо), усі функції 
вертикального рівня (комунікативна, 
інформаційна, когнітивна, емотивна, 
конативна, креативна) нанизуються в 
процесі реального спілкування людини 
на ланцюжок послідовності практич
ного рішення проблем «людина − канал 
– знак – значення – смисл – відношення 
– поведінка – особистість». Зазначене 
припущення обґрунтовує наше звер
нення в подальшому дослідженні до 
основних змістових та функціональних 
характеристик гносеологічної формули 
професійного спілкування правоохо
ронця. 

Висновки
Подана аналітична схема є варіантом 

класифікації функцій правоохоронця 
як суб’єкта спілкування та дає змогу 
узагальнити більшість явищ людської 
психіки згідно з логікою їх функціону
вання в процесі спілкування. Це доз
воляє більш точно розробити предмет
ний зміст психологічних особливостей 
суб’єкта професійного спілкування, ди
ференціювати наукові підходи до комп
лексної програми їх вивчення, система
тизувати механізми їх формування, фе
номенологію професійного спілкування 
в правоохоронній діяльності, проаналі
зувати причиннонаслідкові зв’язки 
між окремими особистісними якостями 
та властивостями суб’єкта професійно
го спілкування.
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Постановка проблеми
Конфліктність сучасного українсько

го суспільства обумовлює не лише тео
ретичний, а й практичний інтерес до 
проблеми вибору стратегії поведінки в 
конфліктних ситуаціях. Загальна схе
ма психологічного аналізу конфлікту 
передбачає вивчення особистісних де
термінант поведінки людини під час 
конфлікту, а це вимагає більш чіткого 
визначення тих факторів, що спричи
няють вибір особистістю відповідних 
стратегій поведінки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Тематика, пов’язана з соціальними 

конфліктами, була закритою в Радян
ському Союзі до середини 80х рр.  
ХХ ст. Активне включення конфлік
тології до навчальних планів різних 
спеціальностей розпочалося лише у 
199�1996 роках.

Американський учений Кеннет Еварт 

Боулдінг був прихильником того, що 
конфлікти є необхідними для повноцін
ного розвитку суспільства. У досліджен
нях вітчизняних та зарубіжних авторів 
(Н.В. Крогіус, В.І. Ілійчук, К.Томас, 
Р. Кіпніс, С. Шмідт, І. Вілкінсон, К. 
Джонас, Б.Х. Мінчер) розглядається 
поведінка під час конфлікту, її стилі, 
що реалізуються через окремі тактики. 
Така поведінка може змінюватися за
лежно від ситуації та індивідуальних 
якостей опонента. 

У працях Л.О. Петровської (1977),  
Н.В. Грішиної (1981), Л.Е. Орбан
Лембрик (1992), В.О. Сосніна (199�), 
В.І. Ващенко (1997), Є.В. Єгорової 
(1997) конфліктна поведінка розгля
дається як перманентна риса особис
тості, що детермінується взаємодією 
суб’єктивних і об’єктивних чинників.

Свої характерні особливості мають 
конфлікти, що виникають у педагогіч
них колективах. Проблемі управлінсь

 і.а. сорока
здобувач,
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економіки та права 
«КРОК»

Науковий керівник: 
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У статті розглянуто можливі причини виникнення конф
ліктів у педагогічних колективах та основні типи поведінки 
людини в конфліктній ситуації. Охарактеризовано позитив
ні та негативні ознаки соціальнопсихологічного клімату ор
ганізації. Проаналізовано чинники, що сприяють запобіганню 
виникнення конфліктів. 

В статье рассмотрены возможные причины возникнове
ния конфликтов в педагогических коллективах и основные 
типы поведения человека в конфликтной ситуации. Охарак
теризованы позитивные и негативные стороны социально
психологического климата организации. Проанализированы 
факторы, способствующие предотвращению возникновения 
конфликтов.

This article reviews possible reasons of conflict appearance 
in pedagogical team and main styles of behaviour in a conflict 
situation. It characterizes positive and negative features of socio
psychological climate of an organization and analyses the factors 
which influence the prevention of conflicts. 

Ключові ñлова: соціальнопсихологічний клімат, конф
лікт, запобігання конфліктам, тип поведінки в конфліктній 
ситуації.

Позитивний соціальнопсихологічний 
клімат як засіб профілактики конфліктів  

у педагогічному колективі
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ких та педагогічних конфліктів в освіт
ніх закладах присвятили свої роботи 
багато вітчизняних авторів, зокрема, 
Ф.М. Бородкін, Л.М. Карамушка, Н.М. 
Коряк та інші. 

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

Наукове розкриття поняття конфлік
ту має важливе теоретичне та практич
не значення. Дослідження у цій галузі 
є надзвичайно актуальними, особливо 
нині, у період розбудови самостійної 
Української держави, коли причин для 
виникнення конфліктів є чимало.

Тому важливою проблемою залиша
ється вивчення ступеня детерміновано
сті конфліктної поведінки особистості 
психологічними чинниками та оволо
діння знаннями, необхідними для ре
гулювання конфліктів у педагогічних 
колективах із урахуванням їх сучасної 
специфіки.

Формулювання цілей статті
Метою статті є розгляд можливих 

причин виникнення конфліктів у педа
гогічних колективах, основних типів 
поведінки людини в конфліктній ситуа
ції, а також аналіз впливу позитивного 
соціальнопсихологічного клімату ор
ганізації на запобігання конфліктам. 

Виклад основного матеріалу дослідження
Найбільш характерною рисою трудо

вого колективу є спільність цілей усіх 
його членів. Як відомо, колектив може 
працювати ефективно за умови, що за
безпечено розуміння основних цілей 
його членами, їх взаємодія та взаємо
допомога в процесі роботи, активність 
та ініціатива в процесі виконання обо
в’язків. Велике значення мають нала
годжені зв’язки та взаємовідносини 
між групами людей, об’єднаних громад
ськими, професійними, віковими, пер
сональними інтересами з урахуванням 
особливостей характеру, здібностей, 
темпераменту, рівня матеріальних і ду
ховних потреб. Працьовитий дружний 
колектив завжди вирізняється здоро
вим психологічним кліматом [6].

На психологічний клімат у колективі 

значний вплив мають такі фактори, як: 
узгодженість дій працівників, розви
ток дружніх контактів, характер керів
ництва, відносини між керівником та 
підлеглими тощо. Несумісність потреб, 
мотивів і цілей діяльності, психічного 
складу та персональних інтересів при
зводять до суперечностей і конфліктів. 
Немає організацій без конфліктів, але 
важливо, щоб конфлікт не був руйнів
ним. 

Існує багато визначень конфлікту. 
Психологічний словник подає його як 
«протиріччя, що важко вирішується, 
пов’язане з гострими емоційними пере
живаннями» [�, c. 161]. Н.В. Грішина 
розглядає конфлікт як «усвідомлену 
перешкоду в досягненні мети спіль
ної діяльності, як реакцію на ґрунті 
несумісності характерів, відмінності 
культурних основ і потреб» [1]. 

Будьякий конфлікт розпочинаєть
ся з конфліктної ситуації, до якої вхо
дять учасники конфлікту (опоненти) 
та об’єкт конфлікту – об’єктивна при
чина, через яку опоненти вступають у 
боротьбу. Початком конфлікту є інци
дент – дія, спрямована на виникнення 
конфлікту.

Таким чином, схему конфлікту мож
на зобразити так: конфліктна ситуація 
– інцидент – конфлікт. Під час інциден
ту одна зі сторін діє всупереч інтересам 
іншої. Якщо їй відповідають тим са
мим, конфлікт із потенційного перерос
тає в реальний.

Основні групи конфліктів та причи
ни їх виникнення в педагогічному ко
лективі можуть бути такі:

• конфлікти через інформацію – від
сутність, дефіцит інформації; відмін
ності в її інтерпретації;

• конфлікти інтересів – розбіжність 
виробничих, особистих інтересів;

• конфлікти, викликані особливо
стями спілкування – емоції, стереотип
ність мислення, відсутність зворотньо
го зв’язку, негативна поведінка;

• організаційноструктурні конфлік
ти – нерівність щодо влади та авторите
ту, відсутність необхідного часу, інші 
чинники, що гальмують співробітниц
тво;
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• конфлікти систем цінностей – від
мінності критеріїв поведінки, розбіж
ності в цілях та ідеалах тощо.

Запобіганню виникнення конфліктів 
сприяють зважена кадрова політика 
(добір і розстановка кадрів із ураху
ванням їх професійних, психологіч
них якостей); авторитет керівника, 
передумовою якого є його компетент
ність, організованість, чесність, вимог
ливість, уболівання за спільну спра
ву; позитивні традиції як додаткові 
норми соціальної регуляції поведін
ки, які потрібно всіляко заохочувати, 
пам’ятаючи, що, ставши самоціллю, 
вони перетворюються на консерватив
ний чинник; об’єктивне оцінювання, 
диференційоване стимулювання праці 
співробітників, що є своєрідним вия
вом вдячності керівника підлеглому, 
визнанням його надійності й відданості 
справі; соціальнопрофесійне навчан
ня, що сприяє розкриттю творчих, інте
лектуальних, моральних можливостей 
працівників; зміцнення неформальних 
відносин в організації; підтримання 
стабільного складу колективу [�].

Одним із чинників успішної діяль
ності організації є стан міжособистіс
них відносин, за якого на одному полюсі 
є позитивний психологічний клімат, на 
іншому − конфліктна ситуація, що де
зорієнтує групу, погіршує діяльність 
організації.  

Соціальнопсихологічний клімат − 
якісний аспект міжособистісних від
носин, що виявляється в сукупності 
внутрішніх (психологічних) умов, які 
сприяють або перешкоджають продук
тивній спільній діяльності та всебічно
му розвиткові особистості.

Часто використовують синоніміч
ні поняття «психологічний клімат», 
«моральнопсихологічний клімат», 
«психологічна атмосфера» тощо.

Соціальнопсихологічний клімат в 
організації може бути позитивним чи 
негативним. 

До ознак позитивного соціально
психологічного клімату належать:

• взаємодовіра та висока взаємови
могливість у групі;

• ділова критика;

• вільне висловлювання власної дум
ки;

• відсутність тиску керівників на під
леглих;

• достатня поінформованість праців
ників про цілі та завдання організації;

• задоволеність працею та належніс
тю до групи;

• вміння взяти на себе відповідаль
ності за стан справ у групі тощо.

Ознаками негативного соціально
психологічного клімату є: 

• дезінтеграція групи;
• нечітко визначені права та обов’яз

ки членів організації; 
• відсутність чітко налагодженої сис

теми комунікації; 
• наявність проблем адаптації до 

умов організації тощо.
Якість і продуктивність праці в ко

лективі залежать не лише від органі
зації діяльності, оснащеності, умов, а 
й від рівня групового розвитку, міжо
собистісних відносин, психологічної 
сумісності, згуртованості, стилю керів
ництва. Часто високі результати забез
печують товариська взаємодопомога, 
дружелюбність, взаємовиручка, пере
важання позитивних емоцій, простота 
у відносинах тощо.

Соціальнопсихологічний клімат 
колективу виявляється у взаєминах, 
що формуються на основі об’єктивних 
і суб’єктивних зв’язків між людьми. 
Адже за безпосередніх контактів усі 
зв’язки між працівниками набува
ють емоційного забарвлення, що виз
начається ціннісними орієнтаціями, 
моральними нормами, особистими ін
тересами. Емоційний настрій є наслід
ком розвитку певних психічних станів 
у трудовій діяльності, які виникають 
не під впливом умов та особливостей 
діяльності, а під впливом міжособистіс
них відносин [�].

За допомогою методу соціологічного 
опитування для оцінки агресивності у 
відносинах А. Асингера [3, c. 276] нами 
було проведено обстеження працівників 
педагогічних колективів навчальних 
закладів (ВНЗ, шкіл, мовних курсів) 
України. Тест А. Асингера дає змогу 
виявити, чи є людина достатньо ко
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ректною у відносинах з колегами та чи 
легко з нею спілкуватися. У результаті 
дослідження встановлено: 3� % респон
дентів «надзвичайно миролюбні» у від
носинах, що може свідчити про нестачу 
впевненості у своїх силах та можливос
тях; 7� % опитаних «помірно агресив
ні», у них достатньо самовпевненості та 
честолюбності. 

Згідно з методикою К. Томаса і Р. Кіл
мена [3, c.270], можливі п’ять основних 
типів поведінки людини в конфліктній 
ситуації: конкуренція, уникання (вте
ча), пристосування, співробітництво, 
компроміс (рис. 1).

У результаті проведення досліджен
ня із застосуванням тесту К. Томаса, 
нами виявлено, що члени педагогічних 
колективів, зазвичай, обирають такі 
типи поведінки в конфліктній ситуації: 
уникання −– �� % опитаних. Цей тип 
поведінки зазвичай використовується, 
якщо проблема, що виникла у колек
тиві, не надто важлива, не вартує вит
рачання сил на її розв’язання та не тор
кається принципових аспектів діяль
ності. Компроміс у конфліктній ситуа
ції обирають 3�% викладачів. Це свід
чить про те, що сторони усвідомлюють 
неможливість одночасного досягнення 
бажаного. Співробітництво обирають 
10% членів педагогічного колективу. 

Така поведінка спрямована на пошук 
рішення, що задовольняло б інтереси 
всіх сторін. Співробітництво є мудрим 
підходом до розв’язання проблеми, най
продуктивнішою стратегією та стилем 
поведінки у конфліктних ситуаціях. 

Отримані результати свідчать про 
те, що у колективах із високим рівнем 
соціальнопсихологічної культури сфе
ра ділових конфліктів відокремлена 
від особистих. Викладачі, маючи пе
дагогічну та психологічну освіту, а та
кож досвід роботи у колективі, високу 
культуру, намагаються зрозуміти один 
одного (позицію та логіку опонента) 

і знаходять оптимальний варіант ви
рішення потенційного конфлікту, не 
доводячи його до реального; або вихо
дять на реальний конфлікт без зайвих 
зіткнень, з економією своїх душевних 
сил та опонента. Це явище називають 
«гуманізацією конфлікту» [2, c. 20�]. 

Висновки
Отже, за природою конфлікт – це со

ціальне явище. Суспільство не може іс
нувати і розвиватися без конфлікту, ос
кільки він виявляє протиріччя ціннос
тей, інтересів, потреб; внутрішньоосо
бистісні та міжособистісні суперечності, 
зіткнення позицій та амбіцій різних 
індивідів. Знання особливостей стилів 

Рис. 1 

актуальні проблеми психології



правничий вісник університету «КроК»

1��

поведінки учасників конфліктної взає
модії дає змогу передбачити їхні мож
ливі реакції та запобігти небажаним 
наслідкам.

При виникненні конфліктних ситуа
цій викладач повинен уміти ефектив
но використовувати кожен із названих 
стилів поведінки в конфліктній ситуації 
та свідомо робити той чи інший вибір, 

ураховуючи конкретні обставини, при
роду конфлікту та можливі наслідки. 

Чим вищий рівень моральної культу
ри людей, їх здатність усвідомлювати 
конфліктні ситуації, тим менше міжо
собистісних конфліктів у колективі, 
ефективніше їх вирішення в інтересах 
спільної справи. 
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Постановка проблеми
У нинішньому суспільстві конкурен

ція є глобальним явищем (Г.Л. Азоєв, 
М. Портер, [1; 6]) та невід’ємним фак
том (О.О. Романовська [8]) у житті су
часної людини. 

Особливої актуальності проблема 
конкуренції набуває серед освітян, ад
же вона є достатньо розповсюдженою та 
пронизує всі сфери їх життєдіяльності 
(О.А. Філь, 2010 [1�]): 

 професійну (конкуренція за мож
ливість кар’єрного зростання серед 
учасників конкурсу на заміщення ва
кантної посади в організації/відділі; 
увагу керівництва; за хороші групи/
класи; педагогічне навантаження; у си
туації кадрових ротацій, скорочення 
штату, зміни керівництва, підвищенні 
за посадою; між організаціями/від
ділами за клієнтів, винагороди та ін.);

 сімейну (між чоловіком і жінкою за 
підхід у вихованні дітей, матеріальний 
внесок у фінансове забезпечення роди
ни; право користування матеріальни
ми благами (машина, гроші та ін.); між 
батьками та дітьми за увагу до себе, 
пріоритет покупок; між дітьми за право 
бути найкращим, мати кращі речі); 

 спортивну (за фаворитизм між ко

мандами; всередині команд за статус 
кращого гравця та ін.); 

 особисте життя (між чоловіками за 
жінку; між жінками за чоловіка; між 
друзями та ін.); 

 інші сфери життя. 
Як і будьяке явище, конкуренція 

містить, як мінімум, дві наступні пози
ції (за О.А. Філь, 2009):

 – позитивні сторони – розглядають
ся в «+» контексті: 

• як рушійна сила розвитку суспіль
ства; 

• двигун прогресу;
• можливість розкрити свої потенції 

та здібності; 
• рух уперед; 
• стимул для вдосконалення і само

розвитку та ін. 
– негативні аспекти –−розглядають

ся в «–» контексті:
• жорстка боротьба за право бути 

кращим; 
• відвойовування своєї перемоги; 
• важке змагання за отримання пев

них винагород (влади, переваги, при
вілеїв); 

• боротьба за місце під сонцем; 
• змагання за свій шмат пирога. 
Як показують результати теоретич
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Стаття містить результати експериментального до
слідження особливостей сприйняття конкуренції персоналом 
вищого навчального закладу приватної форми власності. 

Статья содержит результаты экспериментального ис
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лом высшего учебного заведения частной формы собствен
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ного аналізу проблеми, власного досві
ду емпіричних досліджень [3], на жаль, 
саме другий аспект превалює в літера
турі (здебільшого, до 2000их рр.) та 
практиці.

Домінування негативного контексту 
конкуренції в сучасному суспільстві 
вже само по собі, на нашу думку, на
лаштовує людину на її сприйняття як 
жорсткої взаємодії, здебільшого з нега
тивними проявами; формує агресивне 
ставлення до конкурентів та орієнтацію 
на використання жорстких засобів за
ради власної перемоги. 

Відповідно, сформованість у суспіль
стві неоднозначного, як правило, нега
тивного ставлення до конкуренції та 
певна психологічна неготовність до 
ситуації конкурентної взаємодії (бояз
кість конкуренції, неадекватна пове
дінка її учасників та ін.) обумовлює 
важливість підготовки особистості до 
здійснення ефективної конкуренції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проблеми конкуренції розглядають

ся, здебільшого, в працях низки еконо
містів, зокрема, Г.Л. Азоєва [1], М. Пор 
тера [6], А. Сміта [9], Й. Шумпете
ра [1�]; Д.Ю. Юданова [16] та інших 
науковопрактичних розробках.

Не вирішені раніше частини загальної 
проблеми

 Суттєву увагу в контексті здійснен
ня конкурентної взаємодії як важливої 
умови забезпечення конструктивних 
професійних відносин, як передумови 
більш ефективної співпраці в організа
ції, слід, на нашу думку, приділити ви
вченню особливостей сприйняття кон 
 куренції персоналом загалом і зокрема 
викладацьким складом вищого нав
чального закладу приватної форми 
власності. 

Формулювання цілей статті 
Метою статті є аналіз результатів ек

спериментального дослідження особ
ливостей сприйняття конкуренції пер
соналом вищого навчального закладу 
приватної форми власності.

Виклад основного матеріалу дослідження 
Для вивчення особливостей сприй

няття конкуренції персоналом вищого 
навчального закладу приватної форми 
власності доцільно, на нашу думку, 
особливу увагу приділити аналізові 
саме феномена «конкуренція» як однієї 
зі складових явища «конкурентоздат
ність». 

Аналіз літератури дає можливість 
виокремити підходи, у рамках яких 
здійснюються дослідження феномена 
«конкуренція» (від пізньолатинського 
«concurrentia» – «стикатися»).

1. Економічний підхід, у межах якого 
конкуренція розглядається, наприклад, 
як боротьба між товаровиробниками за 
більш вигідні умови виробництва та 
збуту товарів, отримання щонайвищо
го прибутку [8]. Варто зазначити, що 
конкуренція і конкурентна боротьба є 
головним змістом функціонування еко
номічної системи, яка базується на рин
кових механізмах. Особливо важливим 
є факт бажаності конкуренції для рин
ку та вияви різноманітних позитивних 
ефектів конкурентної боротьби. 

2. Біологічний підхід розглядає кон
куренцію як боротьбу між особинами 
одного або різних видів за існування [8; 
17].

3. Соціальний підхід аналізує конку
ренцію як суперництво, боротьбу за до
сягнення кращих результатів на будь
якому терені [8].

�. Психологічний підхід, який був за
пропонований у лабораторії організа
ційної психології Інституту психології 
ім. Г.С. Костюка НАПН України з 2002 
року в рамках дослідження проблеми 
конкурентоздатності організацій [3; 7; 
111�]. Так, відповідно до цього підхо
ду конкуренція розглядається як яви
ще не лише з економічним підґрунтям, 
спрямоване на отримання найвищого 
прибутку або перемоги в спортивних 
змаганнях задля отримання призово
го фонду та інших виявах, а як явище 
з достатньо вагомим психологічним 
підґрунтям. Одним із можливих пояс
нень психологічної основи конкуренції 
Л.М. Карамушка та О.А.Філь [7] вбача
ють звернення до психологічних потреб 
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особистості, прикладом якої, як один 
із можливих варіантів, може виступа
ти теорія психологічних потреб (за А. 
Маслоу). Відповідно до такого підходу 
можна говорити про те, що в основі кон
куренції лежить необхідність суб’єктів 
(особистостей, груп, організацій та ін.) 
задовольняти власні потреби.

Таким чином, базуючись на вище
наведених аргументах, ми пропонуємо 
розглядати конкуренцію з точки зору 
психологічного підходу як психологіч
ну взаємодію суб’єктів (особистість, 
група, організація, країна, континент), 
спрямовану на досягнення однаково/
одночасно значущих цілей/власних по
треб: 

• фізіологічних; 
• потреб у безпеці та захисті; 
• соціальних;
• потреби в повазі;
• потреби в самовираженні. 
Важливо при цьому говорити про те, 

що ідентифікація актуальних власних 
потреб та потреб інших учасників кон
курентної взаємодії, а також пошук 
способів їх задоволення може значною 
мірою сприяти ефективності та резуль
тативності конкуренції для всіх її учас
ників. 

З метою розуміння специфіки ви
яву конкуренції саме серед конкрет
них професійних категорій і в рам
ках конкретних типів організацій, а 
також, ураховуючи практично повну 
відсутність реальних даних щодо її 
сприйняття, вияву та інших аспектів її 
життєдіяльності на вітчизняному про
сторі, вважаємо за необхідне саме екс
периментальним шляхом вивчити, на
самперед, те, як на вербальному рівні 
представники наукововикладацького 
складу вищого навчального закладу 
приватної форми власності висловлю
ють власне ставлення до такого неод
нозначного та багатовекторного яви
ща, як конкуренція. Це є важливим 
також тому, що від власної установки 
працівника організації щодо конкурен
ції залежить активність або пасивність 
його професійної діяльності, а також 
ставлення до партнера по конкурен
ції, що значною мірою відображається 

на певних типах професійних міжосо
бистісних відносин, ефективності ро
боти ВНЗ та й корпоративної культури 
організації в цілому. 

Організація дослідження. У рамках 
здійснення наукового дослідження пси
хологічних особливостей конкуренто
здатності персоналу вищого навчально
го закладу приватної форми власності 
нами було проведено спеціальний пілот
ний експеримент в одному з приватних 
університетів м. Києва, спрямований 
на вивчення особливостей сприйняття 
конкуренції персоналом.

Вибірка. У дослідженні брали участь 
67 представників науковопедагогічно
го складу, серед яких 20 осіб представ
ляли різні рівні управління університе
ту та �7 осіб – викладацький персонал.

Методика дослідження. У рамках 
наукового дослідження психологічних 
особливостей конкурентоздатності на
ми було розроблено спеціальний комп
лекс діагностичних методик (О.А. Філь, 
В.В. Корсакевич, 2011), серед яких од
ним із змістовних діагностичних бло
ків (усього 7) був блок «Конкуренція в 
діяльності організації». З нього в стат
ті буде висвітлено відповіді учасників 
дослідження лише на одне із завдань. 
Для їх обробки було застосовано якіс
ний метод – метод контентаналізу. Як 
показали отримані дані, конкуренція 
розуміється як багатовекторне та неод
нозначне явище. 

Так, учасникам пропонувалося про
довжити речення «Конкуренція для 
мене – це …» (наведено висловлювання 
учасників дослідження):

•  «виклик, стимул для змін, удоско
налення»;

• «битва амбіцій, боротьба за пер
шість»;

• «змагання»;
• «спосіб показати, на що ти зда

тен»;
• «це не для мене»;
• «такий стан, коли успіхи одного 

суб’єкта провокують іншого суб’єкта на 
досягнення такого ж або вищого рівня 
успіху»;

•  «перемога»;
• «двигун роботи над собою»;
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• «стимул (поштовх) для вдоскона
лення, саморозвитку, до дії» ( 7 визна
чень); 

• «рух уперед»; «рівняння на кра
щих»;

• «боротьба, нікому не потрібне ви
трачання часу»;

• «суперництво»;
• «показати, у чому ти кращий»;
• «протиборство, яке знищує ефек

тивність»;
• «ненормальні відносини для колек

тиву»;
•  «метод удосконалення»;
• «змагання, у якому виграє найкра

щий»;
• «коли людина краще виконує робо

ту»;
• «змагання, на яких фінішну стріч

ку може розірвати не одна особа»;
• «поштовх до самовдосконалення 

(якщо це тільки здорова конкуренція);
• «норма»;
• «бажання взяти краще від конку

рентів»;
• «головний біль»;
• «необхідність удосконалення, ро

бота над собою»;
• «можливість(?..) підвищити свій 

професійний рівень»;
• «спосіб досягнення найкращого ре

зультату»;
• «профдіяльність, у якій успіхів до

сягає найкращий»;
• «намагання бути кращим, прояв

ляти такі якості, які відсутні або недо
статні у інших»;

• «спосіб змагання, так званий драйв, 
тобто рух у правильному напрямку»;

• «протистояння»;
• «спілкування та взаємодії в ході ви

рішення професійних цілей і завдань»; 
• «стимул для змін, розвитку, але в 

межах людяності з боку конкурента»; 
• «змагання, напруга, певна стресова 

ситуація, не завжди чесні методи з боку 
конкурентів»; 

• «можливість ефективно реалізову
вати свої плани, прагнучи до самореалі
зації»;

• «спосіб завжди тримати себе в то
нусі»;

• «змагання між підрозділами і пра

цівниками з метою найкращого вико
нання поставлених завдань»;

• «заважає спокійній роботі»;
• «це страждання»;
• «стимул навчатися більше, пра

цювати продуктивніше, бути креатив
ною».

 Так, з огляду на отримані результа
ти, можна, вважаємо, виокремити типи 
сприйняття конкуренції персоналом 
вищого навчального закладу приватної 
форми власності:

1) Вимушенопасивний тип (пасив
ний суб’єкт), для якого характерним є, 
здебільшого, сприйняття конкуренції 
як невід’ємного факту й об’єктивної 
обставини життя людини, організації, 
суспільства та її активності на таких 
рівнях: 

 суспільство («боротьба за життя в 
нелегкому світі», «ознака капіталіс
тичного ладу: людина людині – вовк» 
та ін.);

 організація («протиборство, яке 
знищує ефективність спілкування та 
взаємодії в ході вирішення професій
них цілей та завдань», «замість того, 
щоб конкурувати – краще об’єднатися 
та досягти більшого», «ненормальні 
відносини для колективу», «коли в 
присутності декількох успішних людей 
хвалять тільки їх, а на мою роботу зовс
ім не звертають увагу» та ін.);

 особистісний рівень («змагання, на
пруга, битва амбіцій, боротьба за пер
шість», «витрачання часу, кожен може 
знайти свою нішу та бути в ній кра
щим», «головний біль», «страждання», 
«певна стресова ситуація» та ін.). 

У рамках цієї групи слід, на наш 
погляд, одразу ж відтінити домінуван
ня певною мірою негативних аспектів 
контексту сприйняття конкуренції, 
що свідчить про не завжди позитивний 
попередній досвід конкурентної взає
модії, небажаність та, можливо, від
сутність або ж недостатню готовність 
людини до ситуації конкуренції. Зро
зуміло, що кожен має право на власне 
ставлення до будьякого явища у своє
му житті. Однак хочемо привернути 
увагу саме до цієї категорії опитаних, 
бо аналіз наших попередніх досліджень 
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[13; 21] наявності конкуренції в житті 
особистості в системі освіти та держав
ної служби показав практично 100% 
її констатацію. Адже таке сприйняття 
конкуренції може слугувати певною 
передумовою ігнорування конкурен
ції та уникання ситуацій конкурент
ної взаємодії – варіант, до певної міри, 
один із найпростіших, оскільки прак
тично не вимагає жодних зусиль з боку 
особистості. Однак він не зовсім реаль
ний, оскільки конкуренція є достат
ньо глобальним суспільним явищем 
(Г.Л. Азоєв, 1996; О.В. Данчева, Ю.М. 
Швалб, 1999; М. Портер, 1993; О.Б. По
пова, 2002 та інші), відтак жодна осо
бистість не спроможна заборонити кон
куренції існувати в сучасному світі. 
Тому потрібно, вочевидь, вирішувати 
проблему психологічної підготовки 
освітян до ситуації конкурентної взає
модії, здорової конкуренції та пошуку 
адекватних, конструктивних підходів 
до задоволення потреб її учасників.

Проаналізуємо наступний тип сприй
няття конкуренції персоналом вищого 
навчального закладу приватної форми 
власності.

2) Розвивальноактивний тип (ак
тивний суб’єкт), що характеризуєть
ся сприйняттям людини як активного 
суб’єкта конкуренції та її активності на 
таких рівнях:

 суспільство («конкуренція розвиває 
економіку», «розвиток, прагнення до 
досконалості», «стимул для вдоскона
лення», «рівняння на кращих», «спосіб 
змагання, так званий драйв, тобто рух 
у правильному напрямку», «щоб було 
краще жити» та ін.);  

 організація («розумний професій
ний підхід до підвищення якості осві
ти», «профдіяльність, у якій успіхів 
досягає найкращий», «змагання між 
підрозділами та працівниками з метою 
найкращого виконання поставлених за
вдань» та ін.);

 суб’єкт («досягнення успіху в жит
ті», «індивід має прямувати до кращо
го, розвиватися, не стояти на місці»), 
(«спосіб показати, на що ти здатен», «та
кий стан, коли успіхи одного суб’єкта 
провокують іншого на досягнення та

кого ж або вищого рівня», «можливість 
проявити себе на всі 100 %, навіть якщо 
ти сам цього не знаєш», «хто ж, як не 
я? це постійний рух уперед», «поштовх 
до самовдосконалення (якщо це тільки 
здорова конкуренція)», «можливість 
підвищити свій професійний рівень», 
«бажання взяти краще від конкурен
тів», «стимул навчатися більше, пра
цювати продуктивніше, бути креатив
ною», «двигун роботи над собою», «сти
мул для змін, розвитку, але в межах 
людяності з боку конкурента» та ін.).

Із приємністю зазначаємо доміну
вання другого типу сприйняття конку
ренції персоналом вищого навчального 
закладу приватної форми власності, що 
вказує, на наш погляд, на розвиваль
ний фактор конкуренції як можливої 
основи формування позитивного став
лення до неї, основи для спрямування 
мотивів її учасників у конструктивне 
професійне русло. Підтримка в особис
тості «+» установок щодо конкуренції 
не як обов’язково ворожої, агресив
ної боротьби, а як цивілізованої пси
хологічної взаємодії, на нашу думку, 
може сприяти збереженню фізичного, 
психічного та духовного здоров’я всіх 
її учасників, налагодженню конструк
тивної професійної діяльності персона
лу організації та, у результаті, підви
щенню конкурентоздатності всієї орга
нізації. 

Отримані дані також вказують на 
важливість спеціальної підготовки всіх 
категорій персоналу вищого навчально
го закладу приватної форми власності 
до ситуації конкуренції та реалізації 
конструктивних стратегій щодо задо
волення власних потреб учасників кон
курентної взаємодії, здійснення про
фесійного управління цим процесом в 
організації.

Висновки
Відповідно до поставлених завдань 

статті встановлено типологію сприй
няття конкуренції персоналом вищого 
навчального закладу приватної форми 
власності, а саме − вимушенопасивний 
та розвивальноактивний типи. 

Отримані дані слід ураховувати в 
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процесі формування психологічної 
культури конкуренції у персоналу ви
щого навчального закладу приватної 
форми власності; керівництву організа
ції варто звернути увагу на здійснен

ня професійного управління процесом 
конкуренції з метою її спрямування на 
задоволення власних потреб учасників 
конкурентної взаємодії та підвищення 
конкурентоздатності всієї організації.
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