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Конституційні засади створення та фунКціонування релігійних організацій

Метою статті визначено аналіз конституційних засад створення та функціонування релігійних організацій 
в Україні.

Автор починає зі звернення до положень статті 36 Конституції України, щодо яких висуває такі зауваження:
а) у них йдеться про громадян України, що справедливо стосовно політичних партій, але навряд чи вірно, 

коли йдеться про громадські, а також і про релігійні організації;
б) релігійні організації окремо не згадуються, що викликає запитання щодо того, чи конституційні основи їх 

створення та діяльності містяться в частині першій статті 36, чи ні.
Автор формулює та обґрунтовує тезу щодо необхідності уточнення назви Закону «Про свободу совісті та релі-

гійні організації» від 23 квітня 1991 року, пропонуючи назву «Про релігійні організації», і доводить, що структу-
ра чинного Закону не повністю відповідає потребам осіб, які опікуються питаннями створення, функціонування, 
припинення діяльності релігійних організацій. Запропоновано таку структуру, яка б відповідала всім стадіям 
«життєдіяльності» таких організацій, таким чином закладаючи засади конституційного регулювання їх створен-
ня та діяльності: Розділ I «Загальні засади»; Розділ II «Порядок утворення та реєстрації релігійних організацій»; 
Розділ III «Правовий статус і діяльність релігійних організацій»; Розділ IV «Членство в релігійних організаціях»; 
Розділ V «Кошти й інше майно релігійних організацій»; Розділ VI «Державний контроль за діяльністю релігійних 
організацій»; Розділ VII «Припинення діяльності релігійних організацій»; Розділ VIII «Заключні положення».

Резюмовано, що під час дослідження конституційно-правових аспектів створення та діяльності релігійних 
організацій усе ж таки варто враховувати не тільки конституційні положення про свободу совісті, але й положен-
ня Основного Закону про свободу асоціацій. Обґрунтування того, як саме це зробити коректно й методологічно 
вірно, являє собою подальші перспективи досліджень у напрямі.

Ключові слова: релігійні організації, свобода совісті, свобода віросповідання, Конституція України, 
конституційні основи створення та діяльності релігійних організацій.

Volkova D. Ye. Constitutional basements of establishment anD funCtioning of religious 
organizations

The purpose of the article is to analyze the constitutional principles of creation and functioning of religious 
organizations in Ukraine.

The author begins by referring to the provisions of Article 36 of the Constitution of Ukraine, on which he puts 
forward the following remarks:

a) they refer to citizens of Ukraine, which is fair to political parties, but hardly true when it comes to public 
organizations – as well as religious organizations;

b) religious organizations are not mentioned separately, which raises the question of whether or not the constitutional 
basis for their establishment and operation is contained in part one of Article 36.

The author formulates and substantiates the thesis on the need to clarify the title of the Law “On Freedom of Conscience 
and Religious Organizations” of April 23, 1991, proposing the title “On Religious Organizations”, and argues that 
the structure of the current Law does not fully meet the needs of caregivers. functioning, termination of religious 
organizations. The following structure is proposed, which would correspond to all stages of “vital activity” of such 
organizations, thus laying the foundations of the constitutional regulation of their creation and activity: Section I  
“General principles”; Section II “Procedure for the formation and registration of religious organizations”; Section III 
“Legal status and activities of religious organizations”; Section VI “Membership in religious organizations”; Section V  
“Funds and other property of religious organizations”; Section VI “State control over the activities of religious 
organizations”; Section VII “Termination of Religious Organizations”; Section VII “Final Provisions”.

It is summarized that in studying the constitutional and legal aspects of the establishment and operation 
of religious organizations, however, it is necessary to take into account not only the constitutional provisions on 
freedom of conscience, but also the provisions of the Basic Law on Freedom of Association. Substantiation of how to do 
it correctly and medologically correct, represent further prospects for research in this area.

Key words: religious organizations, freedom of conscience, freedom of religion, Constitution of Ukraine, 
constitutional bases of creation and activity of religious organizations.
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постановка проблеми. На сучасному ета-
пі загострення економічної кризи й різкі зміни 
в державному й суспільному житті, викликані 
пандемією COVID-19, привертають увагу до релі-
гії. Саме релігія, членство в релігійних органі-
заціях виступають для багатьох людей в усьому 
світі як основа релаксації, рефлексії, як допо-
мога пошуку сенсу життя та свого місця в сучас-
ному світі. Багатовікові релігійні цінності допо-
магають у період радикальних змін, надихаючи 
й даючи опору. Саме тому всі питання, що стосу-
ються створення та діяльності релігійних органі-
зацій, актуалізувались в останні роки, і Україна 
не є виключенням.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В останні роки питання конституційних основ 
створення та діяльності релігійних організацій 
залишається малодослідженим. Варто відзначити 
лише праці більш загального характеру про гро-
мадські організації в цілому, які належать автору 
статті (дивись, наприклад, [1–3]), а також роботи, 
що стосуються морально-етичних аспектів сучас-
ного українського конституціоналізму (дивись, 
наприклад, [4–6]). А тому розробки в такому 
напрямі актуальні й своєчасні. Увагу до такого 
питання привертає також і те, що до профільно-
го Закону в останні роки внесено чимало змін 
і доповнень.

метою статті є аналіз конституційних засад 
створення та функціонування релігійних органі-
зацій в Україні.

основний текст. Право на свободу совісті 
закріплено в Конституції України 1996 року 
в статті 35, відповідно до положень частини пер-
шої якої «Кожен має право на свободу світогля-
ду й віросповідання. Це право містить свободу 
сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати 
ніякої, безперешкодно відправляти одноособово 
чи колективно релігійні культи й ритуальні обря-
ди, вести релігійну діяльність» [7].

У контексті досліджень релігійних організа-
цій привертає увагу також і частина третя статті, 
відповідно до якої «Церква й релігійні організації 
в Україні відокремлені від держави, а школа – від 
церкви. Жодна релігія не може бути визнана дер-
жавою як обов’язкова» [7].

Також слід зауважити, що для досліджень 
конституційно-правових проблем створення 
та діяльності релігійних організацій важливими 
є і положення Основного Закону України в частині 
свободи асоціацій, яка передбачається положен-
нями статті 36 Конституції України 1996 року.

Відповідно до частини першої цієї статті «Гро-
мадяни України мають право на свободу об’єднан-
ня в політичні партії та громадські організації для 
здійснення та захисту своїх прав і свобод і задо-
волення політичних, економічних, соціальних, 
культурних та інших інтересів, за винятком обме-

жень, встановлених законом в інтересах націо-
нальної безпеки й громадського порядку, охоро-
ни здоров’я населення або захисту прав і свобод 
інших людей» [7].

У процитованому положенні привертає увагу 
кілька аспектів.

По-перше, йдеться про громадян України, 
що справедливо стосовно політичних партій, але 
навряд чи вірно, коли йдеться про громадські 
організації – а також і про релігійні організації.

По-друге, релігійні організації окремо не зга-
дуються, що викликає запитання щодо того, чи 
конституційні основи їх створення та діяльності 
містяться в частині першій статті 36, чи ні.

Варто зазначити, що в Основному Законі право 
на свободу совісті, так само як і свободу асоціацій, 
знайшли своє закріплення в повній відповідно-
сті до низки документів, які містять міжнародні 
та європейські стандарти прав людини. Насампе-
ред до числа таких документів традиційно уважа-
ють належними:

– Загальну декларацію прав людини 
1948 року;

– Міжнародний пакт про громадянські й полі-
тичні права 1966 року;

– Конвенцію про захист прав людини й осно-
воположних свобод 1950 року.

У цих документах свобода асоціацій також 
закріплюється відокремлено від свободи совісті.

Звертаючись до інших актів національного 
законодавства, варто відзначити Закон «Про сво-
боду совісті та релігійні організації» від 23 квіт-
ня 1991 року, в якому не йдеться про те, що релі-
гійні організації утворюються в межах свободи 
асоціацій [8].

Так само не згадується про свободу асоціа-
цій і в Рішенні Конституційного Суду України 
у справі про завчасне сповіщення про проведення 
публічних богослужінь, релігійних обрядів, цере-
моній і процесій 2016 року [9].

Нарешті, у Законі «Про громадські об’єднан-
ня» стаття 2 «Сфера дії Закону» передбачає, що:

«1. Дія цього Закону поширюється на суспільні 
відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльно-
сті й припинення громадських об’єднань в Україні.

2. Дія цього Закону не поширюється на суспіль-
ні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяль-
ності й припинення: <…>

2) релігійних організацій» [10].
Не можна оминути увагою і Закон «Про сво-

боду совісті й релігійні організації» від 23 квіт-
ня 1991 року з боку його детальнішого аналізу, 
а тому слід повернутися до його положень.

У Законі слід звернути увагу на такі його  
положення.

По-перше, це сама його назва, тобто «Про сво-
боду совісті та релігійні організації». Сама назва 
Закону містить посилання на таке особисте право, 
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як свобода совісті, а потім через «та» йде згадка 
про релігійні організації.

Варто підкреслити, що словосполучення «релі-
гійні організації» «відсилає» одразу до двох кон-
ституційних суб’єктивних прав:

– прикметником «релігійні» – дійсно, до сво-
боди совісті;

– іменником «організації» – до свободи 
асоціацій.

Таким чином, навряд чи ця назва в разі онов-
лення Закону могла б бути застосована повторно.

Слід звернути увагу на те, що ця теза формулю-
ється в українській юридичній літературі вперше.

Практика свідчить про те, що аналогічних про-
позицій на проєктному рівні не було. Так, остання 
спроба викласти Закон у новій редакції була офі-
ційно констатована у 2006 році, коли Міністерство 
юстиції України винесло Проєкт із такою ж самою 
назвою, як і чинний Закон, на громадське обгово-
рення. Зокрема, Міністерством було зазначено, 
що «Підготовка законопроєкту передбачена Пла-
ном заходів із виконання обов’язків і зобов’язань 
України, що випливають з її членства в Раді Євро-
пи, Заходами щодо виконання у 2005 році Плану 
дій Україна – ЄС, а також Цільовим планом Укра-
їна – НАТО на 2005 рік <…> Робоча група опра-
цювала й узагальнила досвід регулювання питань 
забезпечення свободи світогляду, віросповідання 
та діяльності релігійних організацій у країнах 
Європейського Союзу» [11].

Аналогічних комплексних проєктів законів 
поки що не вносилося, однак можна звернути ува-
гу на ті зміни й доповнення, які «точково» вноси-
лись протягом останніх років. Зокрема, станом 
на 1 січня 2021 року до Закону їх було внесено 
19 разів (одні зміни й доповнення вже втратили 
чинність), водночас:

– з 1991 року до 1999 року – 7 разів;
– з 2000 року по 2010 рік – 2 рази;
– з 2010 року по нині – 11 разів (одні зміни 

й доповнення втратили чинність, з урахуванням 
цього – 9 разів).

Більшість змін і доповнень, унесених до Зако-
ну за останній період, стосувалась як раз релігій-
них організацій. Так, слід насамперед відзначи-
ти Закон України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо підлеглості релігійних 
організацій та процедури державної реєстрації 
релігійних організацій зі статусом юридичної 
особи», прийнятий Верховною Радою України 
17 січня 2019 року [12], Закон України «Про вне-
сення зміни до статті 12 Закону України «Про сво-
боду совісті та релігійні організації» щодо назви 
релігійних організацій (об’єднань), які входять 
до структури (є частиною) релігійної організації 
(об’єднання), керівний центр (управління) якої 
знаходиться за межами України в державі, яка 
законом визнана такою, що здійснила військову 

агресію проти України та / або тимчасово окупу-
вала частину території України» від 20 грудня 
2018 року [13].

Крім цього, було прийнято такі закони:
– «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування» від 16 січня 
2003 року;

– «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо права релігійних організацій 
на постійне користування земельною ділянкою» 
від 15 січня 2009 року;

– «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо діяльності Міністерства юсти-
ції України, Міністерства культури України, інших 
центральних органів виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовується та координується через відпо-
відних міністрів, а також Державного космічного 
агентства України» від 16 жовтня 2012 року;

– «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо припинення норм зако-
нів, схвалених 16 січня 2014 року» від 23 лютого 
2014 року;

– «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо реформування загаль-
нообов’язкового державного соціального стра-
хування та легалізації фонду оплати праці» від 
28 грудня 2014 року;

– «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо застосування терміна «особа 
з інвалідністю» та похідних від нього» від 2 жовт-
ня 2018 року; 

– «Про особливості користування Андрі-
ївською церквою Національного заповідника 
«Софія Київська»» від 18 жовтня 2018 року.

Як витікає з назв, наведених вище, усі згадані 
зміни й доповнення стосувались як раз релігійних 
організацій, а не тих питань, які мають відношен-
ня до свободи совісті, але не стосуються релігійних 
організацій. Це ще раз свідчить на користь сформу-
льованої в статті тези щодо необхідності уточнення 
назви аналізованого профільного Закону.

Слід підкреслити інтенсифікацію внесення 
змін і доповнень до аналізованого Закону саме 
в останній період, що наочно підтверджує тезу 
про необхідність прийняття його в новій редакції 
з метою його комплексного оновлення.

Отже, враховуючи вищенаведені аргументи, 
варто запропонувати нову назву для Закону – 
«Про релігійні організації».

Така назва пропонується, виходячи зі змі-
сту Закону. Фактично лише перший його розділ 
містить загальні положення про свободу совісті, – 
але не тільки, також і про релігійні організації.

Тож назву сформульовано й запропоновано за 
аналогією з назвами інших законів подібного спря-
мування Законів від 22 березня 2012 року «Про 
громадські об’єднання», від 5 квітня 2001 року 
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«Про політичні партії», «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності».

По-друге, структура чинного Закону є такою, 
яка не повністю відповідає потребам осіб, які опі-
куються питаннями створення, функціонування, 
припинення діяльності релігійних організацій. 
Так, немає розділів, присвячених окремо ство-
ренню організацій та їхній державній реєстрації 
(у разі її необхідності), а також щодо припинення 
діяльності. Доцільним було б додати ці розділи до 
оновленого Закону.

Таким чином, слід запропонувати таку структуру 
Закону «Про релігійні організації», яка б відповідала 
всім стадіям «життєдіяльності» таких організацій, 
таким чином закладаючи засади конституційного 
регулювання їх створення та діяльності:

– Розділ I «Загальні засади»;
– Розділ II «Порядок утворення та реєстрації 

релігійних організацій»;
– Розділ III «Правовий статус і діяльність 

релігійних організацій»;
– Розділ IV «Членство в релігійних організа-

ціях»;
– Розділ V «Кошти й інше майно релігійних 

організацій»;
– Розділ VI «Державний контроль за діяль-

ністю релігійних організацій»;
– Розділ VII «Припинення діяльності релігій-

них організацій»;
– Розділ VIII «Заключні положення».
Висновок. Під час дослідження конституцій-

но-правових аспектів створення та діяльності 
релігійних організацій усе ж таки варто врахо-
вувати не тільки конституційні положення про 
свободу совісті, але й положення Основного Зако-
ну про свободу асоціацій. Обґрунтування того, як 
саме це зробити коректно й методологічно вірно, 
являє собою подальші перспективи досліджень 
у напрямі.
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legislatiVe regulation of loCal self-goVernment of ukrainian Cities

After the proclamation of Ukraine’s independence in 1991, local self-government in Ukraine is not regulated 
separately for such administrative-territorial units as cities (exceptions are cities with a special status). Most authors 
only state this fact, but do not make constructive suggestions aimed at improving the situation.

The purpose of the article is to consider and analyze the modern laws of Ukraine, which implemented the legal 
regulation of local self-government in the cities of Ukraine.

The study of the laws of Ukraine regulating local self-government gave grounds to note that the peculiarities of local 
self-government in cities are fragmented in the Law “On Local Self-Government in Ukraine”, Electoral Code and are 
completely absent in such important laws-sources of municipal law as Law “On Voluntary Association of Territorial 
Communities”, “On the Status of Deputies of Local Councils”. Regarding the latest act, the following directions 
of amendments aimed at differentiating the status of deputies of local councils of rural and urban settlements are 
proposed: differences in the rights and responsibilities of deputies of local councils and taking into account different 
quantitative composition of local councils (depending on the number of members); accordingly – more or less complex 
internal structure of local councils, their executive bodies.

It is noted that with the adoption on February 5, 2015 of the Law “On Voluntary Association of Territorial 
Communities” at the present stage of municipal reform began to follow the trend of refusing to unify local government 
in urban and rural areas (in connection with the introduction of the institute of elders). Proposals for amendments to 
Art. 7 of this Law “Preparation of decisions on voluntary association of territorial communities” and on supplementing 
Art. 8 “Formation of a united territorial community” paragraph 1-1 in the proposed wording.

Key words: municipal charters, territorial collective, local government, constitution, local constitution.

і. в. ідесіс. заКонодавча регламентація місцевого самоврядування уКраїнсьКих міст
Після проголошення незалежності України в 1991 р. місцеве самоврядування в Україні саме для таких адмі-

ністративно-територіальних одиниць, як міста, не регламентується окремо (виключеннями є міста з особливим 
статусом). Більшість авторів тільки констатує цей факт, але не висуває конструктивних пропозицій, спрямова-
них на покращення ситуації.

Метою статті є розглянути й проаналізувати сучасні закони України, в яких здійснено нормативно-правову 
регламентацію місцевого самоврядування в містах України.

Дослідження законів України, що регламентують місцеве самоврядування, надало підстави зазначити, що 
особливості місцевого самоврядування в містах фрагментарно закріплені в Законі «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Виборчому кодексі й повністю відсутні в таких важливих законах-джерелах муніципального пра-
ва, як Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про статус депутатів місцевих рад». Щодо 
останнього акту, запропоновано такі напрями внесення змін, спрямованих на диференціацію статусу депутатів 
місцевих рад сільських і міських населених пунктів: наявність відмінностей у правах та обов’язках депутатів 
місцевих рад і врахування різного кількісного складу місцевих рад (залежить від кількості членів територіальних 
громад) і, відповідно, більш або менш складної внутрішньої структури місцевих рад, їхніх виконавчих органів.

Зазначено, що з прийняттям 5 лютого 2015 р. Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
на сучасному етапі муніципальної реформи почала простежуватись тенденція щодо відмови від уніфікації місце-
вого самоврядування в міських і сільських населених пунктах (у зв’язку з введенням інституту старост). Сфор-
мульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до ст. 7 Закону «Підготовка рішень щодо добровільного 
об’єднання територіальних громад» і щодо доповнення ст. 8 «Утворення об’єднаної територіальної громади»  
пунктом 1-1 у запропонованій редакції.

Ключові слова: статут територіальної громади, територіальна громада, місцеве самоврядування, конституція, 
місцева конституція.

introduction. After the proclamation of Ukraine’s 
independence in 1991, local self-government in Ukraine 
is not regulated separately for such administrative-
territorial units as cities (exceptions are cities with 
a special status). Most authors only state this fact, 
but do not make constructive suggestions aimed 
at improving the situation (for example, see [1; 2]).

the research of the relevant issues, thus, can 
be characterized as low: such well-known doctors 
of law, professors-researchers of municipal 
law issues, as professors Baimuratov, Batanov, 

Lyubchenko, Mishyna, Orzikh, Frytsky, others, did 
not pay separate works of monographic character 
to the issue of separation of local self-government 
in cities from local self-government in rural 
settlements. Accordingly, an important scientific 
task is to formulate such proposals, and for this 
it is necessary to have an idea of the modern legal 
regulation of local self-government in the cities 
of Ukraine, which exists at the national level.

the purpose of the article is to consider 
and analyze the modern laws of Ukraine, which 
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implemented the legal regulation of local self-
government in the cities of Ukraine.

research results. In Ukraine, as of January 1,  
2021, there were 2 cities with special status, 
460 other cities and 39 552 rural settlements 
[3]. It should be noted that the peculiarities 
of the implementation of local self-government by 
460 territorial communities should be taken into 
account at the national level.

The Constitution of Ukraine stipulates that 
local self-government is the right of a territorial 
community – villagers or voluntary association 
of residents of several villages, settlements 
and cities – to independently decide local issues 
within the Constitution and laws of Ukraine [4].

The Constitution focuses on local government in 
cities twice:

– in Part 2 of Art. 140, which stipulates that 
the peculiarities of local self-government in the cities 
of Kyiv and Sevastopol are determined by separate 
laws of Ukraine;

– in Part 5 of Art. 140, according to which 
the issue of organization of district management in 
cities belongs to the competence of city councils.

In all other cases, local self-government in cities 
is considered together with local self-government 
of villages and settlements.

According to the Basic Law, local self-government 
in villages, settlements and cities is carried out by 
the territorial community in the manner prescribed 
by law, both directly and through local governments: 
village, town, city councils and their executive 
bodies [4].

The Constitution provides for the election 
for 5 years by residents of villages, settlements 
and cities of local councils, as well as the village, 
settlement, city mayor, who heads the executive 
body of the council and chairs its meetings.

Finally, Art. 146 of the Basic Law establishes that 
other issues of organization of local self-government, 
formation, activity and responsibility of local self-
government bodies are determined by law.

Examining the constitutional regulation of local 
self-government, associated professor Nazarko notes 
that “in modern constitutions, including in Ukraine, 
the institution of urban self-government has not 
found proper regulation” [5, p. 276]. It should be 
noted that it is unlikely that city self-government 
needs its regulation at the constitutional level. First, 
the ineffectiveness of such an approach is evidenced 
by the practice of foreign countries, which was 
pointed out by the author of the quotation. Secondly, 
the constitution is the basic law, which regulates only 
the basic social relations. And the concretization 
of constitutional norms is possible and necessary in 
the current legislation.

Ukraine is no exception to this rule – the provisions 
of the Constitution of Ukraine on local self-

government are specified in current legislation. The 
need for a concise analysis of local self-government 
of urban territorial communities in this study is due 
to significant changes in municipal legislation that 
occurred during 2020. In particular, in February 
the Law of Ukraine “On Voluntary Association 
of Territorial Communities” was adopted, during 
2020 the Law “On Local Self-Government in 
Ukraine” was amended 9 times.

Constitutional norms on the organization 
of local self-government in cities are established by 
the Law of Ukraine of May 21, 1997 “On Local Self-
Government in Ukraine”.

It should be noted that in this Law, as well as 
in the Constitution of Ukraine, only a few norms 
apply to local self-government only in cities. More 
precisely, no separate norms are established for 
cities, the legislator’s attention is sometimes 
drawn to the peculiarities of local self-government 
in cities with district division. In Part 2  
of Art. 5 of the Law states that in cities with district 
division by the decision of the territorial community 
of the city or city council in accordance with this 
Law may be formed district councils in the city. 
District councils in cities form their executive bodies 
and elect the chairman of the council, who is also 
the chairman of its executive committee [6]. Further, 
according to the text of the Law, there is sometimes 
a specification of certain norms in relation to district 
councils in cities, in particular, they are included in 
the system of local self-government – for example:

– Art. 41 is devoted to the peculiarities 
of the powers of district councils in cities and their 
executive bodies;

– Art. 79 “Early termination of powers 
of the village, settlement, city mayor” contains 
certain indicators for cities, and cities of different 
types. Thus, in accordance with paragraph 6,  
the decision to make proposals to recall 
the village, town, city mayor on the people’s 
initiative is taken at a meeting of voters in 
the amount of at least: 50 people to recall the mayor 
of cities of district importance; 200 people to recall 
the mayor of regional significance; 400 people 
to recall the mayor of Kyiv and Sevastopol. The 
number of members of the initiative group is in case 
of recall: the mayor of district importance – not less 
than 20 people; the mayor of the city of regional 
significance – not less than 50 people; the mayor 
of Kyiv and Sevastopol – not less than 75 people. 
Paragraph 7 states that in support of the proposal to 
recall the village, settlement, city mayor, the number 
of signatures must be collected in excess of the number 
of votes cast for him in the local elections, as a result 
of which he was elected village, town, city mayor. 
Collection of signatures is carried out in case of recall 
of: the mayor of the city of district significance – 
within twenty days; the mayor of the city of regional 
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significance, the cities of Kyiv and Sevastopol – for 
thirty days. The Territorial Election Commission 
checks the correctness of the signature sheets, 
the number of collected signatures in case of recall: 
the mayor of cities of district significance – within 
twenty days from the date of their receipt; the mayor 
of cities of regional significance – within thirty days 
from the date of their receipt; the mayor of Kyiv 
and Sevastopol – within thirty-five days from 
the date of their receipt;

– Part 2 of Art. 5 establishes that in cities with 
district division by the decision of the territorial 
community of the city or city council according to 
this Law district councils in the city can be formed. 
District councils in cities form their executive 
bodies and elect the chairman of the council, who is 
also the chairman of its executive committee [6].

It should be noted that these optional elements 
of the system of local self-government in cities, which by 
the way are not given much attention in the Law “On Local 
Self-Government in Ukraine” are the most promising in 
terms of regulating their creation and functioning in 
the statutes of territorial communities.

Article 5 of the Law “On Local Self-Government 
in Ukraine” is entitled “System of Local Self-
Government”, and from its content it is possible to 
draw a conclusion about the structure of the system 
of local self-government in the cities of Ukraine. 
According to Art. 5 of the Law, the system of local 
self-government of Ukrainian cities includes another 
element, in addition to local self-government 
bodies of districts in cities, the presence of which 
is not mandatory – it is the self-organization 
of the population. Mandatory elements, including 
the system of local self-government of cities, 
include: territorial community; City Council; 
Mayor; executive bodies of the city council [6].

Concluding the review of local self-government 
in cities under the Law “On Local Self-Government 
in Ukraine”, we note that after 2015, with changes in 
the possibility of introducing the position of mayor (see 
the Law of Ukraine of February 5, 2015 “On Voluntary 
Association of Territorial Communities” [7], a tendency 
to refuse the unification of local self-government in 
urban and rural settlements began to be traced.

The Law of Ukraine of February 5, 2015 ‘On 
Voluntary Association of Territorial Communities” 
does not provide for the specifics of the participation 
of territorial communities of cities in the voluntary 
association of territorial communities [7]. For example, 
if the territorial community of a city and a village are 
united, it is obvious that what is called “accession” 
(de facto “absorption”) occurs in civil law, 
and if the territorial communities of two cities, two 
settlements, etc. are united, rather above all, what is 
called “association” in civil law occurs. Also, it would 
be possible to take into account the greater degree 
of difficulty in expressing the opinion of members 

of the territorial community of the city on the association 
compared to the opinion of members of the territorial 
community of the rural settlement.

We propose to supplement the Law “On 
Voluntary Association of Territorial Communities” 
with relevant provisions. At the stage of designing 
decisions on voluntary association of territorial 
communities, one of the projects prepared together 
with the list of territorial communities to be united, 
indicating the relevant settlements, and determining 
the administrative center of the united territorial 
community and its name, should be there is also 
a draft statute of the territorial community, which 
is formed as a result of the association.

Article 4 “Basic conditions of voluntary 
association of territorial communities” to 
add item 5 of the following content: “5. The 
unification of territorial communities takes place 
simultaneously with the adoption of the statute 
of the united territorial community”.

Make the following changes and additions to 
Article 7 “Preparation of decisions on voluntary 
association of territorial communities”:

A) paragraph 2 shall be worded as follows:
“1. Draft decisions on voluntary association 

of territorial communities should, in particular, 
contain:

1) a list of territorial communities to be united, 
indicating the relevant settlements;

2) determination of the administrative center 
of the united territorial community and its name;

3) a plan of organizational measures for voluntary 
association of territorial communities;

4) draft Statute of the united territorial 
community”.

B) paragraph 3 shall be worded as follows:
“3. Draft decisions on voluntary association 

of territorial communities (except for 
the draft Statute of the united territorial 
community) approved by village, settlement, 
and city councils shall be submitted to the Council 
of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, 
the regional state administration within five days. 
laws of Ukraine”.

Article 8 “Formation of a united territorial 
community” shall be supplemented with  
paragraph 1-1 as follows:

“1.1. The charter of the united territorial 
community is approved by village, settlement, 
city councils simultaneously with the decision on 
voluntary association of territorial communities, or 
at a local referendum of the territorial community, 
if the support of voluntary association of territorial 
communities takes place in a referendum.

The charter of the united territorial community 
comes into force from the moment of formation 
of the united territorial community (item 1 of  
item 8 of this Law)”.
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The Electoral Code of Ukraine approaches 
the local elections of councils of rural and urban 
settlements with a certain differentiation [8]. There 
is also some differentiation regarding the mayoral 
election. Although, it does not concern the type 
of settlement – rural or urban settlement – but 
the size of the territorial community of the city, 
more precisely – the number of voters living in 
the city.

The Law of Ukraine of July 11, 2002 “On the status 
of deputies of local councils” does not contain any 
features of the status of deputies of city councils 
in comparison with deputies of other councils [9]. 
If we compare the status of deputies of district 
and regional councils with the status of deputies 
of village, settlement and city councils, the deputies 
of the first group of councils should undoubtedly 
maintain such stable and constant contact with 
voters as deputies of the second group of councils, 
because territorial communities are objective. 
smaller in population than the region or district. 
The relevant difference should be reflected at least 
in the rights and responsibilities of local council 
deputies. And this is just one example.

If we compare the status of deputies of local 
councils of rural and urban settlements, it should be 
noted that it may have features. It should be noted that 
this is appropriate – given, for example, the different 
number of members of rural, urban and urban 
communities (yes, for communication and feedback 
with community members use different tools, 
taking into account the different degrees of stability 
between them), different the number of local councils 
(depending on the number of members of territorial 
communities) and, accordingly, the more or less 
complex internal structure of local councils and their 
executive bodies.

Conclusions. The study of the laws of Ukraine 
regulating local self-government gave grounds to 
note that the peculiarities of local self-government 
in cities are fragmented in the Law “On Local 
Self-Government in Ukraine”, Electoral Code 
of Ukraine and are completely absent in such 
important laws-sources of municipal law as Law “On 
Voluntary Association of Territorial Communities”, 
“On the Status of Deputies of Local Councils”. 
Regarding the latest act, the following directions 
of amendments aimed at differentiating the status 
of deputies of local councils of rural and urban 
settlements are proposed: differences in the rights 
and responsibilities of deputies of local councils 

and taking into account different quantitative 
composition of local councils (depending on 
the number of members); accordingly – more or less 
complex internal structure of local councils, their 
executive bodies.

It is noted that with the adoption on February 
5, 2015 of the Law “On Voluntary Association 
of Territorial Communities” at the present stage 
of municipal reform began to follow the trend of refusing 
to unify local government in urban and rural areas 
(in connection with the introduction of the institute 
of elders). Proposals for amendments to Art. 7 of this 
Law “Preparation of decisions on voluntary association 
of territorial communities” and on supplementing 
Art. 8 “Formation of a united territorial community” 
paragraph 1-1 in the proposed wording.
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поняття «соціальна держава» в роботах уКраїнсьКих фахівців 
із політичних науК: Конституційна проблематиКа (частина перша)

Дослідження конституційних засад соціальної держави в Україні навряд чи може бути повним, якщо не вра-
ховувати доробок фахівців із політичних наук. Метою статті було проаналізувати праці українських фахівців із 
політичних наук про соціальну політику й соціальне партнерство, що можуть стати в нагоді в процесі досліджен-
ня конституційних засад соціальної держави в Україні.

Під час аналізу праці О.Б. Березовської-Чміль на тему «Соціальна політика й механізми її реалізації в Україні» 
позитивно оцінено, що вона цілком справедливо поставила питання впливу соціальної політики на конституцій-
ний лад та окреслила підходи до його вирішення. Звернено увагу на перспективність подальших розробок у такому 
напрямі з урахуванням того, що конституційний лад доцільно розуміти як спосіб (форму) організації держави, який 
закріплено в її конституції. Підкреслено, що авторка справедливо розглянула те, що, реалізуючи свої політичні пра-
ва, громадяни здебільшого беруть до уваги свої міркування, вподобання щодо соціальної політики.

Під час аналізу праці О.Д. Дороніна на тему «Соціальна політика як засіб системного забезпечення демократич-
них реформ» наголошено, що низка його розробок і пропозицій актуальна для розуміння сутності статті 1 Конститу-
ції України 1996 року. Важливо врахувати зв’язок між соціальною державою та демократичною державою (зокре-
ма, автор опрацьовує політичний режим, ідеологію, переважно партійну, для того, щоб підкреслити їх значущість 
для соціальної політики). Резюмовано, що автор приділяє надзвичайно значну увагу економічним проблемам, часто 
навіть більшу, ніж політичним, – хоча варто нагадати, що він захищав дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата політичних наук. Такий міждисциплінарний підхід слід всіляко вітати й підкреслити перспективність 
його застосування під час подальших досліджень конституційних основ соціальної держави в Україні.

Ключові слова: держава, Основний закон, соціальні права, соціальна функція держави, соціальна функція 
права, соціальна політика.

korolevska n. Yu. the ConCept of “soCial state” in the works of ukrainian speCialists 
in politiCal sCienCes: Constitutional issues (part one)

The study of the constitutional foundations of the welfare state in Ukraine can hardly be complete without taking 
into account the achievements of political scientists. The aim of the article was to analyze the works of Ukrainian 
experts in political science on social policy and social partnership, which may be useful in the study of the constitutional 
foundations of the welfare state in Ukraine.

In analyzing the work of О. Berezovska-Chmil on the topic “Social policy and mechanisms for its implementation in 
Ukraine” was positively assessed that it quite rightly raised the issue of the impact of social policy on the constitutional 
order, and outlined approaches to addressing this issue. Attention is drawn to the prospects for further development in this 
direction, taking into account the fact that the constitutional order should be understood as a way (form) of organization 
of the state, which is enshrined in its constitution. It is emphasized that the author rightly drew attention to the fact that, 
in exercising their political rights, citizens mostly take into account their views and preferences on social policy.

In analyzing the work of О. Doronin on “Social policy as a means of systemic support for democratic reforms” stressed 
that a number of his developments and proposals are relevant to understanding the essence of Article 1 of the Constitution 
of Ukraine of 1996, it is important to take into account the relationship between attention to the political regime, 
ideology, mainly party, in order to emphasize their importance for social policy. It is summarized that the author pays 
extremely considerable attention to economic problems, often even more than political ones – although it is worth 
recalling that he defended his dissertation for the degree of Candidate of Political Science. Such an interdisciplinary 
approach should be welcomed and the prospects for its application in further research on the constitutional foundations 
of the welfare state in Ukraine should be emphasized.

Key words: state, Basic law, social rights, social function of the state, social function of law, social policy.

постановка проблеми. Дослідження конститу-
ційних засад соціальної держави в Україні навряд 
чи може бути повним, якщо не враховувати доро-
бок фахівців із політичних наук. Натепер їхню ува-
гу привертає низка проблем – наприклад, здебіль-
шого вони розмірковують про соціальну політику 
й особливості її реалізації в державі, що цілком 
закономірно, враховуючи напрям досліджень.

Однак українські фахівці з політичних наук 
у своїх монографічних працях не оминають ува-
гою також і проблематику соціального партнер-
ства, особливостей соціальної держави в Україні, 

досліджують зарубіжний досвід. А тому важли-
вим науковим і практичним завданням є ознайом-
лення з їхніми монографічними дослідженнями 
з метою виявлення того, які з проаналізованих 
ними проблем можуть стати в нагоді під час роз-
робки проблематики конституційних засад соці-
альної держави в Україні.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика соціальної держави є досить популяр-
ною в українській юридичній літературі. Однак 
поки що дослідники – фахівці з конституційного 
права під час опрацювання відповідних проблем 
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украй мало звертаються до розробок фахівців із 
політичних наук (дивись, наприклад, [1; 2; 3]). 
Проте навряд чи це вірно, тим більше, що вчені, 
які обрали своєю спеціалізацією політичні науки, 
активно розробляють проблеми, пов’язані з питан-
нями соціальної політики (так, є монографічні 
праці на теми «Соціальна політика та механізми 
її реалізації в Україні», «Соціальна політика як 
засіб системного забезпечення демократичних 
реформ», «Соціальна політика як чинник забезпе-
чення європейської інтеграції України» й інші), 
а також і інші, які можуть стати в нагоді під час 
аналізу конституційних засад соціальної держа-
ви в Україні (наприклад, це монографічні праці 
на теми «Соціальне партнерство як фактор полі-
тичної та соціальної стабільності в Україні», 
«Соціальна держава: еволюція ідеї, сутність і пер-
спективи становлення в сучасній Україні», «Роль 
соціально-правової держави Німеччини в стабілі-
зації суспільства» й інші).

метою статті є аналіз праць українських 
фахівців із політичних наук про соціальну полі-
тику й соціальне партнерство, що можуть ста-
ти в нагоді під час дослідження конституційних 
засад соціальної держави в Україні.

основний текст. До числа сучасних моногра-
фічних праць українських фахівців із політичних 
наук про соціальну політику й соціальне парт-
нерство, що можуть стати в нагоді під час дослі-
дження конституційних засад соціальної держави 
в Україні, слід віднести такі розробки, оприлюд-
нені у вигляді дисертацій на здобуття науково-
го ступеня кандидата політичних наук у період 
із 1998 року по теперішній час (в алфавітному 
порядку):

– О.Б. Березовська-Чміль «Соціальна політи-
ка та механізми її реалізації в Україні»;

– О.Д. Доронін «Соціальна політика як 
засіб системного забезпечення демократичних 
реформ»;

– Т.М. Ляшенко «Соціальне партнерство 
як фактор політичної та соціальної стабільності 
в Україні»;

– Л.В. Ярова «Соціальна політика як чинник 
забезпечення європейської інтеграції України».

У статті, яка є першою частиною матеріалів 
авторського огляду з вищенаведеного питання, 
аналізуються перші дві праці.

О.Б. Березовська-Чміль визначила, що наукова 
новизна її роботи «Соціальна політика та механіз-
ми її реалізації в Україні» полягає в тому, що «на 
основі аналізу широкого кола джерел і літератури 
здійснена спроба комплексного політологічного 
дослідження проблеми соціальної політики й меха-
нізмів її реалізації в Україні в динаміці їх розвит-
ку» [4, с. 3]. Варто зауважити, що авторка іноді 
звертається до положень, які стосуються конститу-
ційних засад соціальної держави в Україні.

О.Б. Березовська-Чміль розмірковує, що соці-
альна політика «сприяє підтримці конституцій-
ного ладу, досягненню соціальної справедливості 
й добробуту» [4, с. 1]. Поняття «конституційний 
лад» кілька разів згадується в тексті Основного 
Закону 1996 року, у мотивувальній частині Рішен-
ня Конституційного Суду України від 5 жовтня 
2005 року № 6-рп (рішення у справі про здійснен-
ня влади народом).

Слід підкреслити, що в українській юридич-
ній літературі поки що немає усталеного погля-
ду на те, що саме слід уважати «конституційним 
ладом». Відомий фахівець із конституційного 
права О.В. Скрипнюк узагальнив, що наявні два 
підходи до визначення поняття.

«По-перше, його розуміють як цілісну систему 
основних політико-правових, економічних і соці-
альних відносин, які встановлюються та закріплю-
ються Конституцією та іншими конституційними 
нормами. У такому значенні термін «конститу-
ційний лад» по суті тотожний терміну «держав-
ний лад» [5], – пише відомий вчений. Навряд чи 
доцільно застосовувати поняття «конституційний 
лад» для позначення державного ладу, а тому вар-
то зосередити увагу на інших підходах.

О.В. Скрипнюк зауважує, що «по-друге, він 
розуміється як певний спосіб (форма) організа-
ції держави, який закріплено в її конституції» 
[5]. Варто підкреслити лаконічність та об’єктив-
ність такого підходу до визначення аналізованого 
поняття.

Нарешті відомий фахівець із конституцій-
ного права узагальнив, що конституційний лад 
у працях відомих українських вчених розуміється 
«по-третє, як такий стан відносин або порядок, що 
характеризує державу як конституційну, забез-
печує підпорядкованість держави праву, сприяє 
закріпленню в суспільній практиці й правосвідо-
мості справедливих, гуманних і правових зв’язків 
між людиною, громадянським суспільством і дер-
жавою» [5]. Слід звернути увагу на певний рівень 
суб’єктивізму в такий дефініції.

Повертаючись до праці О.Б. Березовської- 
Чміль, варто підкреслити, що вона цілком справед-
ливо поставила питання впливу соціальної політи-
ки на конституційний лад та окреслила підходи 
до вирішення цього питання. Слід звернути увагу 
на перспективність подальших розробок у такому 
напрямі з урахуванням того, що конституційний 
лад доцільно розуміти як спосіб (форму) організа-
ції держави, який закріплено в її конституції.

Крім того, заслуговує на увагу ще одна про-
позиція О.Б. Березовської-Чміль. Вона пише: 
«соціальна політика не зводиться тільки до 
діяльності органів влади, які займаються соці-
альними питаннями. В її розробці й реалізації 
беруть участь усі громадянські інститути суспіль-
ства (політичні інститути, соціально-професійні  
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об’єднання громадян, окремі люди), перед якими 
влада звітує за результатами соціальної діяль-
ності. Формами такого контролю є конституцій-
не право, референдуми, вибори, звіти депутатів, 
суспільна думка, листи громадян тощо» [4, с. 12].

Слід всіляко вітати пошук точок дотичності соці-
альної політики й конституційного права, однак 
навряд чи це твердження можна визнати методоло-
гічно вірним. Зокрема, конституційне право навряд 
чи може бути формою контролю інститутів грома-
дянського суспільства за «владою» (ймовірніше за 
все, йдеться про публічну владу).

Традиційно поняття «конституційне право» 
застосовується в трьох основних розуміннях:

– конституційне право як галузь права;
– конституційне право як наука;
– конституційне право як навчальна дис- 

ципліна.
Навряд чи в праці О.Б. Березовської-Чміль 

мається на увазі конституційне право в одному 
із цих значень. Можна висунути гіпотезу, що 
авторка мала на увазі конституційні права грома-
дян (тобто застосувала поняття «право» в суб’єк-
тивному розумінні), а точніше – право на участь 
в управлінні державними й місцевими справами. 
Однак учена справедливо дослідила те, що, реа-
лізуючи свої політичні права, громадяни здебіль-
шого беруть до уваги свої міркування, вподобання 
щодо соціальної політики.

Як підсумок слід запропонувати взяти до 
уваги й погодитись із тим, як О.Б. Березовська- 
Чміль запропонувала визначити поняття  
«соціальна політика», а саме вона сформулювала, 
що «соціальна політика являє собою сукупність 
нормативно-правових рішень, управлінських 
механізмів і дій держави, спрямованих на забез-
печення добробуту й соціального захисту грома-
дян» [4, с. 13].

Також під час дослідження конституційних 
основ соціальної держави в Україні доречно ско-
ристатися супутніми до наведеного вище визна-
чення розробками авторки щодо того, що:

– «сутнісними ознаками соціальної політики 
виступають суб’єкт та об’єкт соціальної політики, 
а також способи їх взаємодії;

– суб’єктом соціальної політики є держава. 
Оскільки держава – це система різнорівневих еле-
ментів, суб’єктом соціальної політики є система 
державних органів, узята в сукупності її елемен-
тів і відношень між ними;

– об’єктом соціальної політики є соціум, узя-
тий у певних особливих аспектах. У такому сенсі 
можна говорити про окремі соціальні групи, які 
є об’єктом соціальної політики» [4, с. 13].

Ще одна монографічна праця, яка привертає 
увагу під час аналізу конституційних засад соці-
альної політики в Україні, – це дисертація на здо-
буття наукового ступеня кандидата політичних 

наук О.Д. Дороніна на тему «Соціальна політика 
як засіб системного забезпечення демократичних 
реформ». Цікаво, що в авторефераті досліджен-
ня жодного разу не згадується поняття «консти-
туція», не застосовуються однокореневі до нього 
іменники, прикметники тощо.

Однак слід звернути увагу на низку його розро-
бок і пропозицій.

Так, для розуміння сутності статті 1 Консти-
туції України 1996 року важливо врахувати зв’я-
зок між соціальною державою та демократичною  
державою.

О.Д. Дороніним «обґрунтовано зв’язок соці-
альної політики з ефективністю демократичних 
інститутів. Показано, що ключовою проблемою, 
від розв’язання якої багато в чому залежить ефек-
тивність демократичних політичних інститутів, 
є отримання цими інститутами соціальної спря-
мованості, можливість за їх допомогою здійсню-
вати соціальну політику в інтересах досить широ-
ких верств населення. У тих країнах, де вдавалося 
забезпечити подібне поєднання демократичних 
інститутів із сильною соціальною політикою, 
ці інститути знаходили необхідну легітимність 
і стійкість, що підвищувало їх ефективність» 
[6, с. 4]. Таким чином, автор приділяє значну ува-
гу політичному режиму, ідеології, переважно пар-
тійній, для того, щоб підкреслити їх значущість 
для соціальної політики.

Особливо цінним для досліджень конституцій-
них засад соціальної держави в Україні є те, що 
О.Д. Дороніним досліджено «досвід «третьої хви-
лі» демократизації, який свідчить, що основна 
загроза новим демократіям пов’язана з низьким 
рівнем їх ефективності. Як правило, нові уряди 
не в змозі розв’язувати в стислий термін гострі 
економічні й соціальні проблеми, які викликали 
раніше зміну режимів, унаслідок чого втратили 
довіру громадян, а демократичні інститути втра-
чають легітимність» [6, с. 4–5]. Усі перераховані 
в цитаті чинники більшою чи меншою мірою спо-
стерігаються в сучасному Українському суспіль-
стві, як і те, що низький рівень довіри до влади 
пов’язаний насамперед із тим, як успішно вона 
розв’язує соціальні проблеми, чи залишаються 
громадяни фактично наодинці із соціальними 
проблемами, чи можуть розраховувати на допо-
могу органів публічної влади. Тут варто підкрес-
лити ще й те, що в більшості країн – і Україна 
не є винятком – усією повнотою соціальних прав 
наділені саме громадяни. Водночас вони наділені 
і всією повнотою політичних прав, а тому, можуть 
вирішувати важливі питання політичного харак-
теру (вибір своїх представників, дострокове від-
кликання своїх представників, голосування на 
референдумах тощо).

Продовжуючи огляд висновків та узагальнень, 
запропонованих О.Д. Дороніним у своїй праці,  
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наведемо ще одне його міркування: «кореляції 
між демократією та рівнем соціально-економічної 
модернізації суспільства все-таки ставляться під 
питання.

Зокрема, теоретична думка ставить питання 
про те, чи правомірно взагалі трактувати демо-
кратію в дусі економічного детермінізму – як пря-
мий наслідок визначених соціально-економічних 
умов? У таке розуміння генезису демократії не 
вписуються визначені факти.

Не завжди високий рівень економічного роз-
витку й масовий середній клас гарантували стій-
кість і консолідацію демократії (Веймарська 
Німеччина).

Відомі й нині недемократичні режими з висо-
ким рівнем економічного розвитку (Сінгапур, 
Тайвань, держави Перської затоки).

Тим часом Індія, країна із цілком стійкими 
демократичними інститутами, продовжує зали-
шатися однією з найбідніших країн світу. Дис-
ертант робить висновок, що демократизація не 
є безпосереднім продуктом економічної модерні-
зації та може початися в економічно нерозвине-
них суспільствах, хоча вищий ступінь економіч-
ного розвитку, безсумнівно, дає більше шансів 
для ствердження демократії» [6, с. 6].

Завдяки ретельній вибірці історичних і сучас-
них прикладів слід підкреслити критичне відно-
шення автора до беззаперечного твердження про 
те, що розбудова соціальної держави унеможли-
влюється за умов наявності антидемократичного 
державного режиму.

висновок. У цілому, резюмуючи напрацю-
вання О.Д. Дороніна, слід підкреслити, що автор 
приділяє надзвичайно значну увагу економічним 
проблемам, часто навіть більшу, ніж політичним, 
хоча варто нагадати, що він захищав дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидата полі-
тичних наук. Такий міждисциплінарний підхід 
слід всіляко вітати й підкреслити перспектив-
ність його застосування під час подальших дослі-
джень конституційних основ соціальної держави 
в Україні.
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Україна має неухильно дотримуватися світових і європейських стандартів. Розвиток і становлення суверенної 
та незалежної держави неможливий без розвитку системи національного права, місцевого самоврядування, фор-
мування демократичних державних інституцій.

Розвиток подій останнього часу в Україні свідчить про надзвичайно важливу роль і значення суду. Пріоритет-
ними завданнями судової гілки влади були і залишаються надійний захист конституційних прав і свобод людини, 
а також законність і правопорядок у державі.

Констатовано, що за сучасних умов демократичні держави створюють у своїй конституційній структурі дер-
жавного апарату незалежний орган юстиції, здатний забезпечити судову систему високопрофесійними суддями 
задля панування у державі принципів законності та дотримання прав і свобод людини та громадянина. Таким 
органом в Україні є Вища рада правосуддя. Формування конституційно-правового статусу цього органу триває 
дотепер, тож його визначенню відводиться значна увага як наукової спільноти, так і юристів-практиків. Це зумов-
люється тим, що вітчизняне законодавство містить достатньо конкретні положення про порядок формування, 
кількісний та організаційний склад Вищої ради правосуддя та водночас – окремі спірні положення стосовно дея-
ких її повноважень.

Ключові слова: статус, структура, правовий статус, конституційно-правовий статус, Вища рада правосуддя.

khaliuk s. о. struCture of Constitutional anD legal status of the high CounCil  
of justiCe: general-theoretiCal aspeCt

The article considers the general theoretical aspects related to the constitutional and legal status of the High Council 
of Justice. The analysis of doctrinal sources of legal science concerning the structure of the constitutional and legal 
status is carried out.

It was stressed that in order to build the democratic foundations of civil society, Ukraine must strictly adhere to world 
and European standards. The development and formation of a sovereign and independent state is impossible without 
the development of a system of national law, local self-government, and the formation of democratic state institutions.

Recent developments in Ukraine have demonstrated the extremely important role and importance of the court. The 
priority tasks of the judiciary have been and remain reliable protection of constitutional human rights and freedoms, 
as well as law and order in the state.

It is stated that in modern conditions democratic states create in their constitutional structure of the state 
apparatus an independent body of justice capable of providing the judiciary with highly professional judges in order 
for the state to rule the rule of law and respect human and civil rights and freedoms. Such a body in Ukraine is 
the High Council of Justice. The formation of the status of this body holds to this day. Therefore, the determination 
of the constitutional and legal status of the High Council of Justice is given considerable attention by both the scientific 
community and practicing lawyers. This is due to the fact that domestic legislation contains quite specific provisions on 
the formation, quantitative and organizational composition of the High Council of Justice. At the same time, it should 
be recognized that the current national legislation contains some controversial provisions regarding certain powers 
of the High Council of Justice.

Key words: status, structure, legal status, constitutional and legal status, High Council of Justice.

постановка проблеми. Черговий етап консти-
туційної та судової реформ, реалізований Вер-
ховною Радою України у 2016 р., започаткував 
трансформаційні процеси окремих державних 
органів. Зокрема, було передбачено створення 
нового органу – Вищої ради правосуддя, який 
на постійній основі повинен забезпечувати неза-
лежність судової влади та її функціонування на 
засадах відповідальності та підзвітності перед сус-
пільством. Необхідно відзначити, що від початку 
створення Вищої ради юстиції та до фактичного 

її перезапуску як Вищої ради правосуддя триває 
наукова дискусія щодо правового статусу цього 
конституційного органу. Значною мірою це зумов-
лено необхідністю демократизації суспільного 
життя і реалізацією ідеї правової державності, 
правового демократичного суспільства та відпо-
відним спрямуванням діяльності державних орга-
нів. Феномен правової держави розглядається як 
реальне втілення конституційної державності, 
в основі якої лежить прагнення захистити людину 
від державного терору, штучної опіки з боку органів  
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влади, гарантувати індивідуальну свободу особи 
та її основні права. Тому важливим залишається 
питання визначення конституційно-правового 
статусу державного органу [1, с. 28].

Потрібно констатувати, що Вища рада право-
суддя за новим законодавством про судоустрій 
і статус суддів стала єдиним органом, уповнова-
женим ухвалювати рішення щодо призначення 
та звільнення суддів, переведення їх до інших 
судів, застосування до них заходів дисциплінарної 
відповідальності та інших кадрових питань. Сут-
тєве збільшення повноважень Вищої ради право-
суддя порівняно з попередницею – Вищою радою 
юстиції – істотно змінило конституційно-право-
вий статус, а отже, і роль цього органу у системі 
судової влади порівняно з попередніми роками 
його діяльності. Це зумовило нову хвилю уваги до 
нього з боку наукового співтовариства, котре зосе-
редилося на актуальних питаннях функціонуван-
ня Вищої ради правосуддя [2, c. 219].

Вищевказане сприяє дослідженню особливос-
тей функціонування Вищої ради правосуддя як 
оновленого вищого органу суддівського врядуван-
ня та є особливо актуальною темою сьогодення, 
адже удосконалення організації та діяльності цьо-
го органу повинне мати належне теоретико-при-
кладне підґрунтя.

ступінь розробки проблеми. Вища рада право-
суддя (юстиції) неодноразово ставала об’єктом нау-
кових досліджень, які торкалися окремих аспектів 
її правового статусу. Серед науковців, котрі роз-
глядали у своїх працях Вищу раду юстиції, а потім 
і Вищу раду правосуддя, можна назвати В.Д. Брин-
цева, О.В. Гончаренка, В.В. Долежана, В.О. Євдоки-
мова, Р.В. Ігоніна, В.М. Колесниченка, Ю.О. Кост-
кіну, В.В. Кривенка, О.Л. Марчука, І.В. Назарова, 
В. Нора, Ю.Є. Полянського, С.В. Прилуцького, 
В.І. Татькова, В.І. Шишкіна, М.І. Хавронюка та ін.

Також варто згадати доробок фахівців тео-
рії держави та права, окремих галузевих наук 
і вчених-конституціоналістів, які здійснюва-
ли науково-теоретичну розробку проблем пра-
вового статусу та його змістового наповнення, 
серед них – М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, 
Н.А. Богданова, В.М. Висоцький, Б.Н. Габри-
чидзе, І.І. Дахова, В.М. Корельський, В.М. Крав-
чук, О.В. Кульчицька, О.В. Малько, О.В. Марце-
ляк, Н.Р. Нижник, М.П. Орзiх, О.В. Петришин, 
В.Ф. Погорілко, О.Ф. Скакун, Ю.М. Тодика, 
К.В. Тарасенко, В.Л. Федоренко та ін.

метою статті є напрацювання наукових під-
ходів до конституційно-правового статусу Вищої 
ради правосуддя та його елементів, що форму-
ють його зміст, адже дискусійність питання щодо 
змісту правового статусу тих чи інших суб’єктів 
у науковій спільноті є очевидною. Виокремлен-
ня змістових елементів конституційно-правового 
статусу Вищої ради правосуддя дасть можливість 

визначити правову природу цього органу і сфор-
мулювати пропозиції щодо подальшого удоскона-
лення його статусу.

виклад основного матеріалу. Отже, слід зазна-
чити, що структура та зміст конституційно-пра-
вового статусу розглядаються у юридичній науці 
стосовно різних суб’єктів конституційного права. 
У юридичних наукових джерелах стосовно струк-
тури конституційно-правового статусу висловлю-
ються різні думки, а це спонукає до їх досліджен-
ня у межах вивчення конституційно-правового 
статусу Вищої ради правосуддя.

Для чіткого визначення конституційно-пра-
вового статусу Вищої ради правосуддя необхідно 
визначити основні елементи цього статусу, адже 
саме вони утворюють його зміст і дозволяють 
охарактеризувати будь-який державний орган. 
У цьому контексті видається вкрай слушною ана-
логія, яку можна провести із думкою професора 
В.Л. Федоренка. Він зазначив, що елементи кон-
ституційно-правового статусу суддів дають уяв-
лення про їхнє функціонування у межах механіз-
му реалізації системи функцій судів, «ці елементи 
є своєрідним юридичним інструментарієм, який 
визначає ефективність роботи механізму функці-
онування судової влади в Україні» [3, с. 66].

На думку В.М. Кравчука, дослідження кате-
горії «конституційно-правовий статус» часто має 
фрагментарний характер і застосовується до окре-
мих суб’єктів конституційно-правових відносин, 
тому науковець пропонує конституційно-право-
вий статус як категорію сучасного конституційно-
го права інтерпретувати як систему закріплених 
Конституцією та законами України фундамен-
тальних і невідчужуваних прав, свобод та обов’яз-
ків людини і громадянина, а також сукупність 
повноважень органів державної влади та місцево-
го самоврядування, їх посадових і службових осіб 
у різних сферах суспільних відносин [4, с. 140].

У свою чергу, В.О. Лучін зводить поняття 
статусу до конституційної правосуб’єктності 
[5, с. 119], В.А. Рижов – до загальних прав, котрі 
визначають правосуб’єктність, та основних прав 
і обов’язків, невід’ємних від осіб, органів і орга-
нізацій [6, с. 20]. Слід також зазначити, що деякі 
вчені відносять до елементів правового статусу, 
крім правосуб’єктності, також принципи, компе-
тенцію, відповідальність [7, с. 46].

За іншого підходу ускладнення та змістове 
розширення статусу здійснюється за рахунок 
включення у нього інших елементів, які роз-
різняються залежно від виду суб’єкта, статус 
котрого досліджується. Так, конструкція консти-
туційного статусу державних органів, запропо-
нована Б.М. Габричидзе, включає такі елементи: 
1) політичну та державно-правову характеристи-
ку органу держави; 2) місце різних видів орга-
нів у загальнодержавній системі, диференціацію  
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систем, підсистем і видів органів, їх співвідно-
шення; 3) основи взаємовідносин органів між 
собою; 4) важливі принципи організації та діяль-
ності державних органів; 5) основи компетенції;  
6) види правових актів державних органів [8, с. 11]. 
О.М. Ващук відзначає, що основними елемен-
тами конституційно-правового статусу громад-
ських організацій є їхні права й обов’язки, пра-
воздатність, дієздатність, гарантії їх діяльності  
та юридична відповідальність [9, с. 322–323].

В.М. Висоцький до структури конституцій-
но-правового статусу політичних партій включив 
такі елементи: конституційну правосуб’єктність; 
принципи діяльності; права й обов’язки; гаран-
тії їх діяльності; конституційно-правову відпові-
дальність [10, с. 6]. О.В. Кульчицька, досліджую-
чи конституційно-правовий статус депутатських 
фракцій Верховної Ради України, виділяє такі 
його елементи: правосуб’єктність (легітимацію 
в нормативно-правових актах, соціальне призна-
чення, поняття, ознаки, порядок формування, 
склад і структуру, припинення повноважень), 
конституційно-правові принципи, повноваження, 
діяльність і відповідальність [11, с. 13–14].

Професор О.В. Марцеляк, розглядаючи кон-
ституційно-правовий статус омбудсмана, гово-
рить про основні та неосновні елементи консти-
туційно-правового статусу. Так, до основних 
він зараховує загальну правоздатність, права, 
обов’язки та гарантії діяльності, до неосновних – 
форми і принципи діяльності та відповідальність 
[12, с. 86]. Схожим чином розуміє структуру кон-
ституційно-правового статусу суддів В.М. Крав-
чук, зазначаючи, що конституційно-правовий 
статус суддів є сукупністю взаємозумовлених 
складових елементів (принципів, прав, свобод, 
обов’язків, гарантій etc.), які сприяють розкрит-
тю ролі та значення судді у суспільстві та державі. 
Розмежовано основні (правосуб’єктність суддів, 
їх права й обов’язки, принципи правового статусу 
суддів, а також юридичну відповідальність суд-
дів) і додаткові (вимоги, що висуваються до суд-
дів; призначення на посаду судді; присягу суддів; 
кваліфікаційний рівень суддів; суддівський роз-
суд; звільнення суддів із посади та припинення 
їх повноважень; гарантії діяльності суддів; пра-
вовий і соціальний захист суддів, їх матеріаль-
не забезпечення) групи елементів конституцій-
но-правового статусу суддів [13, с. 16].

Досліджуючи конституційно-правовий статус 
Ради національної безпеки й оборони України, 
К.В. Тарасенко виділяє такі елементи цього ста-
тусу: ґенезу, поняття, ознаки, принципи, порядок 
формування, склад і структуру, повноваження, 
форми і методи діяльності та відповідальність від-
повідного органу державної влади [14, с. 12].

Достатньо широко статус посадової особи на 
прикладі Генерального прокурора України трак-

тує О.Р. Михайленко. Він включає до його струк-
тури, окрім повноважень і відповідальності, такі 
елементи, як: громадянство, правосуб’єктність, 
компетенція, законні інтереси, функції, принци-
пи діяльності, правові норми, що регламентують 
статус [15, с. 21].

Водночас варто звернути увагу на позиції 
окремих вчених, які розглядали зміст конститу-
ційно-правового статусу Вищої ради правосуддя. 
В.М. Кравчук приділив увагу проблемним аспек-
там конституційно-правового статусу Вищої ради 
правосуддя, запропонувавши такі його елементи, 
як склад, порядок формування та повноваження 
[16, с. 20]. У свою чергу, Ю.О. Косткіна визначи-
ла це поняття як складну комплексну категорію, 
що охоплює нормативно закріплений обсяг ком-
петенції цього суб’єкта, мету, завдання і функції 
його діяльності, а також визначає особливості вза-
ємодії Вищої ради правосуддя з іншими суб’єкта-
ми права та місце цього органу в системі органів 
державної влади [17, с. 4].

О.А. Боровицький зазначає, що конституцій-
но-правові засади організації діяльності Вищої 
ради правосуддя характеризуються декількома 
положеннями, які розглядаються у сукупності. До 
них автор відносить основні принципи організації 
та діяльності Вищої ради правосуддя, їх гарантії, 
функції та повноваження вказаного органу, особ-
ливості його формування, структуру Вищої ради 
правосуддя та процедурні питання [18, с. 78].

висновки. Узагальнений аналіз доктриналь-
них джерел, присвячених дослідженню елемен-
тів конституційно-правового статусу, дозволяє 
умовно виділити два підходи: вузький і широ-
кий. Прихильники вузького підходу відносять 
до нього лише права й обов’язки (стосовно осо-
би) або компетенцію (стосовно органів і деяких 
інших суб’єктів). За широкого підходу науковці 
доповнюють характеристику статусу складника-
ми, які можуть навіть не включатися до нього як 
структурні елементи, хоча підкреслюється тісний 
взаємозв’язок зі статусом. Враховуючи думки 
вчених щодо поняття конституційно-правового 
статусу Вищої ради правосуддя, можемо запропо-
нувати такі його елементи: 1) правосуб’єктність 
(легітимацію у нормативно-правових актах, 
соціальне призначення, поняття, ознаки, поря-
док формування та припинення діяльності або 
повноважень); 2) конституційно-правові принци-
пи; 3) повноваження (права, свободи, обов’язки, 
законні інтереси); 4) гарантії. Вважаємо, що саме 
за такого розуміння елементного складу консти-
туційно-правового статусу Вищої ради правосуд-
дя можна говорити про повноту дослідження від-
повідного статусу.

Отже, Вища рада правосуддя, як і відповідні 
органи зарубіжних країн відіграє важливу роль 
у забезпеченні незалежності та самостійності 
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судових органів. Фактичною метою її створення 
є необхідність захисту судових органів і суддів 
у процесі просування по службі від зовнішнього 
політичного тиску. Більше того, крім основної 
функції щодо забезпечення незалежності суддів, 
дедалі більшій кількості таких органів надаються 
широкі повноваження у сфері підвищення ефек-
тивності та якості правосуддя і раціоналізації сис-
теми відправлення правосуддя, управління судо-
вою системою і вирішення бюджетних питань. 
Вища рада правосуддя не є винятком, а тому 
удосконалення та реформування її конституцій-
но-правового статусу триватиме.
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теоретичні основи обмеження 
в часі захисної здатності суб’єКтивного права

Стаття присвячена дослідженню актуального наукового питання про тривалість суб’єктивного матеріального 
цивільного права й строки його здійснення. Позаяк нині в цивілістичній доктрині безспірною видається теза, 
за якою сплив позовної давності не тягне припинення матеріального правовідношення, вивчено проблему припи-
нення юридичного обов’язку й відповідного суб’єктивного права, що становлять зміст правовідношення за загаль-
ним правилом глави 50 Цивільного кодексу. Установлено, що після закінчення перебігу позовної давності мате-
ріальне право не може бути примусово здійснене, але воно, не припиняючись за змістом, набуває так званого 
«натурального» характеру. Однак за таких обставин виникає питання: скільки часу буде існувати охоронно-пра-
вове зобов’язання, що становить зміст подібного відношення? Адже вічне існування задавненого обов’язку, який 
тим більше не можна виконати в примусовому порядку, не сприяє правовій визначеності й пожвавленню діло-
вого обороту. Тож у роботі проведений серйозний аналіз теоретичних положень учених, які обстоювали теорію 
про припинення існування матеріального права з втратою цим правом суттєвої його характеристики – можливості 
примусової реалізації. Водночас ми відійшли від невірної по суті тези про пов’язаність періоду існування суб’єк-
тивного матеріального права з тривалістю позовної давності й прискіпливо оцінили висновки про недоцільність 
вічного існування незабезпеченого позовним захистом права. Доведено, що нормативне чи договірне задавнен-
ня охоронного права, що втратило примусову здатність, безперечно, буде відповідати інтересам як суспільства 
в цілому, так і самого вірителя. Зроблено висновок, що на законодавчому рівні слід визначити якусь іншу суспіль-
но прийнятну точку зворотного відліку, за якою вже повністю втрачається соціальний інтерес до існування само-
го задавненого суб’єктивного права. Пропонується таким строком вказати п’ять років після закінчення перебігу 
позовної давності за відповідними вимогами. Факт, що максимальна тривалість задавненого суб’єктивного права 
мусить бути встановлена, на наше переконання, очевидний. Це сприятиме як визначеності матеріального оборо-
ту, так і стабілізації самих відносин.

Ключові слова: позовна давність, строк існування права, задавнення обов’язку.

guyvan p. D. theoretiCal funDamentals of limitation in time of proteCtiVe CapaCitY 
of subjeCtiVe law

This article is devoted to the study of a topical scientific question about the duration of subjective substantive 
civil law and the timing of its implementation. Since today in civil doctrine the thesis that the expiration 
of the statute of limitations does not entail the termination of the substantive legal relationship is indisputable, 
the problem of termination of legal obligation and the corresponding subjective law, which constitute the content 
of the legal relationship under the general rule of Chapter 50 CC. It is established that after the expiration 
of the statute of limitations the substantive law cannot be enforced, but it, without ceasing in content, acquires 
the so-called “natural” nature. But in such circumstances, the question arises: how long will there be a security 
obligation that constitutes the content of such a relationship? After all, the eternal existence of a long-standing 
obligation, which, moreover, can not be enforced, does not contribute to legal certainty and the revival of business. 
Therefore, a serious analysis of the theoretical positions of scientists who defended the theory of the termination 
of the existence of substantive law with the loss of this right of its essential characteristics – the possibility of forced 
implementation. At the same time, we departed from the essentially incorrect thesis about the connection between 
the period of existence of the subjective substantive law and the duration of the statute of limitations and meticulously 
assessed the conclusions about the inexpediency of the eternal existence of the unsecured right. It is proved that 
the normative or contractual prescription of the protection law, which has lost its coercive capacity, will undoubtedly 
be in the interests of both the society as a whole and the believer himself. It is concluded that at the legislative level 
it is necessary to define some other socially acceptable point of reference, according to which the social interest in 
the existence of the most ancient subjective right is completely lost. It is proposed to indicate such a period of five 
years after the expiration of the statute of limitations for the relevant requirements. The fact that the maximum 
duration of an old subjective right must be established, in our opinion, is obvious. This will contribute to both 
the certainty of material turnover and the stabilization of the relationship itself.

Key words: statute of limitations, term of existence of the right, assignment of the obligation.
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У контексті досліджуваного питання актуаль-
ний аналіз схожих і відмінних характеристик 
давнісних строків і часу існування суб’єктивного 
права. Історично в цивілістиці так склалося, що 
поняття позовної давності й строку здійснення 
права якщо й не ототожнювалися, то визнавалися 
досить близькими. Розглянемо вплив давнісних 
строків на існування матеріального цивільного 
права як критерію розмежування відповідних 
темпоральних характеристик. Фактично, навіть 
не погоджуючись із тезою про повне ототожнення 
строків здійснення регулятивного суб’єктивного 
права зі строками його захисту (позовною давні-
стю), слід все ж зазначити, що позовна давність 
є теж строком здійснення повноваження шля-
хом активної поведінки правоволодільця. Отже, 
і ті вчені, які в літературі обстоюють концепцію 
щодо оцінки позовної давності виключно як часу 
існування охоронно-правової судової вимоги, не 
можуть не бачити, що в такому сенсі давність фак-
тично схожа на присічний регулятивний строк, 
позаяк у разі не реалізації протягом його перебі-
гу суб’єктивного матеріального права на захист 
останнє припиняється. І хоча В.В. Луць указує, 
що позовна давність не має присічного характеру 
для існування суб’єктивного права [1, c. 57], слід 
зазначити, що автор говорить про право охороню-
ване. Якщо ж говорити про охоронне матеріальне 
право, персоніфіковане в позовному домаганні, то 
час його існування якраз і охоплюється позовною 
давністю. Отже, як бачимо, з огляду на характер 
впливу на обмежене строком матеріальне пра-
во в разі здійснення чи нездійснення необхідної 
поведінки протягом його перебігу давнісні й при-
січні строки досить подібні.

Але нині безспірною видається теза, за якою 
сплив позовної давності не тягне припинен-
ня матеріального правовідношення, як то слі-
дує з правила ч. 1 ст. 267 Цивільного кодексу 
(далі – ЦК України). Що ж стосується можливості 
подальшого припинення юридичного обов’язку 
й відповідного суб’єктивного права, що становить 
зміст правовідношення, то це можливо за загаль-
ним правилом глави 50 ЦК, в якій перелічені пра-
вові підстави для настання такого наслідку. Серед 
них відсутні такі, як сплив позовної давності або 
відсутність такого боргу серед активів кредито-
ра, що обліковуються ним. У наведених ситуа-
ціях, власне, можуть припускатися такі пере-
думови для припинення зобов’язання, як угода 
сторін або прощення боргу. Але самих постулатів, 
сформульованих у законі, для досягнення такого 
наслідку очевидно замало. Припинення зобов’я-
зання за домовленістю сторін має бути відповідно 
оформлено й повинно підтверджуватися, зокрема, 
укладанням погодженого сторонами акту звірян-
ня взаємної заборгованості. Такий документ слід 
укладати за правилами, передбаченими для укла-

дання договорів, тобто підписувати повноважни-
ми представниками контрагентів.

Іншою правовою підставою для припинення 
зобов’язання є прощення боргу кредитором. Але 
існуючий юридичний інструментарій коригуван-
ня бухгалтерського й податкового обліку господа-
рюючих суб’єктів також не може охоплюватися 
його диспозицією. За загальним правилом, при-
пинення зобов’язання, в тому числі й прощенням 
боргу, позбавляє кредитора права не тільки вима-
гати виконання, але й приймати таке виконання. 
А на боржникові не тільки не лежить обов’язок 
виконання, але він не має правових підстав взага-
лі здійснювати його навіть добровільно, оскільки 
саме зобов’язання припинилося. Якби за таких 
обставин зобов’язання вже вважалося припине-
ним, його виконання було б безпідставним, бо 
цивільне законодавство не передбачає можливо-
сті відновлення припиненого зобов’язання. Але 
ж виконання зобов’язань після спливу позовної 
давності й після списання такого боргу кредито-
ром відбувається. Звичаї ділового обороту, які, 
до речі, повинні мати застосування за Цивільним 
кодексом (хоча наразі це питання проблематич-
не), у такій ситуації передбачають відновлення 
активів (але не цивільного зобов’язання) і перера-
хунок податкових зобов’язань контрагентів.

З огляду на викладене залишається визнати, 
що для припинення зобов’язання прощенням бор-
гу необхідно здійснити досить однозначні дії, які 
свідчать про таке припинення та не можуть надалі 
по-різному тлумачитися сторонами. За аналогією 
з положенням ст. 601 ЦК і відповідно до практи-
ки застосування цього положення рішення кре-
дитора про припинення зобов’язання має бути 
викладеним у заяві, адресованій іншій стороні. 
Причому такий підхід мусить бути загальним, 
адже попри те, що відносини між фізичними осо-
бами менш задокументовані, вони мають той же 
правовий зміст, ситуація щодо можливості при-
пинення зобов’язання прощенням боргу, зокрема 
зі спливом позовної давності, поширюється і на 
них. Отже, було б доцільним внести доповнення 
до норми ст. 605 ЦК України й викласти його, 
наприклад, у такій редакції: «Про припинення 
зобов’язання прощенням боргу кредитор пись-
мово повідомляє боржника. Зобов’язання вва-
жається припиненим, якщо після такого пові-
домлення боржник у розумний строк не викаже 
своїх заперечень».

Подальші міркування також підтверджують 
тезу, що за будь-яких обставин закінчення перебі-
гу позовної давності не впливає на існування охо-
ронного матеріально-правового відношення. Адже 
після спливу давнісного строку закінчується тіль-
ки властивість позовної вимоги бути примусово 
здійсненою, але це не торкається існування самої 
вимоги. Матеріальне право не припиняється,  
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як не припиняється і сама вимога, хоча вона може 
бути задоволена лише добровільно [2, c. 57] або 
іншими неюрисдикційними способами (напри-
клад, способами оперативного захисту, які реа-
лізуються самим управниним суб’єктом без звер-
нення до суду, отже, позовна давність до них не 
застосовується). Сказане ще раз підтверджує 
помилковість позиції тих авторів, які вважають 
неможливим існування права, оскільки воно не 
може бути реалізоване за допомогою державного 
примусу. Дійсно, на перший погляд, нелогічним 
видається наявність вимоги, не забезпеченої пра-
вовим захистом. Але, як бачимо, порушене мате-
ріальне право після закінчення давнісного строку 
не залишається зовсім незахищеним, хоча ступінь 
його захисту знижується.

Разом із тим неодмінним супутником вказано-
го підходу є таке питання: скільки часу в такому 
разі буде існувати охоронно-правове зобов’язан-
ня, що становить зміст подібного відношення, 
та відповідне суб’єктивне право, котре становить 
зміст зобов’язання? Чи буде воно безстроковим, 
чи все-таки якісь обставини впливають на чин-
ність зобов’язання? Адже за всією відмінністю 
від попередніх теорій у визначенні того, яке саме 
право (вимога) реалізується шляхом застосування 
судового примусу, і набагато більшій внутрішній 
її узгодженості вказана позиція фактично зво-
диться до коментованих вище висновків щодо 
подальшого існування суб’єктивного права, не 
забезпеченого примусовим захистом. Отже, якщо 
не обмежити строк вказаного охоронного права, 
то після спливу часу для забезпечення його при-
мусового здійснення мусимо констатувати факт 
наявності в майнових взаємовідносинах так зва-
них натуральних зобов’язань, що втратили при-
мусову здатність до реалізації (за римським пра-
вом таке зобов’язання на відміну від цивільного 
позбавлене позовного захисту).

Уважаємо, що саме ці питання намагалися 
розв’язати вчені-цивілісти, заперечуючи існуван-
ня матеріального права після спливу давнісного 
строку й стверджуючи про можливість поновлен-
ня вже припиненого права за певних обставин. 
Адже досить важко пояснити доцільність без-
строкової дії цивільноправових відносин. Дійсно, 
ситуація, коли суб’єктивне цивільне право про-
довжує залишатися не реалізованим, а примусо-
ве виконання обов’язку неможливе, лише додає 
правової невизначеності. Утім, об’єктивно такі 
спроби були приречені на невдачу, позаяк базу-
валися на некоректному правовому підґрунті, бо 
дослідження проводилися в межах хибної кон-
цепції, відповідно до якої й регулятивне право, 
і позовне домагання є елементами одного й того 
ж суб’єктивного матеріального права. Та наразі 
піднята вже давно проблема навіть з урахуванням 
новітніх цивілістичних напрацювань залишаєть-

ся відкритою та актуальною. Прикро, що з при-
пиненням концептуальних спроб обґрунтування 
закінчення суб’єктивного матеріального права 
після спливу позовної давності завершилися будь-
які доктринальні дослідження питань щодо три-
валості задавнених охоронних прав особи. Тож 
мусимо констатувати повну відсутність відповід-
них цивілістичних напрацювань.

Між тим потрібно відзначити, що питання 
про строки існування охоронного суб’єктивного 
права (наприклад, за грошовим зобов’язанням) 
надзвичайно важливе. На жаль, цивілістична 
доктрина не виробила серйозних висновків, які 
б були покладені в основу належного правового 
регулювання, отже, проблема залишається. На 
практиці це виливається в невизначеність стро-
ків, протягом яких повноважна особа може вва-
жати себе кредитором, а її контрагент – боржни-
ком. Адже наявність в останнього обов’язку (хай 
і позбавленого примусової забезпеченості) протя-
гом необмеженого часу добровільно виконувати 
задавнене зобов’язання аж ніяк не сприяє стабіль-
ності й визначеності в цивільних відносинах. Ска-
зане стосується не тільки правовідносин за участю 
фізичних осіб, а і юридичних також. Здавалося 
б, в останньому випадку доля застарілого боргу 
врегульована податковим законодавством: після 
спливу давнісного строку боржник має віднести 
суму заборгованості до своїх доходів, а кредитор 
вправі їх зменшити на вказану суму. Проте, як 
було показано вище, вказані дії далебі не озна-
чають припинення права, і про це прямо вказує 
закон, не заперечуючи можливості коригування 
проведених операцій у разі подальшого добровіль-
ного виконання обов’язку.

Отже, автоматичне відкидання навіть тих нау-
кових напрацювань, котрі, на перший погляд, 
видаються не виваженими, неправильно: у кожній 
доктрині є раціональне зерно, яке слід виокреми-
ти з тенет оточуючих його квазіправових побудов. 
З такої позиції заслуговують на серйозніший аналіз 
теоретичні положення вчених, які обстоювали тео-
рію про припинення існування матеріального пра-
ва з втратою цим правом суттєвої його характери-
стики – можливості примусової реалізації. Дійсно, 
з висновками про пов’язаність періоду існування 
суб’єктивного матеріального права (хоч регулятив-
ного, хоч охоронного) з тривалістю позовної дав-
ності погодитися не можна. Але сама постановка 
питання про недоцільність вічного існування тако-
го права, безумовно, заслуговує на увагу. Адже, 
якщо погодитися з тим, що після спливу позовної 
давності суб’єктивне цивільне право продовжує 
існувати, то за відсутності встановлених законо-
давством підстав для припинення зобов’язання 
воно буде існувати безстроково.

Звичайно, така ситуація не додає стабільнос-
ті й виваженості цивільноправовим відносинам, 
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а чинне цивільне законодавство таке питання ніяк 
не регулює. Слід зазначити, що свого часу були 
висловлені припущення про можливість існуван-
ня самостійного строку задавнення суб’єктивного 
права, не пов’язані напряму з тривалістю права 
на захист, перебіг якого починається лише від 
моменту правопорушення. Право здатне вмирати 
природною смертю – залишитися безхазяйним, 
забутися. Проте воно продовжує рахуватися серед 
живих, що породжує невпевненість у міцності 
факту, який зайняв залишене правом місце. Тому 
має існувати той момент, що покладає кінець 
такій невизначеності, давність, так би мовити, 
викреслює право, що померло [3, c. 14]. Та подаль-
шого розвитку така теорія не набула. З огляду 
на вказану проблематику намагання вчених-ци-
вілістів теоретично обґрунтувати строковість 
будь-якого суб’єктивного права заслуговують на 
підтримку. Однак, повторимо, прив’язка періоду 
дії охоронного суб’єктивного права до тривалості 
його здатності до примусового здійснення є від-
верто невдалою.

Тож проблема щодо обмеження часу існуван-
ня натуральних охоронних взаємозв’язків реаль-
но існує. У який спосіб її можна розв’язати? Тут 
наполегливо напрошується сприйняття вказаної 
проблематики на підставі аналогічного порівнян-
ня з давнісним цивільноправовим інститутом. 
За основу візьмемо безспірну тезу, згідно з якою 
головною причиною запровадження будь-якого 
строку є задоволення певного публічно-правово-
го інтересу, суспільство потребує визначеності 
й порядку, в тому числі й у відносинах між учас-
никами цивільного обігу [4, c. 686–687]. Необ-
хідність запровадження позовної давності свого 
часу була викликана тим, що існування нічим не 
обмеженого в часі повноваження стосовно засто-
сування примусу до боржника, який не виконав 
свого обов’язку, якраз і позбавляє соціум такої 
визначеності, а це своєю чергою викликає його 
протест [5, c. 222]. Відпадає економічна під-
става права, що відповідає суспільній потребі 
[6, c. 28–29].

Звісно, і кредитор, і боржник мають знати 
й усвідомлювати той момент, коли відповідне охо-
ронне повноваження – позовне домагання – втра-
тило чинність. Задля забезпечення стабільності 
й визначеності матеріального обороту це питання 
становить і суспільний інтерес. Утім, на жаль, 
деякі нормативні приписи новітнього цивільного 
законодавства замість того, щоб забезпечити одно-
значність і прозорість конкретних темпоральних 
чинників, які визначають межі існування права, 
грішать положеннями якраз протилежної спрямо-
ваності. Чого тільки варта новела ч. 3 ст. 267 ЦК: 
позовна давність застосовується судом лише за 
заявою сторони в спорі. Мабуть, запроваджую-
чи це правило, законодавець сподівався, що всі 

питання про те, припиняється чи ні суб’єктивне 
право після спливу позовної давності, відпадуть, 
але вийшло навпаки. Адже, якщо дотримуватися 
думки про примусове забезпечення охоронного 
права після закінчення позовної давності, треба 
погодитися з тим, що чинність матеріального пра-
ва після спливу давнісного строку залежить від 
волевиявлення боржника й може тривати вічно. 
Але це нісенітниця.

Охоронні відносини виникають лише в разі 
порушення матеріального права зобов’язаною 
особою та являють собою самостійний вид цивіль-
них взаємин, спрямованих на припинення пра-
вопорушення та усунення його наслідків. Такі 
відносини припиняються після захисту поруше-
ного права або після закінчення встановленого 
для цього строку (якщо такі строки встановлені). 
Тривалість охоронного правовідношення не має 
відношення до терміну закінчення позовної дав-
ності. Таким чином, можемо стверджувати, що 
зі збігом давнісного строку припиняється не саме 
регулятивне або охоронне матеріальне право, 
а право на позов у матеріальному сенсі, яке вхо-
дило до складу охоронного правовідношення, що 
виникло під час порушення матеріального права. 
Саме ж охоронне матеріально-правове зобов’язан-
ня продовжує існувати, стаючи непозовним.

Як відомо, наукове й суспільно значуще 
обґрунтування запровадження обмеженого 
періоду існування матеріального права на позов 
(позовної давності) здійснювалося з метою одно-
часного задоволення інтересу суспільства й інтер-
есу конкретної особи [7, c. 406]. Звісно, введення 
та нормативне оформлення такого обмеження, 
на перший погляд, складало враження, що вка-
заний інститут слугує лиш захистові інтересів 
відповідача, за його застосування всі переваги на 
боці недобросовісного порушника чужого пра-
ва, а всі негаразди на боці безтурботного креди-
тора чи власника [8, c. 447]. Але попри вказані 
очевидні недоліки позовна давність все ж була 
запроваджена. І зроблено це було з метою досяг-
нення соціального інтересу в тривалості відповід-
ного охоронного повноваження. Нині практично 
немає науковців і нормотворців, котрі б запере-
чували доцільність запровадження темпоральних 
обмежень для реалізації суб’єктивного права на 
позов. Цей механізм дозволяє досягти певної ста-
більності опосередковуваних відносин, усунути 
невизначеність щодо існування права кредитора, 
забезпечити спонукальний, стимулюючий, дис-
циплінуючий характер матеріальних взаємодій. 
Усі ці обставини, безумовно, є позитивними чин-
никами для досягнення більшої стабільності май-
нового обігу в суспільстві.

Але ж практично всі вказані зараз обставини, 
що набули вирішального характеру під час запро-
вадження інституту позовної давності, мають 
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незаперечний вплив і на визначеність охоронних 
взаємин, котрі втратили примусову захисну влас-
тивість. Тож нормативне чи договірне задавнення 
охоронного права, що втратило примусову здат-
ність, безперечно, буде відповідати інтересам як 
суспільства в цілому, так і самого вірителя. Адже 
той факт, що останній втратив інтерес до належ-
ного йому права, проявився в нездійсненні позов-
ного домагання протягом позовної давності, неза-
стосуванні встановлених договором чи законом 
оперативних заходів впливу на порушника тощо. 
Цілком логічно, що стабільність і визначеність 
цивільного матеріального обороту потребує вста-
новлення певних критеріїв припинення натураль-
ного охоронного суб’єктивного права й визначен-
ня часових меж його задавнення.

Водночас особа, що виконала зобов’язання піс-
ля спливу позовної давності, не має права вима-
гати повернення виконаного, навіть якщо вона 
в момент виконання не знала про сплив позовної 
давності. Зрозуміло, що виконати після закінчен-
ня давнісного строку можна лише існуюче зобов’я-
зання. Норма закону, якою боржник позбавляєть-
ся права зворотної вимоги (іноді в літературі її 
образно називають «слабою формою» юридичної 
санкції), є правовою гарантією захисту кредитора 
за дійсним зобов’язанням, хоча й не забезпеченим 
позовом. Отже, задавнене охоронно-правове від-
ношення продовжує існувати, неможливим стає 
тільки примусове виконання зобов’язання, що, 
власне, і підтверджується можливістю його добро-
вільного виконання. Погодьтесь, не можна вико-
нати зобов’язання, яке припинилося.

Разом із тим навряд чи можна підтримати тезу 
про те, що матеріальне право після збігу позовної 
давності взагалі втрачає можливість бути захи-
щеним шляхом реалізації охоронного відношен-
ня. Дійсно, судовий захист суб’єктивного права 
поза межами позовної давності неможливий. Але 
звернення до суду не є єдиним способом захи-
сту порушеного права. Уважаємо, що цивільне 
законодавство нині надає кредиторові достат-
ньо інших можливостей для захисту порушеного 
права, крім судового вирішення спору. Відповід-
но, і інститут позовної давності на такі охоронні 
відносини (звернення до інших юрисдикційних 
органів, самозахист права, застосування санкцій 
оперативного характеру тощо) не поширюється. 
Важливо лише те, що на момент вчинення таких 
дій, спрямованих на захист порушеного цивіль-
ного права, саме охоронне матеріальне право має 

існувати. А збіг давнісного строку щодо судових 
вимог за таким правом, повторимо, суб’єктивне 
матеріальне право не припиняє, надаючи йому 
так званого натурального характеру.

З урахуванням проведених у главі досліджень 
можемо зробити певні узагальнюючі висновки. 
Дискусія, що тривалий час велася в цивілістич-
ній доктрині стосовно того, припиняється саме 
матеріальне право зі спливом позовної давності 
чи ні, зараз вже не має такої гостроти. Більшість 
науковців нині вважає, що закінчення давнісно-
го строку не впливає на існування регулятивного 
права, із чим цілком можна погодитися. Тож вва-
жаємо, що слід визначити якусь іншу суспільно 
прийнятну точку зворотного відліку, за якою вже 
повністю втрачається соціальний інтерес до існу-
вання самого задавненого суб’єктивного права. 
Пропонується таким строком вказати п’ять років 
після закінчення перебігу позовної давності за від-
повідними вимогами. Утім, з огляду на соціальне 
призначення окремих суб’єктивних прав такий 
строк може бути іншим або диференційованим за 
певними ознаками. Але той факт, що максималь-
на тривалість задавненого суб’єктивного права 
мусить бути встановлена, на наше переконання, 
очевидний. Це сприятиме як визначеності матері-
ального обороту, так і стабілізації самих відносин 
[9, c. 185].
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Юридична особа яК суб’єКт адміністративних правопорушень 
у сфері містобудівної діяльності

Стаття присвячена аналізу теоретичних і практичних аспектів адміністративної відповідальності юридичних 
осіб, зокрема за вчинення адміністративних правопорушень у сфері містобудівної діяльності. З’ясована роль вста-
новлення суб’єкта під час кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері містобудівної діяльності й засто-
сування відповідних адміністративно-деліктних норм. Підкреслена пряма залежність результатів кваліфікації 
таких правопорушень від правильності встановлення їх загального й спеціального суб’єктів.

Обґрунтовано висновок про недостатню «розробленість» проблематики відповідальності юридичних осіб у сфе-
рі містобудівної діяльності. Констатовано, що більшість дослідників розглядають проблематику крізь призму 
радянської доктрини адміністративного права, а отже, зосереджують увагу на відповідальності фізичних осіб. 
Водночас питання відповідальності юридичних осіб за правопорушення у сфері містобудівної діяльності ними 
розглядаються лише фрагментарно. З’ясовано, що саме доктринальна й законодавча невизначеність є головною 
перепоною на шляху концептуалізації адміністративної відповідальності як відповідальності фізичних та юри-
дичних осіб за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

У зв’язку із цим зроблений наголос на важливості формування правових засад адміністративної відпові-
дальності юридичних осіб. Стверджується, що сучасні реалії адміністративно-правової охорони публічних 
відносин вимагають розмаїтого інструментарію примусового впливу на юридичних осіб. Поряд із заходами 
цивільної та господарської відповідальності, які мають суто компенсаційний характер, ефективним інстру-
ментом боротьби з правопорушеннями юридичних осіб у публічній сфері виступають заходи адміністративно-
го примусу. Стрижневою ланкою системи таких заходів є адміністративна відповідальність, котра передбачає 
застосування широкого комплексу матеріальних та організаційних обтяжень щодо юридичної особи – право-
порушника.

Ключові слова: містобудівна діяльність, адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, 
склад адміністративного правопорушення, юридична особа, суб’єкт адміністративного правопорушення, 
кваліфікація адміністративних правопорушень.

harat m. r. legal entitY as a subjeCt aDministratiVe offenses in the fielD 
of urban planning

The article deals with the analysis of theoretical and practical aspects of administrative liability of legal entities, in 
particular, for committing administrative offenses in the field of urban planning. The role of identifying the subject 
during qualification assessment of administrative offenses in the field of urban planning has been clarified, as well as 
when relevant administrative delict rules applied. The direct dependence of the results of the qualification assessment 
for such offenses on the correctness of the identification of their general and special subjects has been emphasized over.

The conclusion that the insufficient “development” of issues on liability of legal entities in the field of urban 
planning has been substantiated. It has been stated that the vast majority of researchers consider this issue through 
the prism of the Soviet doctrine of administrative law, and therefore they focus their attention on the responsibilities 
of individuals. At the same time, they consider the issues on liability of legal entities for offenses in the field of urban 
planning fragmentarily only. It has been found that doctrinal and legislative uncertainty is the main obstacle to 
the conceptualization of administrative responsibility as the liability of individuals and legal entities for offenses in 
the field of urban planning.

In this regard, the importance of forming the legal basis of administrative liability of legal entities has been 
emphasized on. It is argued that the current realities of administrative and legal protection of public relations 
require pretty wide variety of tools for coercive influence on legal entities. Along with measures of civil and economic 
liability, which have purely compensatory nature, an effective tool for combating offenses of legal entities within 
public sphere are measures of administrative coercion. The key link of the system on the measures is administrative 
liability, which involves application of a wide range of material and organizational complications on the legal entity, 
i. e. the offender.

Key words: urban planning activity, administrative offense, administrative liability, administrative corpus delicti, 
legal entity, subject of an administrative offense, qualification assessment of administrative offenses.
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Сучасні реалії адміністративно-правової 
охорони публічних відносин вимагають розма-
їтого інструментарію примусового впливу на 
юридичних осіб. Поряд із заходами цивільної 
та господарської відповідальності, які мають 
суто компенсаційний характер, ефективним 
інструментом боротьби з правопорушеннями 
юридичних осіб у публічній сфері виступають 
заходи адміністративного примусу. Стрижневою 
ланкою системи таких заходів є адміністративна 
відповідальність, котра передбачає застосування 
широкого комплексу матеріальних та організа-
ційних обтяжень щодо юридичної особи – пра-
вопорушника. Адміністративні правопорушення 
та адміністративна відповідальність юридичних 
осіб – це об’єктивна реальність. Це реальні яви-
ща правової дійсності, які існують фактично 
й навколо яких формується сучасна юрисдикцій-
на практика. Відповідно, їх законодавче регулю-
вання являтиме собою цілком закономірний етап 
розвитку інституту адміністративної відпові-
дальності, який характеризуватиметься упоряд-
куванням понятійно-категоріального апарату 
й дозволить «примирити» теорію адміністратив-
но-деліктного права з існуючою практикою юрис-
дикційної діяльності.

Необхідною умовою адміністративної відпо-
відальності за правопорушення у сфері містобу-
дівної діяльності є встановлення суб’єкта його 
вчинення. Будучи конструктивним елементом 
складу адміністративного правопорушення, озна-
ка суб’єкта відіграє надзвичайно важливу роль 
під час кваліфікації. Відсутність (нез’ясованість) 
цієї ознаки означає відсутність складу правопору-
шення та унеможливлює адміністративну відпові-
дальність. Мало того, як цілком слушно зауважу-
ють Т.О. Гуржій та А.В. Нефедова, без достовірної 
інформації про суб’єкта адміністративного про-
ступку адміністративна справа взагалі не порушу-
ється [1, с. 285; 1, с. 111].

Варто зазначити, що попри неабияку практич-
ну важливість категорії «суб’єкт адміністратив-
ного правопорушення», вона дотепер не отрима-
ла чіткого законодавчого визначення [3, с. 103; 
4, с. 75–76]. У чинному законодавстві ця катего-
рія не просто не визначається, а й взагалі не зга-
дується. Законодавець розкриває лише окремі її 
аспекти, на основі яких дуже важко сформувати 
концептуальне уявлення про природу й сутність 
суб’єкта адміністративного правопорушення. Не 
визначена ця категорія і на доктринальному рів-
ні. І хоча нині мало яка наукова праця з питань 
кваліфікації адміністративних правопорушень 
обходиться без аналізу суб’єкта їх учинення, 
відповідна категорія «не зайняла гідного місця 
в понятійному апараті адміністративного права, 
а тому не отримала чіткого змістовного наповне-
ння в теорії адміністративного права» [5, с. 3].

Як наслідок, уповноважені органи (посадо-
ві особи) адміністративної юрисдикції зіштов-
хуються із цілою низкою проблем, зумовлених 
відсутністю єдиного розуміння суб’єкта делікту 
в адміністративному праві й вадами законодав-
чого опису суб’єктів конкретних адміністратив-
них правопорушень. На практиці відбуваються 
численні помилки під час встановлення суб’єкта 
адміністративного правопорушення, які вкрай 
негативно впливають на перебіг адміністративно-
го провадження, призводять до прийняття необ-
ґрунтованих рішень і великої кількості скарг на 
рішення у справах про адміністративні проступки 
[6, с. 31].

Викладене зумовлює необхідність концеп-
туалізації категорії «суб’єкт правопорушення» 
у вітчизняному адміністративному праві. У розу-
мінні категорії потрібна максимальна ясність, 
яка б забезпечила узгодженість наукових пози-
цій, а також вичерпність її законодавчого опи-
су як на рівні загальної термінології, так і на 
рівні окремих адміністративно-деліктних норм 
(зокрема, норм про відповідальність за адміні-
стративні правопорушення у сфері містобудуван-
ня). За нашою думкою, важливим кроком у тако-
му напрямі має стати остаточне розв’язання 
питання про те, які саме особи можуть виступати 
суб’єктами адміністративних правопорушень і, 
відповідно, суб’єктами адміністративної відпові-
дальності за їх учинення.

Так уже склалося, що діюче законодавство 
однозначної відповіді на це питання не дає. Не 
зважаючи на те, що суспільні відносини у сфе-
рі адміністративної відповідальності регламен-
туються вельми широким колом законодавчих 
актів, загальні ознаки суб’єкта адміністративного 
правопорушення розкриваються тільки в Кодек-
сі України про адміністративні правопорушення 
(далі – КУпАП). Водночас, як вже було зазначено 
вище, чинний КУпАП не містить дефініції відпо-
відного поняття та навіть не «оперує» терміном 
«суб’єкт адміністративного правопорушення». 
Для позначення суб’єкта адміністративного пра-
вопорушення в КУпАП використовується інший 
термін – «особа». За твердженням В.К. Колпако-
ва й В.В. Гордєєва, це надає змогу припускати, 
що суб’єктом адміністративного правопорушен-
ня може бути як фізична, так і юридична особа 
[7, c. 147; 8, с. 26].

Водночас із контексту ст. ст. 9–16 КУпАП чітко 
випливає, що суб’єктами правопорушень, перед-
бачених цим Кодексом, виступають тільки фізич-
ні особи. Так, наприклад, у ст. ст. 10 та 11 КУпАП 
форми вини порушника (умисна й необережна) 
розкриваються через характеристику інтелек-
туальних і вольових процесів, які протікають 
у психіці людини. У ст. 12 КУпАП визначено 
вік людини, з якого вона може бути притягнута 



26 Juris Europensis Scientia

до адміністративної відповідальності. Ст. ст. 13, 
14 і 15 КУпАП урегульовують питання адміні-
стративної відповідальності неповнолітніх осіб, 
посадових осіб і військовослужбовців відповідно. 
І, нарешті, у ст. 16 КУпАП йдеться про відпові-
дальність за адміністративні правопорушення 
іноземців та осіб без громадянства [9].

Bисновок про те, що чинний КУпАП вста-
новлює відповідальність тільки фізичних осіб, 
підтверджується Рішенням Конституційно-
го Суду України від 30 травня 2001 р. у справі 
№ 1-22/2001 «Щодо офіційного тлумачення поло-
жень пункту 22 частини першої статті 92 Консти-
туції України, частин першої, третьої статті 2, 
частини першої статті 38 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (справа про 
відповідальність юридичних осіб)». Визнаючи 
існування в Україні публічно-правової відпові-
дальності юридичних осіб, яка має певні озна-
ки, притаманні адміністративній відповідально-
сті, Конституційний Суд України зауважив, що: 
«Певний період у правовій науці й законодавстві 
суб’єктами адміністративного проступку визна-
валися як фізичні, так і юридичні особи. Проте 
в умовах панування державної форми власності 
накладення штрафів на юридичних осіб втрачали 
будь-який сенс, тому правова доктрина схилялась 
до недоцільності визнання підприємств, установ 
та організацій суб’єктами адміністративної відпо-
відальності. Саме цю концепцію було реалізовано 
в прийнятому 07 грудня 1984 р. Кодексі Україн-
ської Соціалістичної Радянської Республіки про 
адміністративні правопорушення, за яким суб’єк-
том адміністративної відповідальності є лише 
фізична особа. Ця позиція законодавця зали-
шилась незмінною, свідченням чого є численні 
доповнення, які вносились до КУпАПу протягом 
усього часу його дії» [10].

Разом із тим багатьма науковцями відзначаєть-
ся той факт, що численні акти вітчизняного зако-
нодавства передбачають відповідальність юри-
дичних осіб (підприємств, установ, організацій) 
за правопорушення в публічній сфері відносин 
[6, с. 26; 11, с. 75–76; 12, с. 47]. Специфіка таких 
порушень та особливості механізмів притягнення 
до відповідальності за їх учинення дають підста-
ви говорити про їх адміністративний характер. 
Однак за такої умови законодавець не іменує такі 
правопорушення та відповідальність за них «адмі-
ністративними».

У контексті адміністративної відповідально-
сті юридичних осіб у законодавстві використову-
ються терміни-замінники: «санкції», «фінансо-
ві санкції», «заходи відповідальності», «заходи 
впливу», «стягнення», «штрафи» тощо. Таким 
чином, адміністративна відповідальність юридич-
них осіб існує де-факто, але остаточно не визнана 
законодавцем де-юре. Це викликає спірні тлу-

мачення окремих положень чинного законодав-
ства, ускладнює його застосування на практиці, 
а також робить непростим проведення чіткої межі 
між адміністративною відповідальністю юридич-
них осіб та іншими видами відповідальності й дер-
жавного примусу [5, с. 5]. Отже, як цілком слуш-
но підкреслює Д.М. Лук’янець, нині «фактично 
існує невідповідність між концептуальними заса-
дами, на яких побудовано інститут адміністратив-
ної відповідальності, і потребами в ефективних 
засобах державного примусу, здатних функціону-
вати в сучасних умовах» [13, с. 1–2].

Проблема концептуалізації категорій «суб’єкт 
адміністративного правопорушення» та «суб’єкт 
адміністративної відповідальності» досить вираз-
но проявляється на рівні адміністративно-правової 
охорони суспільних відносин у сфері містобудів-
ної діяльності. Натепер відповідальність за пра-
вопорушення в цій сфері регламентується двома 
законодавчими актами: КУпАП і Законом Укра-
їни від 14 жовтня 1994 р. № 208/94-ВР «Про від-
повідальність за правопорушення у сфері містобу-
дівної діяльності». Водночас, оскільки відповідні 
положення КУпАП (див.: ст. ст. 96, 96-1 і 188-42) 
встановлюють відповідальність тільки фізич-
них осіб, то адміністративно-правовий характер 
такої відповідальності загальновизнаний. Адже 
відповідні правопорушення у сфері містобуду-
вання, а так само механізми відповідальності за 
їх учинення цілком гармонійно «вписуються» 
в традиційну, успадковану від радянської право-
вої доктрини парадигму адміністративної відпові-
дальності індивіда перед державою.

Натомість Закон України від 14 жовтня 1994 р. 
№ 208/94-ВР «Про відповідальність за правопо-
рушення у сфері містобудівної діяльності» вста-
новлює відповідальність юридичних і фізичних 
осіб – підприємців (суб’єктів містобудування) за 
правопорушення у сфері містобудівної діяльно-
сті [14]. Передбачені Законом правопорушення 
мають усі підстави вважатися адміністративними: 
вони об’єктивуються в адміністративно-правовій 
сфері, вони посягають на публічний інтерес, вони 
становлять небезпеку для адміністративно-право-
вих відносин, регульованих актами будівельного 
законодавства, будівельними нормами, держав-
ними стандартами й правилами. Притягнення до 
відповідальності за такі порушення здійснюється 
суб’єктами публічної адміністрації в адміністра-
тивно-процедурному порядку. За вчинення таких 
порушень на винну особу накладається штраф, 
причому штраф адміністративний (тобто штраф 
як грошове стягнення, а не вид забезпечення 
виконання зобов’язань).

Мало того, за ознаками об’єкта й об’єктив-
ної сторони правопорушення, зазначені в Зако-
ні України від 14 жовтня 1994 р. № 208/94-ВР 
«Про відповідальність за правопорушення у сфері 
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містобудівної діяльності», майже тотожні адмі-
ністративним правопорушенням, передбаченим 
ст. ст. 96, 96-1 і 188-42 КУпАП. Головна відмін-
ність між ними полягає якраз у тому, що перші 
вчиняються юридичними особами, а останні – 
особами фізичними. Але, якщо правопорушення, 
вчинювані фізичними особами, віднесені зако-
нодавцем до розряду адміністративних, то ана-
логічні делікти юридичних осіб визначаються 
ним без галузевої та предметної конкретизації, 
а саме як «правопорушення у сфері містобудівної 
діяльності». Так само неконкретизованим у зако-
ні є характер відповідальності за правопорушен-
ня юридичних осіб. Зокрема, у ч. 2 ст. 1 Закону 
від 14 жовтня 1994 р. № 208/94-ВР «Про відпо-
відальність за правопорушення у сфері містобу-
дівної діяльності» зазначається таке: «учинення 
суб’єктами містобудування правопорушень у сфе-
рі містобудівної діяльності тягне за собою відпові-
дальність, передбачену цим та іншими законами 
України» [13]. Таким чином, попри явно вираже-
ний адміністративний характер правопорушень, 
вчинюваних юридичними особами у сфері місто-
будівної діяльності, із суто формального боку їх 
галузева природа лишається невизначеною.

Наслідком цього стали глибокі теоретичні роз-
біжності в питаннях про те, які види відповідаль-
ності тягнуть за собою правопорушення у сфері 
містобудівної діяльності, а також недостатньо 
глибока «розробленість» проблематики відпові-
дальності фізичних осіб у цій сфері. Більшість 
дослідників розглядають проблематику крізь 
призму теорії адміністративного права, а отже, 
зосереджують увагу на тих її аспектах, які, поза 
сумнівом, є адміністративно-правовими. Нато-
мість питання відповідальності юридичних осіб за 
правопорушення, галузева природа яких остаточ-
но не визначена, розглядаються поверхнево або ж 
узагалі лишаються без розгляду.

Проблема адміністративної відповідальності 
юридичних осіб має не лише теоретичне, а суто 
практичне значення. Як цілком справедливо 
зауважують М.В. Удод та О.Г. Літус, «У нашій 
державі інститут відповідальності юридичних 
осіб необхідний і виправданий ще й тому, що 
в Україні діє безліч суб’єктів господарювання 
(акціонерні товариства, товариства з обмеженою 
відповідальністю та інші), які часто не мають, на 
відміну від державних підприємств, чіткої та фор-
мально встановленої структури управління або 
приховують її. Унаслідок цього виникають труд-
нощі під час розв’язання конфліктів із законом 
і з’ясування сфер компетенції співробітників, 
значно ускладнюється залучення до відповідаль-
ності винних осіб» [15, с. 90–91].

З огляду на викладене питання адміністра-
тивної відповідальності юридичних осіб потребує 
концептуального розв’язання як на доктриналь-

ному, так і на законодавчому рівнях. Варто пого-
дитись із думкою тих фахівців (Л.М. Кравченко, 
О.О. Плетньова, Є.С. Герасименко), які ствер-
джують, що в умовах ринкових відносин і появи 
великої кількості суб’єктів різних організацій-
но-правових форм положення КУпАП доцільно 
поширити не лише на фізичних, а й на юридичних 
осіб [16, с. 69; 17, с. 8; 7, с. 91].

До речі, саме таким шляхом (шляхом офіцій-
ного визнання інституту адміністративної відпо-
відальності юридичних осіб) пішли законодавці 
Німеччини, Франції, Італії, Португалії та ряду 
інших європейських держав [18, c. 234]. Причо-
му, як свідчить аналіз зарубіжної практики функ-
ціонування цього інституту, адміністративна 
відповідальність є обґрунтованим та ефективним 
інструментом протидії правопорушенням юри-
дичних осіб у публічно-адміністративній сфері 
[19, c. 89].

Важливим кроком на шляху становлення 
інституту адміністративної відповідальності юри-
дичних осіб стало прийняття Закону України від 
14 липня 2015 р. № 596-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вдо-
сконалення регулювання відносин у сфері забез-
печення безпеки дорожнього руху». Цим Зако-
ном було внесено низку змін до КУпАПу, згідно 
з якими, по-перше, було запроваджено адміні-
стративну відповідальність юридичних осіб за 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорож-
нього руху, зафіксовані в автоматичному режимі  
(див.: ст. 14-2 КУпАП в редакції Закону),  
а по-друге, передбачено можливість накладення 
адміністративного штрафу як на фізичних, так 
і на юридичних осіб (див.: ст. 27 КУпАП чинної 
редакції КУпАП) [20; 21].

Разом із тим уже наприкінці 2017 р. адміні-
стративна відповідальність юридичних осіб за 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху була скасована, що засвідчи-
ло частковий відхід законодавця від концепції 
адміністративної відповідальності юридичних 
осіб (див.: Закон України від 21 грудня 2017 р. 
№ 2262-VIII «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо реформування сфе-
ри паркування транспортних засобів») [22].

Неврегульованість ключових аспектів адмі-
ністративної відповідальності юридичних осіб, 
а також непослідовність позиції законодавця 
в такому питанні змушують констатувати, що 
окреслена вище проблема наразі далека від свого 
остаточного розв’язання [23].

На наш погляд, визначення в чинному КУпА-
Пі загальних засад адміністративної відповідаль-
ності юридичних осіб дозволить поставити оста-
точну крапку в дискусії про те, чи можуть останні 
визнаватися суб’єктами адміністративних право-
порушень та адміністративної відповідальності.  
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Адміністративні правопорушення та адміністра-
тивна відповідальність юридичних осіб – це об’єк-
тивна реальність. Це реальні явища правової 
дійсності, які існують фактично й навколо яких 
формується сучасна юрисдикційна практика. Від-
повідно, їх законодавче регулювання являтиме 
собою цілком закономірний етап розвитку інститу-
ту адміністративної відповідальності, який харак-
теризуватиметься упорядкуванням понятійно-ка-
тегоріального апарату й дозволить «примирити» 
теорію адміністративно-деліктного права з існую-
чою практикою юрисдикційної діяльності.
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хараКтеристиКа методів адміністративно-правового забезпечення 
державної соціальної політиКи

У статті здійснено аналіз методів адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики. 
Визначено, що в науці по-різному вживають поняття «метод», що зумовлює різні підходи до його визначення 
та видів. З’ясовано, що методи адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики являють 
собою способи, засоби й прийоми втілення її положень у життя. Методи адміністративно-правового регулювання 
поділено на загальні й спеціальні; за ступенем впливу – на імперативні й диспозитивні. Визначено, що до загаль-
них методів ми відносимо організаційно-розпорядчі, правотворчі, економічні, інформаційні, ідеологічні, які 
можна класифікувати на види. Констатовано, що спеціальні методи – це ті, які, на нашу думку використовуються 
для здійснення регулюючого впливу на зовнішні об’єкти соціальної сфери.

Теоретично обґрунтовано, що адміністративно-правове забезпечення державної соціальної політики відбува-
ється з використанням загальних методів, які пронизують всю управлінську діяльність органів публічної адміні-
страції в соціальній сфері. За характером (прийомами) впливу методи можуть мати як імперативний характер, 
так і диспозитивну природу. Методи адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики від-
бивають механізм впровадження її заходів. Зменшення монополії держави в соціальній сфері (демонополізація 
ринку соціальних послуг, децентралізація влади) призводить до зменшення імперативних (адміністративних) 
методів адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики в сторону диспозитивних. Слід 
обрати оптимальне поєднання методів, щоб вони були гнучкішими й адаптованими до умов розвитку соціальної 
сфери, оскільки вони взаємозалежні й взаємозумовлені в процесі їх застосування.

Ключові слова: соціальна політика, методи адміністративно-правового регулювання, способи, прийоми 
й засоби, методи забезпечення, соціальна сфера.

medianyk V. a. CharaCteristiCs of methoDs of aDministratiVe anD legal support 
of state soCial poliCY

The article analyzes the methods of administrative and legal support of state social policy. It is determined that 
in science the concept of “method” is used differently, which causes different approaches to its definition and types. 
It was found that the methods of administrative and legal support of state social policy are ways, means and methods 
of implementing its provisions. Methods of administrative and legal regulation are divided into general and special; 
by the degree of influence on the imperative and dispositive. It is determined that the general methods we include 
organizational and administrative, law-making, economic, informational, ideological, which can be classified into 
types. It is stated that special methods are those that, in our opinion, are used to exercise regulatory influence on 
external objects of the social sphere.

It is theoretically substantiated that the administrative and legal support of the state social policy occurs with 
the use of general methods that permeate all management activities of public administration bodies in the social 
sphere. By the nature (methods) of influence, these methods can be both imperative and dispositive in nature. 
Methods of administrative and legal support of state social policy reflect the mechanism of implementation of its 
measures. Reduction of the state monopoly in the social sphere (demonopolization of the market of social services, 
decentralization of power) leads to a decrease in the imperative (administrative) methods of administrative and legal 
support of state social policy in the direction of dispositive. The optimal combination of these methods should be chosen 
so that they are more flexible and adapted to the conditions of social development, as these methods are interdependent 
and interdependent in the process of their application.

Key words: social policy, methods of administrative and legal regulation, methods, techniques and tools, methods 
of provision, social sphere.

постановка проблеми. Втілення державної 
соціальної політики зумовлює існування різних 
прийомів, способів практичної реалізації її поло-
жень. Водночас система способів адміністратив-
но-правового забезпечення державної соціальної 
політики – це дії (діяльність), що дають мож-
ливість досягти результатів державної соціаль-
ної політики. Засоби державної політики – це ті 
інструменти, сукупність яких дозволяє здійсню-
вати регулюючий вплив на адміністративно-пра-
вові відносини в соціальній сфері. Прийоми адмі-

ністративно-правового забезпечення державної 
соціальної політики являють собою конкретні 
форми реалізації методів адміністративно-право-
вого забезпечення державної соціальної політики, 
які використовуються в здійсненні конкретних 
заходів у конкретній ситуації. Сукупність таких 
прийомів, засобів і способів утворюють своєрід-
ність методів адміністративно-правового забезпе-
чення державної соціальної політики.

Усі вони реалізовуються на практиці, тому 
їх значення важко переоцінити, адже від їх  
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правильного обрання та застосування залежить 
успіх впровадження заходів політики, розвиток 
галузей соціальної сфери. У такому сенсі важли-
вим є уміння правильно обирати й застосовувати 
ці засоби. Водночас для кожної галузі соціаль-
ної сфери будуть притаманні свої методи адмі-
ністративно-правового забезпечення державної 
соціальної політики. У зв’язку із цим залиша-
ється актуальним питання правильного обран-
ня та поєднання такого інструментарію, завдяки 
якому здійснюється адміністративно-правове 
забезпечення державної соціальної політики.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методи впливу на суспільні відносини в адміні-
стративному праві досліджували вчені в контек-
сті наукових пошуків, які стосувались проблем 
адміністративно-правового регулювання, методу 
адміністративного права, адміністративної діяль-
ності тощо. Серед вчених варто виділити таких, 
як В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, 
І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, О.Ю. Дрозд, 
А.Т. Комзюк, Т.П. Мінка, В.К. Колпаков, 
О.В. Кузьменко, Р.С. Мельник, Т.П. Мінка й інші. 
Однак з’ясування та висвітлення особливостей 
прийомів, способів і засобів адміністративно-пра-
вового забезпечення державної соціальної політи-
ки належної уваги серед науковців не отримало.

метою статті є висвітлення та характеристика 
методів адміністративно-правового забезпечення 
державної соціальної політики.

виклад основного матеріалу.
Адміністративно-правове забезпечення дер-

жавної соціальної політики відбувається завдя-
ки сукупності засобів здійснення управлінських 
функцій у соціальній сфері, впливу суб’єктів дер-
жавної політики на її складові частини, завдяки 
чому така політика втілюється в життя.

Предметом наукових пошуків у багатьох пра-
цях є питання систематизації методів і вибору 
оптимальних їх видів, що своєю чергою зумовлює 
існування різноманіття поглядів на таке питання.

Однак нині в науці адміністративного права 
відсутній єдиний погляд на класифікацію мето-
дів державного регулювання. Зазвичай їх класи-
фікують за сферою застосування та за способом 
впливу суб’єкта на об’єкт. Водночас за сферою 
застосування розмежовують загальні й спеціаль-
ні (локальні) методи. Перші застосовуються в усіх 
сферах і на всіх рівнях державного регулювання 
(методи планування, контролю, стимулювання, 
організації). Другі ж використовуються залежно 
від сфери державного регулювання (ліцензуван-
ня, дозвіл). За способом впливу суб’єкта на об’єкт 
виділяють методи прямого (безпосереднього) 
і непрямого (опосередкованого) впливу. Інакше їх 
називають адміністративними й економічними. 
Водночас перші визначають як засоби впорядко-
вуючого впливу на діяльність суб’єктів шляхом  

прямого встановлення їх прав та обов’язків.  
Що ж до других, то їхнє застосування передбачає 
формування стимулів, зацікавленості виконавця 
в результаті, дає змогу проявити ініціативу тощо. 
Пропонується поділ методів і за іншими критері-
ями: за ознакою використання власних повнова-
жень – переконання та примус; за метою – спо-
стереження, контроль, розробка заходів впливу. 
Виділяються методи наукові й не наукові; демо-
кратичні й диктаторські; державні й суспільні 
(громадські); творчі й шаблонні; адміністратив-
ні й економічні; прямого й непрямого впливу; 
загальні й спеціальні [1, с. 42].

Аналізуючи методи адміністративно-правово-
го забезпечення державної соціальної політики, 
слід зазначити, що особливості їх видів і класи-
фікація залежить від сфери, в якій вони вико-
ристовуються. Це соціальна сфера. Однак все ж 
із позиції комплексного підходу всі методи адмі-
ністративно-правового забезпечення державної 
соціальної політики можна поділити на загальні, 
які характерні для всіх складових частин соціаль-
ної сфери, і спеціальні, використання яких доз-
воляє впроваджувати в життя конкретні засоби 
в конкретній ситуації [2].

Аналізуючи методи державної соціальної полі-
тики, ми також виокремлюємо загальні й спеці-
альні. Перші застосовуються у внутрішньооргані-
заційній сфері діяльності публічної адміністрації, 
на стадіях управлінського процесу. До загальних 
методів ми відносимо організаційно-розпорядчі, 
правотворчі, економічні, інформаційні, ідеологіч-
ні, які можна класифікувати на види.

Спеціальні методи – це ті, які, на нашу думку, 
використовуються для здійснення регулюючого 
впливу на зовнішні об’єкти соціальної сфери. До 
них можна віднести методи надання пільг, дотацій, 
допомоги, нарахування пенсій, виплату допомоги, 
отримання статусу учасника бойових дій тощо.

У контексті предмету нашого дослідження 
адміністративно-правове забезпечення держав-
ної соціальної політики відбувається з викорис-
танням загальних методів, які пронизують усю 
управлінську діяльність органів публічної адмі-
ністрації в соціальній сфері. За характером (при-
йомами) впливу ці методи можуть мати як імпе-
ративний характер, так і диспозитивну природу.

Важливого значення під час втілення 
державної соціальної політики набувають  
організаційно-розпорядчі методи.

Так, до групи організаційно-розпорядчих мето-
дів адміністративно-правового забезпечення дер-
жавної соціальної політики можна віднести мето-
ди планування, організації, контролю, підготовки 
й прийняття управлінських рішень. Такі методи 
охоплюють організаційно-розпорядчу діяльність 
публічної адміністрації з вироблення та втілення 
державної соціальної політики в життя.
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Одним із важливих організаційно-розпорядчих  
методів є метод планування, який містить стра-
тегічне планування та цільове програмування, 
унаслідок реалізації яких виробляються та при-
ймаються цільові комплексні програми розвитку 
соціальної сфери.

Методи стратегічного планування та цільо-
вого програмування дозволяють спрогнозувати 
майбутній стан суспільних відносин у соціальній 
сфері, майбутню діяльність (місію та візію) орга-
нів публічної адміністрації з покращення стану 
в галузях соціальної сфери, визначити цілі, май-
бутню модель розвитку соціальної сфери.

Наступна група методів адміністративно-пра-
вового забезпечення державної соціальної політи-
ки – це контроль за реалізацією її заходів, який 
містить такі складові частини, як моніторинг 
заходів державної соціальної політики, систему 
методів оцінки, внутрішньоорганізаційний кон-
троль, аудит, нагляд тощо. Усі ці способи контр-
олю забезпечують у цілому законність і правиль-
ність реалізації заходів державної соціальної 
політики, дотримання режиму законності й прав 
людини на соціальний захист і допомогу.

Правотворчі методи дозволяють здійснювати 
своєчасне регулювання та спрямування діяльно-
сті органів публічної адміністрації в соціальній 
сфері. Для прикладу можна навести Указ Пре-
зидента України від 29 січня 2021 р. № 30 «Про 
деякі заходи щодо забезпечення права громадян 
на якісні та безпечні соціальні послуги». Таким 
Указом Президент України спрямував подаль-
шу діяльність органів публічної адміністрації 
в питаннях покращення стану контролю за надан-
ням соціальних послуг [3].

Економічні методи державного управлін-
ня – це способи й прийоми впливу, в основі яких 
лежать економічні відносини держави й реаліза-
ція її економічних інтересів. Економічні методи 
впливають на економічні інтереси держави для 
досягнення оптимальних результатів їх функціо-
нування з мінімальними вимогами й матеріальни-
ми витратами. Зміст економічних методів являє 
собою взаємопов’язану систему стимулювання 
та економічного впливу на всі сторони життєді-
яльності держави [2]. Усі економічні методи без-
посередньо пов’язані з фінансуванням соціальної 
сфери й діяльності публічної влади з втілення 
положень державної соціальної політики в життя.

Нині в нашій державі закладається новий фун-
дамент фінансування соціальної сфери на прин-
ципах демонополізації ринку соціальних послуг 
і формується нова модель розподілу повноважень 
за лінією «район – громада». Тому актуальним 
є питання, що потребує окремого дослідження, – 
це обрання правильних прийомів, засобів і спо-
собів фінансування заходів державної соціальної 
політики й соціальної сфери.

Інформаційні методи спрямовані на зміну 
інструментів державної соціальної політики, на 
організацію та впровадження соціальної роботи, 
надання соціальних послуг із застосуванням новіт-
ніх інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Розвиток соціальної сфери й упровадження 
державної соціальної політики нині неможливі 
без налагодженого прямого й зворотного зв’язку 
з органами публічної адміністрації та надавачами 
соціальних послуг; між надавачами соціальних 
послуг і суб’єктами їх споживання через Інтер-
нет, соціальні мережі, відеоконференції тощо. 
Завдяки таким технологіям забезпечується бага-
то управлінських процесів, обмін інформацією, 
ведення реєстрів, обслуговування банків даних, 
ефективність і результативність соціального 
обслуговування громадян, у тому числі людей 
похилого віку й з обмеженою мобільністю.

Обраний курс держави на широкомасштабну 
інформатизацію та цифрові технології передбачає 
поширення впровадження інформаційних методів 
адміністративно-правового забезпечення держав-
ної соціальної політики в напрямах: спрощення 
процедур отримання соціальних послуг і поши-
рення їх доступності; подальшої автоматизації 
процесів надання соціальних послуг і діяльності 
публічної адміністрації в такій сфері; удоскона-
лення механізмів захисту інформації та безпеки 
інформаційних систем; навчання та переквалі-
фікації фахівців із питань володіння навичками 
управління інформаційними ресурсами.

Наступними є ідеологічні методи адміністра-
тивно-правового забезпечення державної соці-
альної політики. Реалізація зазначених методів 
передбачає проведення семінарів, круглих столів, 
конференцій, щоб якомога ефективніше залучити 
громадськість, суспільство в цілому до питання 
необхідності участі в соціальній підтримці враз-
ливих верств населення. Завдяки таким методам 
має впроваджуватися постулат того, що Україна 
є не тільки правовою, але й соціальною державою. 
За допомогою таких методів здійснюється управ-
ління відносинами в групах і між групами, а за 
допомогою психологічних – управління впливом 
на свідомість окремих індивідів і міжособистіс-
ні відносини в групі. Такі методи передбачають 
вплив на людей за допомогою законів соціології 
та психології як способи й прийоми впливу на про-
цес формування та розвитку колективу, а також 
на соціальні й психологічні процеси, притаманні 
групам чи окремим особам [2].

висновок. До методів адміністративно-право-
вого забезпечення державної соціальної політики 
віднесено: організаційно-розпорядчі, правотворчі, 
економічні, інформаційні, ідеологічні. За характе-
ром впливу такі методи можуть мати як імператив-
ний зміст (контроль), так і диспозитивну природу 
(демонополізація надання соціальних послуг).
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З урахуванням вищенаведеного слід зазначи-
ти, що адміністративно-правове забезпечення дер-
жавної соціальної політики здійснюється завдяки 
поєднанню двох методів адміністративно-право-
вого впливу: диспозитивного й імперативного 
(адміністративного). Перший являє собою спосіб 
впливу на суспільні відносини в соціальній сфері, 
за якого адміністративно-правове регулювання 
відбувається на засадах демонополізації надання 
соціальних послуг та їх фінансування, автономії, 
координації діяльності, договірного регулюван-
ня відносин у соціальній сфері (страхова меди-
цина, пенсійне страхування, функціонування 
недержавних пенсійних фондів і фінансування їх 
коштом приватних осіб).

Імперативний (адміністративний) метод вико-
ристовується під час здійснення стратегічного 

планування та цільового програмування, реаліза-
ції заходів контролю за впровадженням держав-
ної соціальної політики, розподілу й використан-
ня державних коштів, дотримання законодавства 
про соціальні послуги.
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до питання розвитКу публічних фінансів в умовах цифрової трансформації

Метою статті є дослідження питання розвитку публічних фінансів в умовах цифрової трансформації.
Ураховуючи постійні трансформації інформаційних технологій, розвиток мережі Інтернет, відповідно, змі-

нюється та вдосконалюється, як і фінансове законодавство, і сфера публічних відносин та публічні грошові кош-
ти. Сучасне суспільство неможливо уявити сьогодні без використання мережі Інтернет. Інформаційна розбудова 
нашої країни та розвиток суспільства в останні роки набуває ще більшого значення та стрімкого зростання, роз-
вивається і правова наука. Усе більше і більше сфер суспільного життя проходять період цифрової трансформації, 
і право, як регулятор суспільних відносин, не виняток. Можна спостерігати за зміною та оновленням призначен-
ня ролі держави в правовій сфері. Фактично всі суспільні сфери життя людини та громадянина здійснюються 
за допомогою Інтернету, даючи можливість таким чином вільно виражати свої думки та реалізовувати своє право 
на свободу висловлювання та свободу думки. Варто зазначити, що гарантія реалізації даного права закріплена 
в Загальній декларації прав людини та Міжнародному пакті про громадянські та політичні права. Також необхід-
но відмітити, що Інтернет – це не тільки джерело інформації, а й фактично спосіб отримати доступ до всіх суспіль-
но важливих ресурсів та послуг. Беручи до уваги пандемію, з якою зіштовхнувся весь світ, життя перетворилось 
на онлайн, а мережа Інтернет стала платформою для реалізації права на освіту, а також забезпечення належних 
умов життя завдяки онлайн-покупкам та іншим видам послуг. Саме тому цифрова економіка потребує вдоскона-
лення та модернізації способів здійснення контролю за державними коштами. Таким чином, і фінансове право 
стоїть на порозі цифровізації та трансформації сучасного суспільства. Використовуючи Інтернет-технології, мож-
на спростити доступ до багатьох фінансових функцій та операцій, тим самим підвищити прозорість в діяльності 
фінансових установ та покращити контроль за рухом публічних коштів держави.

Ключові слова: цифрова трансформація, Інтернет, публічні фінанси, інформаційні технології, державні кошти.

oleksii u. o. to the issuet of publiC finanCes in the ConteXt of Digital transformation
The aim of the article is to study the development of public finances in the context of digital transformation.
Given the constant transformation of information technology, the development of the Internet is changing 

and improving and financial legislation, including the field of public relations and public funds. Modern society 
is impossible to imagine today without the use of the Internet. The information development of our country 
and the development of society in recent years is becoming even more important and growing rapidly, and legal science 
is developing accordingly. More and more spheres of public life are undergoing a period of digital transformation 
and law as a regulator of public relations is no exception. You can see the change and renewal of the role of the state 
in the legal sphere. Virtually all social spheres of human and civil life are carried out through the Internet, thus 
giving the opportunity to freely express their thoughts and exercise their right to freedom of expression and freedom 
of thought. It should be noted that the guarantee of the realization of this right is enshrined in the Universal Declaration 
of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. It should also be noted that the Internet 
is not only a source of information, but also in fact a way to access all socially important resources and services. Given 
the pandemic facing the world, life has become online, and the Internet has become a platform for realizing the right 
to education, as well as providing adequate living conditions through online shopping and other services. That is why 
the digital economy needs to improve and modernize the ways of controlling public funds. Thus, financial law is on 
the verge of digitalization and transformation of modern society. Using Internet technologies can simplify access to 
many financial functions and operations, thereby increasing transparency in the activities of financial institutions 
and improving control over the movement of public funds.

Key words: digital transformation, Internet, public finance, information technologies, public funds.

Розвиток ІТ-технологій спричиняє активі-
зацію досліджень у галузі фінансового права. 
Окрім цього, відбуваються значні зміни в систе-
мі органів державної влади, а також у правовому 
регулюванні діяльності таких органів. Виходя-
чи із цього, пріоритетним напрямом у діяльно-
сті всіх державних інституцій повинний стати 
захист прав людини і громадянина. Одним із 
важливих питань у контексті захисту прав і сво-
бод людини і громадянина є ефективність фінан-

сової діяльності держави. Саме права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави, і держава відповідає 
за свою діяльність перед людиною. Усі потреби 
і права громадян, які визначено на конституцій-
ному рівні, передбачають необхідність їх матері-
ального забезпечення, а точніше, фінансування 
в певному обсязі з публічних фондів коштів, які 
для цього створюються на державному або місце-
вому рівні. 
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А.В. Марущак у своєму дослідженні звертає ува-
гу на те, що поширеність інформаційних та кому-
нікаційних технологій у сучасному світі робить 
практично неможливим ведення повсякденного 
життя без цих технологій. Сьогодні важко назвати 
сферу суспільного життя, якої б не торкнулась дід-
житалізація, яка являє собою перетворення даних 
у цифровий формат із застосуванням технологій. 
Адаптація цифровізації є дуже важливою, зокре-
ма, і для банківського сектору [5, с. 331]. 

Також варто погодитись із думкою А.І. Гна-
товської про те, що політика української держа-
ви орієнтована на активне впровадження цифро-
вих потужностей у життя народу, незважаючи на 
повільне впровадження стійких платформ елек-
тронного уряду, обмежені ресурси для реалізації 
цифровізації та фактичне перебування країни 
у стані війни. Прямуючи шляхом до електронної 
демократії, потрібно керуватися довгострокови-
ми та багатоаспектними задачами, які необхідно 
поетапно вирішувати та досягати бажаних цілей. 
Автор також зазначає, що державна політика 
явно спрямована на прискорення процесів цифро-
вої трансформації в Україні. Про дійсну електро-
нну демократію та якісне електронне урядуван-
ня можна говорити лише після їх випробування 
часом та будучи впевненими в можливості подо-
лання або пом’якшення за їх допомогою кризових 
ситуації. Цифрова трансформація є важливою 
частиною сталого розвитку України та доступності  
публічних послуг для населення [2, ст. 42]. 

Т.А. Латковська у своєму дослідження зазна-
чає, що галузь науки фінансового права за форму-
лою спеціальності досліджує суспільні відносини, 
що складаються у сфері формування, розподілу 
і використання коштів публічних грошових фон-
дів. Вчена зазначає, що, розглядаючи названу 
сферу суспільних відносин, наука фінансового 
права аналізує і вивчає не тільки створювані пра-
вові норми, спрямовані на регулювання фінан-
сових суспільних відносин із метою досягнення 
поставлених цілей і завдань, а й їх систему, дже-
рела, фінансові правовідносини, що виникають 
у результаті впливу фінансово-правових норм на 
сферу фінансової діяльності. У цьому напрямку 
найважливішим завданням науки стає розробка 
моделі правового регулювання цифрових техно-
логій, що дасть змогу утримати баланс між збе-
реженням фундаментальних суспільно-правових 
цінностей та безперешкодним розвитком іннова-
ційних технологій, спрямованих на підвищення 
рівня життя [4, с. 47–48] . 

Говорячи про публічні фінанси, під ними слід 
розуміти суспільні відносини, що пов’язані із 
задоволенням публічного фінансового інтересу 
та які виникають у процесі утворення, управлін-
ня, розподілу (перерозподілу) та використання 
фондів коштів держави, місцевого самоврядуван-

ня та фондів коштів, за рахунок яких задовольня-
ються суспільні інтереси, визнані державою або 
органами місцевого самоврядування, незалежно 
від форми власності таких фондів. Можна також 
стверджувати, що публічні фінанси є вкрай важ-
ливими та необхідними для держави, адже саме 
публічні фінанси надають можливість забезпечу-
вати країну фінансовими ресурсами для потреб 
суспільства. 

Професор Л.К. Воронова зазначає, що «публіч-
ні фінанси – це сформовані фінансовими відноси-
нами грошові фонди, які необхідні для існування 
публічних органів і фінансування покладених на 
них функцій» [1]. 

У навчальному курсі з фінансового права, 
виданому відомими юристами-фінансистами 
М.В. Карасьовою та Ю.О. Крохіною, зазначається: 
«Центральне місце в системі фінансів займають 
публічні фінанси, до яких належать фінанси держа-
ви та муніципальних утворень. Державні (публічні) 
фінанси – це система грошових відносин із приводу 
акумулювання, розподілу та використання фондів 
грошових коштів із метою матеріального забезпе-
чення виконання державних функцій та завдань» 
[3]. Як правило, фінансисти розглядають публічні 
фінанси як різновид фінансів, наявних у державі, 
і зараховують до них державні фінанси та фінанси 
місцевого самоврядування. 

Окрім того, необхідно визнати, що публічні 
фінанси є досить важливими та необхідними для 
функціонування правової держави. Саме публічні 
фінанси надають можливість забезпечувати країну 
фінансовими ресурсами для потреб суспільства. За 
допомогою публічних фінансів здійснюється про-
ведення видатків на функціонування таких важ-
ливих сфер, як охорона здоров’я, освіта та наука, 
фінансування фонду соціального забезпечення 
та страхування, утримання малолітніх, інвалідів 
та малозабезпечених сімей, захист навколишнього 
середовища, економіка країни у цілому. 

У рамках сучасної західної науки можна зада-
ти нові орієнтири українській фінансовій науці 
та практиці щодо врахування у структурі публіч-
них фінансів України таких складових частин, 
що пов’язані із сучасними тенденціями розвитку 
і на яких слід зробити акценти. Варто виокремити 
складову частину публічних фінансів, що пов’яза-
на з фінансами приватного сектора та представлена 
відносинами державних органів влади та органів 
місцевого самоврядування із приватним бізнесом, 
що в економічній літературі визначається як дер-
жавно-приватне партнерство. Необхідно також 
акцентувати увагу на складовій частині публічних 
фінансів, що пов’язана з діяльністю фінансових 
корпорацій (організацій) державних та місцевих 
органів самоврядування на внутрішніх фінан-
сових ринках. У рамках структури публічних 
фінансів України слід вирізнити ще одну складову  
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частину, що пов’язана з діяльністю фінансових 
корпорацій (організацій) державних та місцевих 
органів влади на міжнародних ринках. Слід звер-
нути також особливу увагу на специфічне місце 
у структурі публічних фінансів України ще однієї 
складової частини, що представлена публічними 
коштами спеціальних (цільових) позабюджетних 
фондів, як державних (Пенсійного фонду Укра-
їни та інших фондів соціального забезпечення), 
так і фондів місцевого самоврядування. Стосов-
но ж позабюджетних цільових фондів місцевого 
самоврядування, то вони нині потребують свого 
відновлення та розвитку в Україні з огляду на 
реформи, що запроваджуються, і логічно мають 
бути вбудованими також у структуру публічних 
фінансів [6, с. 227]. 

Важливим моментом, який варто зауважити, 
є виділення в державному бюджеті України на 
поточний рік більше одного мільйона гривень на 
цифровізацію України. Зазначимо, що під держав-
ним бюджетом України варто розуміти систему від-
носин, що пов’язана з грошима, яка виникає між 
державою, з одного боку, і підприємствами, уста-
новами та організаціями – з іншого, а також між 
державою та суспільством, з метою формування, 
реалізації та використання централізованих фон-
дів коштів. Врегулювання в Державному бюдже-
ті питання розвитку інформаційних технологій 
в Україні свідчить про актуальність даного питання.

Міністерство фінансів України представило 
проєкти, які дозволять громадськості отримувати 
інформацію, що публікуватиметься у відкритому 
доступі та зручному форматі і забезпечить можли-
вість проводити порівняльний аналіз різних фінан-
сових показників. Також спроститься доступ до 
інформації про бюджетні кошти. Зазначається, що 
затверджений урядом перелік проєктів буде реалізо-
ваний протягом трьох років та сприятиме розбудові 
цифрової держави, і такі проєкти допоможуть Укра-
їні увійти до ТОП-20 цифрових країн світу. Окрім 
того, в оновленій Стратегії реформування системи 
управління державними фінансами до 2025 року 
міститься перелік заходів щодо реалізації пріори-
тетних напрямків цифрової трансформації та вста-
новлено результативні показники, головною метою 
Стратегії є запровадження нової моделі єдиного 
спільного інтегрованого інформаційного середовища 
у сфері управління державними фінансами [7]. 

Так, відповідно до Стратегії побудова ефектив-
ної та конкурентоспроможної національної еко-
номіки передбачає проведення системної реформи 
управління державними фінансами у складі сис-
теми державного управління загалом, проблеми 
та неузгодженості якого становлять серйозний 
ризик для відновлення економічного зростан-
ня. Ефективна система управління державними 
фінансами є основою для реалізації державної 
політики і досягнення стратегічних цілей роз-

витку шляхом забезпечення дотримання загаль-
ної бюджетної дисципліни, стратегічного розпо-
ділу бюджетних коштів та ефективного надання 
державних послуг. Сьогодні система управління 
державними фінансами не повною мірою відпові-
дає вимогам часу. Проявом її недостатньої ефек-
тивності є низький рівень задоволення потреб 
населення в державних послугах та слабкість 
державних інституцій з огляду на великий розмір 
видатків сектору загального державного управ-
ління, що, за оцінками МВФ, становив на кінець 
2015 року близько 43,2 відсотка валового вну-
трішнього продукту.

Також дана стратегія передбачає врегулюван-
ня питання у сфері державних фінансів за допо-
могою задоволення зростаючого попиту на більш 
ефективні та менш затратні послуги для грома-
дян та бізнесу, що на сьогодні є надскладним 
завданням. Одним із інструментів реалізації цьо-
го завдання є широке запровадження ІТ-рішень 
та автоматизація наявних процесів, що також 
сприятиме зниженню впливу людського фактору 
та корупційних ризиків. Натомість поточний стан 
засобів технічного забезпечення в органах систе-
ми управління державними фінансами не лише 
суттєво обмежує можливості з впровадження 
нових функцій та підключення до систем нових 
користувачів, але і ставить під загрозу виконан-
ня поточних функцій та забезпечення ІТ-безпеки. 
Серед основних причин – постійне недофінансу-
вання ІТ-потреб та відсутність стратегії управлін-
ня ІТ-процесами у сфері державних фінансів [8]. 

Реалізація пріоритетів реформи управління 
державних фінансів також ускладнюється через 
відсутність інтегрованої інформаційної системи 
для супроводження всіх стадій процесу підготов-
ки та виконання бюджету і програмного забезпе-
чення для модернізації бухгалтерського обліку 
в державному секторі.

Отже, підсумовуючи вищесказане, варто від-
мітити стрімкий розвиток України в умовах 
зростання ролі інформаційних технологій у жит-
ті країни. Цифрова трансформація охоплює всі 
сфери суспільного життя, і наша держава нама-
гається рухатись та підлаштовуватись під сучасні 
трансформації, що ставляться перед нею. Вико-
ристовуючи Інтернет-технології, можна спро-
стити доступ до багатьох фінансових функцій 
та операцій і тим самим підвищити прозорість 
у діяльності фінансових установ, покращити кон-
троль за рухом публічних коштів держави.
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щодо КласифіКації адміністративних правопорушень 
у сфері публічної безпеКи уКраїни

У статті визначено сутність і змістовні складові частини адміністративного правопорушення, встановлено 
особливості адміністративних правопорушень у сфері публічної безпеки України. Проаналізовано підходи уче-
них-правознавців щодо розуміння сутності категорії «адміністративне правопорушення». З’ясовано, що фак-
тична характеристика адміністративних правопорушень у сфері публічної безпеки може бути представлена дво-
єдиною системою, яка складається з підсистем зовнішніх і внутрішніх ознак. До останніх автор відносить ті, що 
характеризують його зміст, внутрішню складову частину й випливають з юридичних складів проступків у сфері 
публічної безпеки, а до зовнішніх – усі інші риси, які переважно стосуються зовнішнього вираження адміністра-
тивного правопорушення, здійснення посягання на об’єкти сфери публічної безпеки. Обґрунтовано, що кара-
ність проступку передбачає обов’язкове притягнення особи до адміністративної відповідальності й застосування 
до особи санкцій, унаслідок яких вона зазнає матеріальних втрат і моральних обмежень. Для того, щоб проти-
правні дії чи бездіяльність особи були визнані адміністративним правопорушенням, вони повинні бути вчинені 
деліктоздатною (осудною) особою, яка може нести адміністративну відповідальність і бути суб’єктом проступку, 
натомість діяння неосудної особи взагалі не визнаються правопорушеннями. Установлено, що ознака свідомої 
вольової поведінки особи передбачає, що процес вчинення правопорушення контролюється та усвідомлюється 
особою, а тому сам проступок добровільний. Така характеристика пов’язана з деліктоздатністю особи, тобто її 
спроможністю нести юридичну відповідальність за власні протиправні діяння, відповідати за них перед суспіль-
ством і державою та розуміти можливість настання шкідливих наслідків, що можуть відбуватися внаслідок вчи-
нення делікту. Одночасно неусвідомлення та відсутність вольової ознаки унеможливлюють притягнення особи до 
відповідальності, навіть якщо її діяння за зовнішніми рисами схоже на правопорушення; прикладом може бути 
вчинення правопорушення малолітньою чи душевнохворою особою.

Ключові слова: адміністративне правопорушення, публічна безпека, класифікація, делікт, юридичний склад 
правопорушення.

panova о. о. on the ClassifiCation of aDministratiVe offenses in the fielD of publiC 
safetY of ukraine

There have been defined the essence and substantive components of an administrative offense in the article, there 
have also been established the features of administrative offenses in the field of public safety in Ukraine. The approaches 
of legal scholars regarding the understanding of the essence of the category of “administrative offense” have been 
analyzed. It has been found that the actual characteristics of administrative offenses in the field of public safety can 
be represented by a two-pronged system, which consists of subsystems of external and internal features. The author 
refers to the latter those that characterize its content, the internal component and the violations arising from the legal 
composition of offenses in the field of public security, and to the external ones – all the other features that mainly relate 
to the external expression of an administrative offense, the implementation of an encroachment on objects of the public 
security sphere. It has been substantiated that the punishability of a misconduct provides for the mandatory bringing 
of a person to administrative responsibility and the application of sanctions to a person, as a result of which she 
experiences material losses and moral restrictions. In order to recognize the unlawful actions or inaction of a person as 
an administrative offense, they must be committed by a person, who has the capacity to be held liable in tort (sane), who 
may bear administrative responsibility and be the subject of a misconduct, but the acts of an insane person are generally 
not recognized as offenses. It has been established that the sign of a person’s conscious volitional behavior assumes 
that the process of committing an offense is controlled and recognized by a person, and therefore the offense itself is 
voluntary. This characteristic is related to the person’s delictual dispositive capacity, that is, the ability to bear legal 
responsibility for unlawful acts, responsibility for them before society and the state and to understand the possibility 
of harmful consequences that may occur as a result of committing a tort. At the same time, lack of understanding 
and lack of willfulness make it impossible to bring a person to justice, even if his actions are similar in appearance to 
offenses; an example is the commission of an offense by a minor or mentally ill person.

Key words: administrative offense, public safety, classification, tort, elements of offence.

постановка проблеми. Україна – незалежна, 
суверенна держава, яка базує свою внутрішню 
політику на пріоритетах підтримання прав і сво-
бод людини й громадянина, співпраці між гро-
мадянами заради загальної національної безпеки 
держави. Проте все це неможливо без урегулю-

вання окремих елементів безпекового сектору дер-
жави. Саме зниження рівня конфліктних ситуа-
цій і встановлення пріоритетності забезпечення 
публічної безпеки й порядку в комплексі дозволяє 
уникнути загострень у середині країни. Як відомо, 
одним із найефективніших способів установлення  
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механізму врегулювання відповідної сфери, де 
породжується велика кількість суспільних відно-
син, є можливість групування зазначених відно-
син залежно від певних обставин, факторів тощо, 
що надалі дозволить виокремити дієві засоби 
впливу й забезпечить ефективність державного 
механізму регулювання.

мета й завдання публікації. Метою статті 
є встановлення класифікації адміністративних 
правопорушень у сфері публічної безпеки Досяг-
нення мети передбачає виконання таких завдань: 
здійснення аналізу підходів учених-правознавців 
щодо визначення сутності категорій «адміністра-
тивне правопорушення», «проступок», «публічна 
безпека»; формування авторського підходу щодо 
розуміння класифікації адміністративних право-
порушень у сфері публічної безпеки; визначення 
змістовного наповнення адміністративних право-
порушень у сфері публічної безпеки.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретично-концептуальні засади визначення публіч-
ної безпеки й адміністративних правопорушень 
містяться в роботах українських і зарубіжних вче-
них різних історичних періодів: В.Б. Авер’янова, 
Г.В. Атаманчука, С.С. Алексєєва, М.І. Бажанова, 
О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, О.К. Безсмертно-
го, Ю.П. Битяка, С.М. Братуся, І.І. Веремеєнка, 
Б.М. Габричидзе, О.І. Галагана, І.П. Голоснічен-
ка, І.М. Даньшина, Є.В. Додіна, О.В. Дяченка, 
А.І. Єлістратова, Л.В. Коваля, А.Т. Комзюка, 
Б.П. Курашвілі, Б.М. Лазарєва, В.М. Олійни-
ка, В.Ф. Опришка, В.Я. Тація, М.М. Тищенка, 
Ю.М. Тодики, В.А. Юсупова, О.Ю. Якимова, 
О.М. Якуби, Ц.А. Ямпольської, О.В. Яценко 
й інших. Низку питань щодо адміністративних 
правопорушень у сфері публічної безпеки висвіт-
лено практичними працівниками правоохоронних 
органів у періодичній пресі, в журналах і виступах 
на телебаченні. Проте проведений аналіз джерел 
дає підстави говорити лише про поверхневий роз-
гляд питань, які присвячені класифікації адміні-
стративних правопорушень у сфері публічної без-
пеки. Таким чином, викладене вище й визначає 
актуальність нашого дослідження.

виклад основного матеріалу. Обставини вчи-
нення правопорушення як фактичної підста-
ви притягнення до юридичної відповідальності 
визначають подальший хід процедури притягнен-
ня особи до такої відповідальності й безпосередньо 
впливають на її результат – обрання санкції, яка 
в перспективі буде застосована до особи правопо-
рушника. На відміну від нормативних і докумен-
тальних підстав, які є відносно стабільними й не 
змінюються залежно від кожного конкретного 
випадку, вчинене правопорушення є суто індиві-
дуалізованим фактом, адже відрізняється за умо-
вами, обставинами й суб’єктом проступку. Озна-
ки, якими характеризується правопорушення, 

що частково формуються під впливом обставин 
його вчинення, відіграють важливу роль і для 
кваліфікації діяння особи як протиправного пося-
гання та визнання її дій правопорушенням, перед-
баченим матеріальними нормами відповідних 
галузей права (кримінальної, адміністративної, 
цивільної, трудової та дисциплінарної). Таким 
чином, об’єктивне дослідження юридичної відпо-
відальності не може відбуватись без визначення 
категорії правопорушення, яка є визначальною 
для подальшої реалізації механізму юридичної 
відповідальності. На значущості правопорушен-
ня опосередковано наголошено й у деліктному 
законодавстві: кожний законодавчий акт у тій чи 
іншій галузі права містить відповідну норму, яка 
розкриває сутність таких протизаконних пося-
гань [1, с. 330].

Ураховуючи етимологічну природу катего-
рії «правопорушення», слід наголосити, що ана-
ліз загальної теорії права дозволяє говорити про 
відсутність єдиного доктринального визначення 
категорії «правопорушення». Так, М.С. Мале-
їв зазначає, що правопорушення – це свідомий 
вольовий акт суспільно небезпечної протиправ-
ної поведінки [2, с. 6]. О.Ф. Скакун пропонує таке 
визначення: правопорушення – це діяння, яке 
тягне за собою відповідальність особи, яка вчини-
ла його [3, с. 420]. Натомість Н.М. Мірошніченко, 
акумулюючи вище зазначені дефініції, визначає 
«правопорушення» як суспільно небезпечне, про-
типравне, винне діяння, вчинене відповідною осо-
бою [4, с. 154].

Ширшого виду й змістовного наповнення кате-
горії «правопорушення» у своїх трудах надає 
О.В. Мінченко, яка визначає термін як «винне, 
протиправне, суспільно небезпечне чи суспільно 
шкідливе діяння (дія чи бездіяльність) деліктоз-
датного суб’єкта, що тягне юридичну відповідаль-
ність» [5, с. 225]. На наш погляд, таке тлумачення 
дозволяє виділити зазначене правове явище з-по-
між інших правових відносин за сукупність при-
таманних виключно йому ознак. О.В. Мінченко 
звертає свою увагу на природу суб’єкта, що вчи-
няє протиправні дії, зазначаючи його можливість 
нести відповідальність за ті дії, що він вчиняє, 
і окремо акцентує на змістовному навантажені 
тих дій, а саме «суспільно небезпечне чи суспільно 
шкідливе діяння»; усе це в повному об’ємі розкри-
ває зміст категорії «правопорушення».

Розглядаючи ознаки адміністративного пра-
вопорушення в сукупному зв’язку з його змістом 
і структуроутворюючими елементами, що визна-
чають юридичний склад адміністративного пра-
вопорушення, ми маємо можливість говорити 
про двоєдиність показників зовнішнього й вну-
трішнього в побудові адміністративних правопо-
рушень у сфері публічної безпеки. В.Б. Авер’я-
нов у своєму дослідженні звертає увагу на те, що  
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юридичний склад адміністративного правопору-
шення визначається як «закріплена нормами пра-
ва сукупність ознак, за наявності яких відповідне 
протиправне діяння визначається саме як адмі-
ністративний проступок» [6, с. 214]. Аналізуючи 
зазначену дефініцію, слід зазначити, що тезау-
рус адміністративно-деліктного законодавства 
не містить у собі конкретно окреслену з винятко-
вими умовами поведінку особи, а зазначає лише 
умовні загальні найсуттєвіші ознаки, які вирізня-
ють одне правопорушення від іншого за опосеред-
кованими ознаками.

Укладачі навчального посібника «Адміні-
стративна відповідальність» зауважують, що 
адміністративне правопорушення являє собою  
«<…> систему обов’язкових об’єктивних і суб’єк-
тивних елементів діяння, конструйованих за 
чотирма підсистемами, ознаки яких передбачені 
в диспозиціях норм законодавства, що встановлює 
адміністративну відповідальність» [7, с. 36]. Авто-
ри підручника «Адміністративне право» дають 
роз’яснення щодо зазначених підсистем, пози-
ціонуючи їх з об’єктом, об’єктивною стороною, 
суб’єктом і суб’єктивною стороною проступку 
[8, с. 145]. Усе це дозволяє погодитись із думкою 
В.В. Середи, Ю.С. Назара, К.М. Костовської, які, 
надаючи свої коментарі під час розкриття змісту 
категорій «юридичний склад» та «адміністратив-
не правопорушення», звертаючи увагу читачів на 
необхідність детального вивчення об’єкта, об’єк-
тивної сторони, суб’єкта й суб’єктивної сторони 
проступку, зазначають, що це «сприяє виявленню 
найістотніших ознак протиправних діянь, їх роз-
межуванню та встановленню справедливих санк-
цій; допомагає правозастосовчим органам пра-
вильно кваліфікувати правопорушення та вжити 
адекватних їм заходів впливу; дає можливість 
зрозуміти закон, допомагає навчанню юристів 
і правовому вихованню громадян» [9, с. 172].

Таким чином, розглядаючи адміністративні 
правопорушення у сфері публічної безпеки, слід 
говорити про кореляцію ряду ознак зовнішнього 
й внутрішнього характеру, що в поєднанні утворю-
ють собою розмежування деліктів у сфері публіч-
ної безпеки. Так, говорячи про внутрішні ознаки, 
ми маємо на увазі особливості юридичного складу, 
що під час розкриття його змісту й внутрішнього 
забарвлення утворюють склад адміністративно-
го правопорушення у сфері публічної безпеки. 
Натомість зовнішні ознаки візуалізуються кон-
кретним посяганням правопорушника на суспіль-
ні відносини у сфері публічної безпеки (дією або 
бездіянням). Отже, для досягнення завдань, що 
стоять у нашому дослідженні, необхідний розгляд 
сукупних детермінантів ознак категорій «юри-
дичний склад» і «правопорушення» з огляду на 
відносини, що випливають з адміністративних 
правопорушень у сфері публічної безпеки.

Говорячи про юридичний склад адміністратив-
ного правопорушення, слід виходити із чисель-
них робіт учених-адміністративістів, які наголо-
шували на існуванні загального доктринального 
визначення поділу юридичних складів на основні 
й кваліфіковані (замовлені факторами небезпеки 
залежності від її ступеня); однозначні й альтер-
нативні (залежать від структури складу); за осо-
бливостями конструкції (описові й бланкетні); 
залежно від характеру шкоди (матеріальні й фор-
мальні); залежно від суб’єкта проступку (особисті 
й службові) [10, с. 39; 11, с. 8; 7, с. 36–38]. Уста-
новимо дзеркальне відбиття зазначених юридич-
них складів крізь призму суспільних відносин, що 
виникають у сфері публічної безпеки.

Основні склади адміністративних правопору-
шень переважають в Особливій частині Кодексу 
України про адміністративні правопорушення – 
вони закріплюють опис основних елементів складу 
правопорушення без будь-якої деталізації, кваліфі-
ковані склади «доповнюють основні, за їх наявності 
діяння повинно бути кваліфіковане за статтею, що 
передбачає суворіше покарання» [10, с. 39]. Адміні-
стративні правопорушення, які мають однозначну 
структуру юридичного складу, передбачають вчи-
нення особою сукупності дій (або бездіяльність), 
які становлять єдине діяння, водночас альтерна-
тивні склади – це декілька протиправних діянь 
особи. Для кваліфікації дій або бездіяльності особи 
як адміністративного правопорушення у випадку, 
якщо такий юридичний склад є альтернативним, не 
важливо, чи буде вчинено одне з перелічених діянь 
або їх сукупність. Склади адміністративних право-
порушень, в яких чітко описано протиправне діян-
ня, називаються описовими, на противагу банкетні 
юридичні склади містять відсильну норму на іншу 
статтю, яка може знаходитись у тому ж чи іншому 
нормативно-правовому акті. Адміністративний про-
ступок буде мати матеріальний склад у тому випад-
ку, коли його здійснення зможе завдати конкретну 
матеріальну шкоду внаслідок такого посягання, 
за формального складу матеріальна шкода не зав-
дається, а посягання, як правило, спрямоване на 
суспільні цінності, звичаї та правила (моральний 
аспект). Щодо суб’єкта адміністративного право-
порушення, то, коли воно вчинюється посадовою 
особою, на це, як правило, прямо вказується в нормі 
конкретної статті (службовий склад адміністратив-
ного правопорушення), якщо ж такої деталізації 
немає, то необхідно враховувати, що він може бути 
вчинений будь-яким суб’єктом, тобто фізичною чи 
юридичною особою. Ураховуючи наведену класи-
фікацію складів адміністративних правопорушень 
та екстраполюючи її на адміністративні правопору-
шення у сфері публічної безпеки, які систематизова-
ні в Главі 14 Кодексу України про правопорушення, 
вважаємо можливим класифікувати їх юридичні 
склади (табл. 1) [1, с. 337–338].



40 Juris Europensis Scientia

Таблиця 1
Класифікація юридичних складів адміністративних правопорушень у сфері публічної безпеки

Критерії класифікації: види юридичних складів адміністративних правопорушень у сфері публічної безпеки:

– залежно від ступеня 
суспільної небезпеки

Основні Кваліфіковані

ст. 173; ст. 173-1; ч. 1
ст. 173-2;

ч. 2
ст. 173-2;

ч. 2
ст. 173-3;

ч. 2
ст. 173-4;

ч. 1
ст. 173-3;

ч. 1
ст. 173-4;

ч. 5
ст. 173-4;

ч. 3
ст. 173-4;

ч. 4
ст. 173-4;

ч. 2
ст. 175-1;

ст. 174; ст. 175; ч. 1
ст. 175-1;

ч. 2
ст. 177-2;

ч. 2
ст. 178;

ч. 3
ст. 178;

ст. 176; ст. 177; ч. 1
ст. 177-2;

ч. 2
ст. 179;

ч. 2
ст. 180-1;

ч. 2
ст. 181;

ч. 1
ст. 178; ч. 1 ст. 179; ст. 180; ч. 3

ст. 181;
ч. 2

ст. 181-1;
ч. 2

ст. 181-2;
ч. 1

ст. 180-1;
ч. 1

ст. 181;
ч. 1

ст. 181-1;
ч. 2

ст. 183-1;
ч. 3

ст. 183-1;
ч. 2

ст. 184;
ч. 1

ст. 181-2; ч. 1 ст. 182; ст. 183

ч. 4
ст. 184;

ч. 6
ст. 184;

ч. 2
ст. 182;

ч. 1
ст. 183-1; ст. 183-2; ч. 1

ст. 184;
ч. 3

ст. 184;
ч. 5

ст. 184;
ч. 7

ст. 184;
ст. 175-2;

– залежно від структури 
складу

Однозначні Альтернативні

ст. 173; ст. 173-1; ст. 173-4; ст. 173-2; ст. 173-3; ст. 174;
ст. 175; ст. 175-1; ст. 177; ст. 176; ст. 177-2; ст. 178;
ст. 180; ст. 180-1; ст. 181; ст. 179; ст. 175-2;
ст. 182; ст. 183; ст. 183-1;

ст. 183-2; ст. 184;

– за особливостями 
конструкції

Описові Бланкетні

ст. 173; ст. 173-1; ч. 1
ст. 173-2; ч. 2 ст. 173-2;

ч. 1
ст. 173-3;

ч. 1
ст. 173-4;

ч. 5
ст. 173-4;

ч. 3
ст. 173-4;

ч. 4
ст. 173-4;

ч. 2
ст. 175-1;

ст. 174; ст. 175; ч. 1
ст. 175-1;

ч. 2
ст. 181;

ч. 2
ст. 181-1; ст. 182;

ст. 175-2; ст. 176; ст. 177; ч. 1
ст. 184;

ч. 2
ст. 184;

ч. 3
ст. 184;

ст. 177-2; ч. 1
ст. 178; ст. 179; ч. 4

ст. 184;
ч. 5

ст. 184;
ч. 2

ст. 183-1;

ст. 180; ч. 1
ст. 180-1;

ч. 1
ст. 181; ст. 182; ч. 2

ст. 180-1;
ч. 2

ст. 178;
ч. 3

ст. 181;
ч. 1

ст. 181-1; ст. 181-2;

ч. 3
ст. 178;ст. 183; ч. 1

ст. 183-1; ст. 183-2;

ч. 5
ст. 184;

ч. 7
ст. 184;

– залежно від характеру 
шкоди

Матеріальні Формальні

ст. 183-1;

ст. 173; ст. 173-1; ч. 1
ст. 173-2;

ст. 173-3; ст. 173-4; ст. 174;
ст. 175; ст. 175-1; ст. 176;
ст. 177; ст. 177-2; ст. 178;
ст. 179; ст. 180; ст. 180-1;
ст. 181; ст. 181-1; ст. 181-2;
ст. 183; ст. 183-2; ст. 184;

ст. 175-2;

– залежно від суб’єкта 
проступку

Особисті Службові

ст. 173; ст. 173-1; ч. 1
ст. 173-2;

ч. 5
ст. 173-4; ст. 179; ст. 175-2;

ст. 173-3; ч. 1
ст. 173-4;

ч. 2
ст. 173-4;

ч. 3
ст. 173-4;

ч. 4
ст. 173-4; ст. 174;

ст. 175; ст. 175-1; ст. 176;
ст. 177; ст. 177-2; ст. 178;
ст. 180; ст. 180-1; ст. 181;

ст. 181-1; ст. 181-2; ст. 183;

ст. 183-1; ст. 183-2; ст. 184;
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Між тим в окремих випадках класифікувати 
юридичні склади адміністративних правопору-
шень у сфері публічної безпеки можна лише умов-
но. Так, наприклад, суб’єктом проступку в деяких 
випадках може бути не тільки фізична чи посадо-
ва особа, а і юридична особа. Насамперед маємо 
на увазі ст. 175-2 («Здійснення суб’єктом госпо-
дарювання господарської діяльності без декла-
рації відповідності матеріально-технічної бази 
суб’єкта господарювання вимогам законодавства 
у сфері пожежної безпеки»), ч. 2 ст. 177-2 («Реа-
лізація фальсифікованих алкогольних напоїв чи 
тютюнових виробів, а так само обладнання для 
їх вироблення»), ст. 180-1 («Порушення поряд-
ку перебування дітей у закладах, в яких прова-
диться діяльність у сфері розваг, або закладах 
громадського харчування»), ст. 182 («Порушен-
ня вимог законодавчих та інших нормативно- 
правових актів щодо захисту населення від шкід-
ливого впливу шуму чи правил додержання тиші 
в населених пунктах і громадських місцях») 
Кодексу України про адміністративні правопору-
шення [1, с. 340–341]. 

висновки. Таким чином, зазначена класифіка-
ція дозволить надати ґрунтовну оцінку суспіль-
ним відносинам у сфері публічної безпеки й виро-
бити ефективні механізми впливу на зазначену 
сферу з урахуванням зовнішніх і внутрішніх фак-
торів, що є частиною юридичного складу адміні-
стративного правопорушення, яке виникає у сфері 
публічної безпеки, задля мінімізації сил і засобів, 
котрі витрачаються на попередження, припинен-

ня та усунення наслідків зазначених проступків 
для суспільства й держави в цілому.
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поняття фінансової відповідальності за податКові правопорушення

Статтю присвячено правовій природі фінансової відповідальності за податкові правопорушення. Проана-
лізовано різні наукові погляди на інститут фінансової відповідальності, встановлено три підходи до розуміння 
цього поняття. Розкрито сутність таких понять, як «фінансова відповідальність», «фінансова відповідальність 
за податкові правопорушення», «податкове правопорушення». Доведено самостійність фінансової відповідально-
сті як окремого різновиду юридичної відповідальності, а також наголошено на важливості позитивного (проспек-
тивного) аспекту відповідальності.

Встановлено, що фінансова відповідальність за податкові правопорушення є суспільними відносинами між 
державою в особi уповноважених органів і порушником, які виникають внаслідок порушення податкових норм 
і полягають у застосуванні уповноваженими державними органами до правопорушника фінансових санкцій, 
котрі забезпечуються державним примусом із метою припинення правопорушення, відшкодування заподіяної 
шкоди й охорони суспільних інтересів у разі скоєння правопорушення або реалізації фінансово-правомірної пове-
дінки; як обов’язок суб’єктів фінансових правовідносин із дотримання приписів податкових норм саме у проспек-
тивному аспекті.

Запропоновано власне визначення податкового правопорушення, а також розкрито поняття «податкового пра-
вопорушення», яке не можна розглядати окремо від поняття «фінансової відповідальності за податкові правопо-
рушення», адже факт податкового правопорушення є підставою для застосування фінансової відповідальності.

Автор також підкреслює, що податкове правопорушення є саме фактичною підставою фінансової відповідаль-
ності. У статті висвітлено й інші підстави для застосування фінансової відповідальності та виокремлено комплекс 
суттєвих ознак податкового правопорушення.

Ключові слова: фінансова відповідальність, податкове правопорушення, фінансова відповідальність 
за податкові правопорушення, фінансово-правова відповідальність.

smakohrai m. k. the ConCept of finanCial liabilitY for taX offenses
The article is devoted to the legal nature of financial liability for tax offenses. Various scientific points of view 

on the institute of financial liability are analyzed. Three approaches to the understanding of the concept of financial 
liability are established. The author reveals the essence of such concepts as “financial liability”, “financial liability 
for tax offenses”, “tax offense”. The independence of financial liability as a separate type of legal liability is given 
and the author notes the importance of positive (prospective) aspect of liability.

It is established that financial liability for tax offences is a social relationship between the state in the face of authorized 
bodies and the offender, arising from a violation of tax norms and consists in the application of the authorized state 
bodies to the offender financial sanctions, which are provided by state coercion to stop the offense, compensation for 
the damage caused and protection of public interests in the case of an offense or implementation of financial and legal 
behavior; can be in the form of the obligation of subjects of financial legal relations to comply with the prescriptions 
of tax norms in a prospective aspect.

The article provides a definition of tax offenses, as well as the concept of “tax offenses”, which cannot be considered 
separately from the concept of “financial liability for tax offenses”, because the fact of tax offenses is the basis for 
the application of financial responsibility.

The author also emphasizes that the tax offense is the very factual basis for financial liability. The article highlighted 
other grounds for the application of financial liability and identified a set of essential signs of tax offenses.

Key words: financial liability, tax offenses, financial liability for tax offenses, financial and legal liability.

вступ. Створення дієвого механізму засто-
сування відповідальності є необхідним для 
забезпечення порядку та безпеки у державі. 
Саме держава має виняткове право на засто-
сування примусу задля забезпечення і підтри-
мання існування суспільства на високому рівні, 
створення умов для його розвитку, гарантування 
верховенства права. Однією з найважливіших  
у системі юридичної відповідальності є фінансо-
ва відповідальність. З огляду на глобалізацію, 
постійний розвиток фінансового права та фінан-
сового сектору у сучасному світі неможливо 
оминути увагою дослідження правової природи  

фінансової відповідальності за податкові  
правопорушення.

постановка проблеми. Поняття «фінансової 
відповідальності» має важливе практичне значен-
ня, адже від його правильності та комплексності 
залежить реалізація механізму фінансової відпо-
відальності. Відсутність єдиних поглядів на фінан-
сову відповідальність за податкові правопорушен-
ня призводить до однобічного сприйняття цього 
поняття, а частина вчених взагалі не визнає його 
існування. Вирішенню цієї ситуації не сприяє від-
сутність законодавчого закріплення й уніфікації 
таких термінів, як «фінансова відповідальність»  
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і «порушення податкового законодавства». Ця 
проблематика є актуальною, оскільки тривають 
суперечки щодо місця фінансової відповідально-
сті у системі юридичної відповідальності.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням фінансової відповідальності та фінансо-
вої відповідальності за податкові правопорушен-
ня займалися Д.О. Гетманцев, Е.С. Дмитренко, 
П.М. Дуравкин, Л.К. Воронова, О.П. Орлюк, 
А.Й. Іванський, О.В. Муконін, М.І. Трипольська, 
З.М. Будько та інші вчені. Незважаючи на значну 
кількість наукових праць, ми вважаємо поняття 
«фінансової відповідальності» не розкритим пов-
ною мірою. Автори використовують різні підходи 
до його визначення або ж воно є занадто вузьким чи 
однобічним, а деякі вчені просто заперечують існу-
вання такого виду відповідальності.

метою статті є дослідження та визначення 
правової природи фінансової відповідальності, 
у тому числі за податкові правопорушення, як 
самостійного виду у системі юридичної відпові-
дальності та поняття «податкового правопору-
шення» як підстави для застосування фінансової 
відповідальності.

виклад основного матеріалу. Неналежне вико-
нання або невиконання обов’язку щодо сплати 
податків, а також вимог, установлених Податко-
вим кодексом України, є податковими правопору-
шеннями, за які встановлена юридична відпові-
дальність, у тому числі й фінансова.

Історично поняття «відповідальності» фор-
мувалося та розглядалося крізь призму позитив-
ного та ретроспективного аспектів. Позитивним 
аспектом відповідальності вважалося розумін-
ня й усвідомлення особою боргу перед усім сус-
пільством, іншими людьми, усвідомлення своїх 
дій, узгодження їх із обов’язками, зумовленими 
суспільними зв’язками особи. Ретроспективна ж 
відповідальність розумілася як відповідальність 
за порушення встановлених приписів, тобто за 
дії чи бездіяльність у минулому, що призвели до 
такого порушення [1].

На нашу думку, не варто применшувати роль 
позитивного аспекту відповідальності. Усвідом-
лення особою необхідності правомірної поведін-
ки, розуміння важливості підтримання порядку 
у суспільстві, дотримання моральних та інших 
обов’язків чи заборон суттєво знижує кількість 
правопорушень.

Інститут відповідальності швидко розвива-
ється, система юридичної відповідальності була 
та є актуальною для досліджень, тому навколо 
питання самостійності фінансової відповідальності 
як окремого виду у системі юридичної відповідаль-
ності серед вчених точаться численні дискусії.

На думку А.Й. Іванського, фінансова відпові-
дальність є самостійною. Вона є видом публічної 
юридичної відповідальності, що активно контак-

тує з іншими видами відповідальності. На його 
думку, фінансово-правова відповідальність має 
достатньо специфічних ознак і функцій, щоб вва-
жатися окремою [2, c. 79].

О.В. Муконін вважає фінансову відповідаль-
ність окремим видом юридичної, який є системою 
юридичних заходів держави відновлювального 
та припиняючого характеру, передбаченою нор-
мами податкового права, котрі діють як гарантія 
їх дотримання. Вона застосовується до спеціаль-
них суб’єктів правопорушення, тобто до платни-
ків податків, забезпечується за допомогою засобів 
державного примусу, має визначене коло суб’єктів 
і пов’язана з негативними наслідками морального 
та матеріального характеру для самого порушни-
ка, реалізується у характерних для неї процесу-
альних формах із особливими підставами щодо 
притягнення та настання фінансово-правової  
відповідальності [3, c. 218].

Ми підтримуємо наведене визначення та пози-
цію автора стосовно того, що фінансова відпові-
дальність є самостійною у системі правової від-
повідальності та має свої підстави щодо настання 
і притягнення. О.В. Муконін, а також деякі 
інші вчені визначають податкову відповідаль-
ність як складову частину (підвид) фінансової 
[4, с. 109–110].

Хоча науковцями підтримується думка про 
введення поняття «податкової відповідальності», 
може постати питання про доцільність такого 
виокремлення.

Самостійність фінансової відповідальності під-
креслює й Е.С. Дмитренко Вона вважає фінансо-
во-правову відповідальність сукупністю право-
відносин мiж державою в особі уповноважених 
органiв і самим порушником фiнансово-правових  
норм, спричинення негативних наслідків за ско-
єне правопорушення з метою покарання пра-
вопорушника у відповідній для сфери фінансо-
во-правового регулювання формі, відшкодування 
заподіяної шкоди (у ретроспективному аспекті) 
[5, с. 153]. Автор особливо підкреслює ретроспек-
тивний аспект відповідальності.

Щодо термінології, то поняття «фінансо-
во-правова відповідальність» і «фінансова відпо-
відальність», на нашу думку, є тотожними, тому 
ми вживаємо їх як взаємозамінні.

Визначаючи фінансову відповідальність, 
Д.О. Гетманцев формує її як вид правовідношен-
ня, що виникає через вчинення правопорушен-
ня у сфері суспільних відносин, які складаються 
у сфері використання публічних фондів держа-
ви, мобілізації та розподілу публічних фондів 
держави, змістом котрого є передбачені фінансо-
во-правові санкції, що застосовуються до право-
порушника як покарання [4, с. 348]. Визначення 
Е.С. Дмитренко здається більш широким, комп-
лексним і послідовним.
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Часто автори визначають фінансову відпові-
дальність як міру осуду, тобто фінансово-правова 
відповідальність стає вираженою мірою держав-
ного осуду, який проявляється у нормативному 
і забезпеченому державним примусом обов’язку 
зазнавати відповідних заходів державного приму-
су до суб’єкта фінансового правопорушення у виді 
фінансових санкцій за вчинене суб’єктом право-
порушення у сфері публічної фінансової діяль-
ності [2, с. 116]. Аналогічну думку підтримує 
й О.П. Орлюк, говорячи про міру осуду держави 
та державний примус [6, с. 84].

На нашу думку, такий підхід не є правильним, 
бо державний осуд виникає як наслідок виник-
нення правовідносин між самим порушником 
фінансово-правових норм і державою в особі упов-
новажених органів.

Деякі вчені роблять акцент не на правовідно-
синах чи мірі державного осуду, а на формі дер-
жавного примусу. Л.К. Воронова вважає фінан-
сово-правову відповідальність формою реалізації 
державно-владного примусу, який у разі пору-
шення фінансово-правових норм виникає і поля-
гає у застосуванні санкцій до порушника уповно-
важеними державними органами [7, с. 114].

Проаналізувавши ці визначення, ми виділя-
ємо три підходи до розуміння фінансової відпо-
відальності. Перший базується на державному 
осуді. Ми не можемо цілком погодитися з ним, 
адже неможливо віднести усі примусові заходи 
до заходів фінансової відповідальності. Другий 
підхід робить акцент на формі державного при-
мусу, за допомогою якого реалізується держав-
ний осуд. Третій базується на правовідносинах 
між державою (її уповноваженими органами) 
та правопорушником, які складно розглядати 
без державного осуду та примусу, а тяжіння до 
ретроспективного аспекту впливає на розуміння 
поняття і занадто звужує його.

На нашу думку, фінансова відповідальність – 
це суспільні відносини між державою в особi упов-
новажених органів і порушником, що виникають 
внаслідок порушення фінансово-правових норм 
і полягають у застосуванні уповноваженими дер-
жавними органами до правопорушника фінан-
сових санкцій, які забезпечуються державним 
примусом із метою припинення правопорушен-
ня, відшкодування заподіяної шкоди й охоро-
ни суспільних інтересів у разі скоєння правопо-
рушення або реалізації фінансово-правомірної 
поведінки; це обов’язок суб’єктів фінансових 
правовідносин із дотримання приписів фінансо-
во-правових норм у проспективному аспекті.

Ми є прихильниками комплексного підходу. 
Надмірне акцентування на одночасному викорис-
танні ретроспективного та проспективного аспек-
тів не варто підтримувати через невиправданий 
філософський зміст.

Часто, визначаючи фінансову відповідальність 
самостійним видом, вчені вказують її особливості. 
Основною особливістю є те, що вона має не лише 
штрафні, а й правовідновлювальні санкції, які 
змушують фізичних і юридичних осіб виконувати 
свої обов’язки, передбачені фінансовим (подат-
ковим) законодавством. Окрім того, вони забез-
печують певну компенсацію завданої шкоди, і це 
є одним із важливих факторів визначення розміру 
фінансово-правових санкцій [8, с. 132–133].

Основним аргументом проти існування 
фінансової відповідальності виступає посилан-
ня на ст. 92 Конституції України [9]. У статті 
визначені види юридичної відповідальності, 
а саме адміністративна, цивільна, дисциплі-
нарна та кримінальна, а тому існування інших 
видів відповідальності, окрім тих, що перед-
бачені Конституцією України, є неможливим, 
проте у рішенні Конституційного Суду України 
від 30 травня 2001 р. № 7-рп/2001 [10] роз’ясне-
но, що положення п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції 
України потрібно розуміти так, що безпосеред-
ньо ним не встановлюються конкретні види юри-
дичної відповідальності, адже зі ст. 92 Консти-
туції України [9] не випливає, що сам перелік 
є вичерпним.

Фінансову відповідальність за податкові пра-
вопорушення не можна розглядати окремо від 
поняття «податкового правопорушення», яке 
є фактичною підставою для застосування фінансо-
вої відповідальності.

Відповідно до ст. 109 Податкового кодексу 
України (ПКУ) податковим правопорушенням 
є протиправне діяння у вигляді дії чи бездіяль-
ності платників податків, посадових осіб кон-
тролюючих органів, податкових агентів та/або 
їх посадових осіб, що призвели до неналежного 
виконання чи невиконання вимог, встановле-
них ПКУ та іншим законодавством, контроль за 
дотриманням якого було покладено на відповідні 
контролюючі органи [11].

Податкове правопорушення є комплексом сут-
тєвих ознак. Насамперед це: діяння, котре може 
бути у вигляді дії або бездіяльності; винність; 
караність. Саме визначення податкового право-
порушення має базуватися на істотних ознаках 
правопорушення, притаманних й іншим правопо-
рушенням, зокрема фінансовому.

Д.М. Кобелька стверджує, що податковим пра-
вопорушенням є небезпечне, винне і шкідливе 
діяння деліктоздатного суб’єкта, направлене на 
порушення фінансового законодавства, яке регу-
лює мобілізацію, розподіл чи перерозподіл, вико-
ристання централізованих і децентралізованих 
фондів коштів [12, c. 196], проте це визначення 
мало розкриває сам суб’єкт податкового право-
порушення, ми вважаємо, що воно повинно бути 
більш комплексним.
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Більш широко до поняття підходить А.Й. Іван-
ський. Він вважає, що фінансове правопорушен-
ня є суспільно шкідливим, небезпечним і проти-
правним діянням, яке порушує фінансово-правові 
норми, винним діянням деліктоздатної особи, що 
порушує охоронювані фінансові інтереси та пра-
ва, за яке застосовується фінансово-правова від-
повідальність [2, c. 165].

Ми підтримуємо таке визначення, адже воно 
є досить комплексним, ним підкреслюється вин-
ність діяння деліктоздатної особи.

М.О. Мацелик вважає фінансовим правопо-
рушенням діяння на підконтрольних об’єктах, 
наслідком якого є порушення фінансово-правових 
норм [13, с. 43]. Нам здається таке визначення 
занадто спрощеним, розуміння підконтрольного 
об’єкта не є чітким, немає згадки про відповідаль-
ність суб’єкта правопорушення.

Е.С. Дмитренко розглядає фінансове правопо-
рушення як протиправне, суспільно небезпечне, 
винне діяння деліктоздатної особи, котра поруши-
ла порядок мобілізації, розподілу та використання 
публічних фондів коштів, що регулюється фінан-
сово-правовими нормами, за котре передбачена 
фінансово-правова відповідальність [5, c. 165].

На нашу думку, податковим правопорушен-
ням є протиправне, суспільно небезпечне діяння 
деліктоздатного платника податку, посадових осіб 
контролюючих органів, податкових агентів та/або 
їх посадових осіб, яке призвело до невиконання 
чи неналежного виконання вимог ПКУ чи іншого 
законодавства, контроль за дотриманням котрого 
покладено на контролюючі органи, та за яке перед-
бачена фінансово-правова відповідальність.

Варто сказати, що податкове правопорушен-
ня є підставою (фактичною підставою) фінан-
сово-правової відповідальності, а нормативною 
підставою – наявність відповідної норми права. 
Поряд із фактичною та нормативною підстава-
ми притягнення до юридичної відповідальності 
підставою настання юридичної відповідальності, 
на думку О.Ф. Скакун, є процесуальна підста-
ва (рішення правозастосовного органу) та від-
сутність обставин для звільнення від відповіда- 
льності [14, с. 440].

Нормативна підстава юридичної відповідаль-
ності суб’єкта фінансового права – це наявність 
відповідної норми права, що забороняє чи дозво-
ляє поведінку у сфері фінансової діяльності, вста-
новлює форму заходів і їх конкретний обсяг у разі 
порушення чи дотримання норми цим суб’єктом.

Підставою притягнення до юридичної відпо-
відальності суб’єктів фінансового права є сукуп-
ність обставин, наявність яких робить юридич-
ну відповідальність суб’єктів фінансового права 
можливою. Підставами ж настання юридичної 
відповідальності суб’єктів фінансового права 
є така сукупність обставин, наявність яких робить 

таку відповідальність необхідною (фактична, нор-
мативна, процесуальна підстава та відсутність 
обставин для звільнення від відповідальності) 
[15, с. 66].

висновки. Під фінансовою відповідальністю 
необхідно розуміти окремий самостійний різно-
вид юридичної відповідальності, котрий відіграє 
особливу роль у загальній системі такої відпові-
дальності з огляду на власні особливості та сферу 
застосування. Надане нами визначення фінансо-
вої відповідальності за податкові правопорушен-
ня є більш комплексним і дозволяє підійти до 
поняття з різних позицій.

Ми виокремлюємо три основні підходи до розу-
міння сутності фінансової відповідальності: пер-
ший описує цей інститут крізь призму державно-
го осуду, другий акцентує на формі державного 
примусу, третій характеризує фінансово-правову 
відповідальність у контексті існування правових 
відносин між державою та порушником податко-
вого права.

Податкове правопорушення є фактичною 
підставою фінансової відповідальності. Таким 
є протиправне, суспільно небезпечне діяння делік-
тоздатного платника податку, посадових осіб кон-
тролюючих органів, податкових агентів та/або їх 
посадових осіб, яке призвело до невиконання чи 
неналежного виконання вимог ПКУ чи іншого 
законодавства, контроль за дотриманням котро-
го покладено на контролюючі органи, та за яке 
передбачена фінансово-правова відповідальність.
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правові основи підготовКи фахівців для сфери технічного регулЮвання

У статті розглянуто питання правового регулювання підготовки фахівців для сфери технічного регулюван-
ня. Встановлено, що технічне регулювання – це правове регулювання відносин у сфері визначення та виконання 
обов’язкових вимог до характеристик продукції або пов’язаних із ними процесів і методів виробництва, а також 
перевірки їх додержання шляхом оцінки відповідності та/або державного ринкового нагляду і контролю нехар-
чової продукції чи інших видів державного нагляду (контролю). До складових елементів технічного регулювання 
було віднесено: розроблення технічних регламентів, стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов; 
проведення визначеними суб’єктами (як державними, так і недержавними) оцінки відповідності, сертифікації, 
метрологічного забезпечення, державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції чи інших видів 
державного нагляду, а також діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних 
установ щодо адміністративно-правового регулювання сфери дотримання якості та безпечності продукції, робіт 
і послуг. З огляду на міжгалузевий характер сфери технічного регулювання вона вимагає залучення для роботи 
фахівців різного профілю – як технічних спеціальностей, так і юристів, фахівців у сфері екології, стандартизації, 
оцінки відповідності та сертифікації, метрології, котрі залучаються до розробки технічних регламентів, норма-
тивних документів, а також проведення відповідних випробувань продукції. Визначено, що підготовка фахівців 
у сфері технічного регулювання повинна бути комплексною. Програма підготовки має включати системний під-
хід із наданням поглиблених знань із технічного регулювання, оцінки відповідності, сертифікації, стандарти-
зації, метрології, екологічної безпеки та правознавства. Крім того, підготовка кваліфікованих фахівців вимагає 
не тільки вивчення загальних теоретичних основ спеціальності, а й набуття практичних знань і навиків. Одним 
із основних питань підготовки фахівців із технічного регулювання є проходження практичної підготовки (ста-
жування). Набуті під час стажування навики допомагають дипломованому фахівцю у подальшій роботі, а також 
у виконанні наукових досліджень, у тому числі дисертаційних. Зроблено висновок, що під час підготовки фахів-
ців із технічного регулювання у закладах вищої освіти необхідно системно запроваджувати практику проведен-
ня стажування з відривом від навчання в установах, підприємствах та організаціях різних напрямів діяльності 
(таких як випробувальні та сертифікаційні лабораторії, підрозділи стандартизації, метрологічні установи тощо).

Ключові слова: технічне регулювання, підготовка кваліфікованих фахівців, оцінка відповідності, сертифіка-
ція, стандартизація, метрологія, технічні регламенти, стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови.

smernytskyi D. V. legal basis of training speCialists for the fielD of teChniCal 
regulation

The article considers the issues of legal regulation of training for the field of technical regulation. It is established that 
technical regulation is a legal regulation of relations in the field of determining and fulfilling mandatory requirements for 
product characteristics or related processes and production methods, as well as verifying their compliance by assessing 
compliance and / or state market supervision and non-food control. products or other types of state supervision (control). The 
components of technical regulation included: development of technical regulations, standards, codes of practice, technical 
conditions, carrying out by certain entities (both state and non-state) conformity assessment, certification, metrological 
support, state market supervision and control of non-food products or other types of state supervision, as well as the activities 
of executive bodies, local governments, state institutions for administrative and legal regulation of compliance with 
the quality and safety of products, works and services. Given the intersectoral nature of the field of technical regulation, it 
requires the involvement of specialists of various fields such as technical specialties, lawyers, specialists in the field of ecology, 
standardization, conformity assessment and certification, specialists in the field of metrology. These specialists are involved 
in the development of technical regulations, regulations, as well as in conducting appropriate product tests. It is determined 
that the training of specialists in the field of technical regulation should be comprehensive. The training program should 
include a systematic approach to providing in-depth knowledge of technical regulation, conformity assessment, certification, 
standardization, metrology, environmental safety and law. In addition, the training of qualified specialists requires not only 
the study of the general theoretical foundations of the specialty but also the acquisition of practical knowledge and skills. 
One of the main issues in the training of specialists in technical regulation is the passage of practical training (internship). 
The skills acquired during the internship help the graduate in further work, as well as in the implementation of scientific 
research, including the conduct of dissertation research on relevant topics. It is concluded that in the training of technical 
regulation specialists in higher education institutions, it is necessary to systematically introduce the practice of internships 
with separation from training in institutions, enterprises and organizations of various activities (testing and certification 
laboratories, standardization units, metrological institutions, etc.).

Key words: technical regulation, training of qualified specialists, conformity assessment, certification, 
standardization, metrology, technical regulations, standards, codes of established practice, technical conditions.
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Підготовка кваліфікованих фахівців для будь-
якої сфери людської діяльності відіграє найваж-
ливішу роль у розвитку цієї сфери. Якість теоре-
тичної та практичної підготовки фахівців впливає 
на їхню подальшу професійну діяльність і на час 
їх адаптації до практичної роботи після завершен-
ня навчання, будь-то практична, наукова чи нау-
ково-педагогічна діяльність.

Н.Л. Бондаренко-Зелінська зазначає, що під-
вищення якості освіти залишається актуальною 
проблемою будь-якого суспільства, оскільки 
визначає не тільки динаміку індивідуального 
зростання окремо взятої особистості, а й розвиток 
суспільства загалом, тому пошук шляхів удоско-
налення освітнього процесу триває безперервно 
[1, с. 6].

Не є винятком і сфера технічного регулюван-
ня безпечності та якості промислової продукції 
та процес підготовки кваліфікованих фахівців 
для цієї сфери діяльності.

Згідно із Законом України «Про технічні регла-
менти та оцінку відповідності» технічне регулю-
вання – це правове регулювання відносин у сфері 
визначення та виконання обов’язкових вимог до 
характеристик продукції або пов’язаних із ними 
процесів і методів виробництва, а також перевір-
ки їх додержання шляхом оцінки відповідності 
та/або державного ринкового нагляду і контролю 
нехарчової продукції чи інших видів державного 
нагляду (контролю) [2].

Сфера технічного регулювання має міжгалузе-
вий характер. До складових елементів технічного 
регулювання слід віднести розроблення технічних 
регламентів, стандартів, кодексів усталеної прак-
тики, технічних умов, проведення визначеними 
суб’єктами (як державними, так і недержавними) 
оцінки відповідності, сертифікації, метрологічно-
го забезпечення, державного ринкового нагляду 
і контролю нехарчової продукції чи інших видів 
державного нагляду, а також діяльність органів 
виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, державних установ щодо адміністратив-
но-правового регулювання сфери дотримання 
якості та безпечності продукції, робіт і послуг.

Підготовка кваліфікованих фахівців для сфе-
ри технічного регулювання здійснюється від-
повідно до Законів України «Про освіту» [3], 
«Про вищу освіту» [4], «Про наукову і науково- 
технічну діяльність» [5], «Про технічні регла-
менти та оцінку відповідності» [2], «Про стан-
дартизацію» [6], «Про державний ринковий 
нагляд і контроль нехарчової продукції» [7], 
«Про захист прав споживачів» [8], «Про охоро-
ну навколишнього природного середовища» [9], 
«Про екологічний аудит» [10], «Про акредитацію 
органів з оцінки відповідності» [11], «Про метро-
логію та метрологічну діяльність» [12], інших 
нормативно-правових актів щодо педагогічної 

та науково-технічної діяльності та встановлення 
відповідних характеристик продукції стосовно її 
безпечності та якості.

З огляду на міжгалузевий характер сфери тех-
нічного регулювання вона вимагає залучення для 
роботи фахівців різного профілю – як технічних 
спеціальностей, так і юристів, фахівців у сфері 
екології, стандартизації, оцінки відповідності 
та сертифікації, метрології, котрі залучаються 
до розробки технічних регламентів, норматив-
них документів, а також проведення відповідних 
випробувань продукції.

Технічний регламент за Законом України «Про 
технічні регламенти та оцінку відповідності» [2] – 
це нормативно-правовий акт, у якому визначено 
характеристики продукції або пов’язані з ними 
процеси та методи виробництва, включаючи від-
повідні адміністративні положення, додержання 
яких є обов’язковим.

Під нормативними документами згідно із Зако-
ном України «Про стандартизацію» [6] розуміють 
документи, що встановлюють правила, настанови 
чи характеристики щодо діяльності або її резуль-
татів. До них належать стандарти, кодекси уста-
леної практики та технічні умови.

Стандарт визначено як нормативний документ, 
заснований на консенсусі, прийнятий визнаним 
органом, який встановлює для загального і нео-
дноразового використання правила, настанови 
або характеристики щодо діяльності чи її резуль-
татів, і спрямований на досягнення оптимального 
ступеня впорядкованості у певній сфері.

Кодекс усталеної практики – це нормативний 
документ, що містить рекомендації щодо практик 
чи процедур проєктування, виготовлення, монта-
жу, технічного обслуговування або експлуатації 
обладнання, конструкцій чи виробів.

Технічні умови – нормативний документ, 
котрий встановлює технічні вимоги, яким повин-
на відповідати продукція, процес або послуга, 
та визначає процедури, за допомогою яких може 
бути встановлено, чи дотримані такі вимоги [6].

Отже, як ми можемо бачити із визначення 
нормативно-правових і нормативних документів 
сфери технічного регулювання, для їх розробки 
необхідне залучення технічних фахівців (фахів-
ців у сфері екології тощо) для визначення та вста-
новлення у нормативно-правових чи нормативних 
документах необхідних технічних (екологічних 
тощо) параметрів, котрих повинні додержува-
тися виробники продукції з метою забезпечення 
безпечності та якості продукції. Враховуючи, що 
зазначені документи включають також відповідні 
адміністративні положення, необхідне залучення 
фахівців із правознавства. Крім того, для визна-
чення у документах технічних параметрів до роз-
робки варто долучати фахівців із метрологічного 
забезпечення.
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Таким чином, підготовка фахівців у сфері 
технічного регулювання має бути комплексною. 
Також ми пропонуємо проводити підготовку 
фахівців за новою спеціальністю «Технічне регу-
лювання». Програма підготовки повинна вклю-
чати системний підхід із наданням поглиблених 
знань із технічного регулювання, оцінки відповід-
ності, сертифікації, стандартизації, метрології, 
екологічної безпеки та правознавства.

Згідно із Законом України «Про вищу осві-
ту» вища освіта – це сукупність систематизова-
них знань, умінь і практичних навичок, способів 
мислення, професійних, світоглядних і грома-
дянських якостей, морально-етичних цінностей, 
інших компетентностей, здобутих у закладі вищої 
освіти (науковій установі) у відповідній галузі 
знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої 
освіти, які за складністю є вищими, ніж рівень 
повної загальної середньої освіти [4].

О. Жорнова й О. Жорнова зазначають, що  
ХХІ століття пойменовано ерою професіоналів, 
тож підготовка фахівців у закладах вищої освіти – 
це чинник суспільних змін [13, с. 1].

Підготовка кваліфікованих фахівців вима-
гає не тільки вивчення загальних теоретичних 
основ спеціальності, а й набуття практичних 
знань і навиків. На наше переконання, одним із 
основних питань підготовки фахівців із технічно-
го регулювання є проходження практичної підго-
товки (стажування).

Набуті під час стажування навики допомага-
ють дипломованому фахівцю у подальшій роботі, 
а також у виконанні наукових досліджень, у тому 
числі дисертаційних. Тільки практична робота 
дає змогу закріпити отримані під час занять тео-
ретичні основи спеціальності, а також забезпечує 
їх більш глибоке осмислення.

Отже, на наш погляд, у підготовку фахівців із 
технічного регулювання у закладах вищої освіти 
необхідно системно запроваджувати практику 
проведення стажування з відривом від навчання 
в установах, підприємствах та організаціях різ-
них напрямів діяльності (таких як випробувальні 

та сертифікаційні лабораторії, підрозділи стан-
дартизації, метрологічні установи тощо).

Крім того, цей досвід допоможе краще вико-
нувати науково-педагогічну роботу тим фахів-
цям, котрі надалі виявлять бажання працювати 
у закладах вищої освіти.
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Кримінальна відповідальність неповнолітніх

Статтю присвячено розгляду окремих питань кримінальної відповідальності й покарання неповнолітніх. 
Аргументована виправданість гуманнішого ставлення до неповнолітніх у разі притягнення до кримінальної від-
повідальності, ніж до дорослих осіб. Указано на обов’язкову необхідність встановлення вікового цензу криміналь-
ної відповідальності в законі про кримінальну відповідальність і відзначено, що вік, з якого може наставати кри-
мінальна відповідальність за Кримінальним кодексом України, оптимальний.

Підтверджена доречність наявності в Загальній частині Кримінального кодексу України окремого розділу 
стосовно особливостей кримінальної відповідальності й покарання неповнолітніх, що дозволяє під час вирішен-
ня питань притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх ураховувати особливості їх психічно-
го розвитку, виховання, причини й умови, що сприяли скоєнню кримінальних правопорушень, і призначати 
законне й справедливе покарання. Визначено основні тенденції вирішення судами кримінальних справ під час 
вчинення кримінальних правопорушень неповнолітніми особами.

Окреслено складнощі, що виникають під час призначення певних видів покарань неповнолітнім особам. На 
підставі вивчення судової практики вказано на неефективність звільнення від покарання неповнолітніх із засто-
суванням примусових заходів виховного характеру у виді передачі неповнолітніх під нагляд батьків чи осіб, які їх 
заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за їх згодою, а також окремих громадян на їхнє 
прохання, тому що в такому разі неповнолітній, який вчинив кримінальне правопорушення, не отримує всіх 
необхідних виховних заходів та, як наслідок, продовжує злочинний спосіб життя.

За результатами проведеного аналізу зроблено відповідні узагальнення. Запропоновано подальші напрями 
щодо вдосконалення чинного Кримінального кодексу України з метою оптимізації та гуманізації кримінальних 
покарань стосовно неповнолітніх.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, неповнолітні, покарання, примусові заходи виховного 
характеру, вік кримінальної відповідальності.

zhdanova i. Ye., borodata k. V. Criminal liabilitY of minors
The article is devoted to the consideration of certain issues of criminal liability and punishment of minors. The 

justification of more humane treatment of minors in criminal prosecution than of adults is argued. It is pointed out that 
it is necessary to establish the age limit for criminal liability in the law on criminal liability and noted that the age from 
which criminal liability can arise under the Criminal Code of Ukraine is optimal.

The relevance of the existence of a separate section on the specifics of criminal liability and punishment of minors in 
the General Part of the Criminal Code of Ukraine has been confirmed. This allows to take into account the peculiarities 
of mental development, upbringing of minors, the causes and conditions that contributed to the commission of criminal 
offenses, and to impose legal and fair punishment in dealing with the prosecution of minors. The main tendencies 
of court resolution of criminal cases in the commission of criminal offenses by minors are determined.

The difficulties that arise in imposing certain types of punishment on minors are outlined. Based on the study 
of case law, it is indicated the ineffectiveness of release from punishment of minors with the use of coercive measures 
of an educational nature in the form of transfer of minors under the supervision of parents or persons replacing them, 
or under the supervision of the teaching or labor team with their consent, as well as individual citizens at their request. 
In this case, the juvenile who has committed a criminal offense does not receive all the necessary educational measures 
and, as a result, continues a criminal lifestyle.

Appropriate generalizations based on the results of the analysis are made. Further directions on improvement 
of the current Criminal Code of Ukraine with the purpose of optimization and humanization of criminal punishments 
concerning minors are offered.

Key words: criminal liability, minors, punishments, coercive measures of an educational nature, age of criminal 
liability.



51Випуск 4, 2021

актуальність досліджуваної теми й постанов-
ка проблеми. Натепер в Україні стрімко зростає 
динаміка кримінальних правопорушень, вчи-
нених неповнолітніми, і кількість проблем, які 
виникають у разі притягнення таких суб’єктів до 
відповідальності.

За статистичними даними Генеральної про-
куратури України у 2017 році було зареєстрова-
но 4 510 кримінальних правопорушень, вчине-
них неповнолітніми особами, у 2018 році – 3 980, 
у 2019 році – 3 495, у 2020 році – 3 031, за 4 місяці 
2021 року – 628. Кількість кримінальних право-
порушень, вчинених неповнолітніми, в загальній 
структурі за останні 5 років складає в середньому 
3% [1]. З огляду на дані статистики кількість заре-
єстрованих кримінальних правопорушень серед 
неповнолітніх зменшилася за останні 5 років, 
проте темпи росту злочинності серед неповноліт-
ніх майже втричі перевищують темп зростання 
загальної злочинності.

Зважаючи на це, злочинність неповнолітніх 
привертає все більшу увагу науковців і практиків, 
оскільки такі суб’єкти є правопорушниками осо-
бливого виду й становлять одну з найбільш кримі-
нально уражених верств населення.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями про відповідальність неповнолітніх 
займалися такі вчені, як Ю.В. Баулін, Н.Л. Бере-
зовська, В.М. Бородін, В.М. Бурдін, І.П. Василь-
ківська, В.О. Глушкова, Т.О. Гончар, Л.С. Дуб-
чак, Я.М. Квітка, А.О. Клевцов, С.Г. Киренко, 
Н.Я. Ковтун, Н.М. Крестовська, Н.А. Орловська, 
Ю.Ю. Синявська, Т.М. Приходько й інші. Але 
деякі аспекти кримінальної відповідальності 
неповнолітніх досі залишаються дискусійними 
й потребують оцінки й розв’язання в сучасних 
реаліях, особливо з впровадженням інституту 
кримінального проступку й нової класифікації 
злочинів у ст. 12 Кримінального кодексу (далі – 
КК) України.

метою статті є виявлення особливостей 
кримінальної відповідальності й покарання 
неповнолітніх.

виклад основного матеріалу. Відповідно до 
положень Мінімальних стандартних правил ООН, 
що стосуються відправлення правосуддя щодо 
неповнолітніх («Пекінських правил»), «неповно-
літнім є дитина або молода людина, яка в рамках 
існуючої правової системи може бути притягнута 
до відповідальності за правопорушення в такій 
формі, яка відрізняється від форми відповідаль-
ності, яка застосовується до дорослого» [2].

У кримінальному законодавстві України, 
а саме в ч. 1 ст. 22 Кримінального кодексу Укра-
їни (далі – КК України) передбачено, що середній 
вік, з якого призначається покарання та настає 
відповідальність, сягає 16 років. Хоча є винятки, 
зазначені в ч. 2 ст. 22 КК України, – кримінальні 

правопорушення, за які кримінальна відповідаль-
ність може настати із 14 років [3].

Нині найбільш проблематичним є питання про 
встановлення вікового порогу кримінальної відпо-
відальності. Науковці висловлюють різні думки із 
цього приводу: одні пропонують знизити вік при-
тягнення особи до кримінальної відповідальності, 
натомість інші виступають за його підвищення 
[4, с. 3–4]. На нашу думку, КК України натепер 
закріпив оптимальний вік, з якого може настава-
ти кримінальна відповідальність.

Делікатність проблеми вікової межі кримі-
нальної відповідальності, на думку науковців, 
полягає в тому, що, фіксуючи віковий поріг 
настання кримінальної відповідальності, законо-
давець не застрахований від помилок, але водно-
час він змушений його встановити. Вимушеність 
встановлення вікового цензу кримінальної відпо-
відальності визначається прагненням уникнути 
сваволі будь-якого роду в практиці притягнення 
неповнолітніх до кримінальної відповідальності 
[5, с. 115].

Кримінальний кодекс України в Загальній 
частині містить в собі окремий розділ XV «Особли-
вості кримінальної відповідальності та покарання 
неповнолітніх», що, на нашу думку, є дуже дореч-
ним. Виокремлення особливого розділу дозволяє 
врахувати під час розв’язання питань притягнен-
ня до кримінальної відповідальності неповноліт-
ніх особливості їх психіки, виховання, причини 
й умови, що сприяють скоєнню кримінальних 
правопорушень, і призначити законне й справед-
ливе покарання, спрямоване на досягнення його 
цілей [6, с. 177].

Основні види покарань, які можуть бути засто-
совані до неповнолітнього за вчинення криміналь-
ного правопорушення, закріплені в ст. 98 КК Укра-
їни, а саме: штраф, громадські роботи, виправні 
роботи, арешт і позбавлення волі. Також необ-
хідно звернути увагу, що в ч. 2 статті вказано, що 
до такого виду суб’єктів можуть бути застосовані 
додаткові покарання: штраф і позбавлення пра-
ва обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю [4].

Як зазначає К.В. Кобзар, покарання для непо-
внолітніх можна класифікувати таким чином:

– за юридичною значущістю – основні (арешт, 
виправні роботи, громадські роботи, позбавлення 
волі), додаткові (позбавлення права обіймати пев-
ні посади або займатися певною діяльністю), змі-
шані (штраф);

– які пов’язані з ізоляцією від суспільства – 
позбавлення волі й арешт;

– за наявністю чи відсутністю обмежень май-
нового характеру – штраф, виправні й громадські 
роботи;

– за терміном – безстрокові (штраф), строкові 
(всі інші) [7, с. 180].
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Ст. ст. 99, 100, 101, 102 КК України роз’ясню-
ють, коли застосовується той чи інший вид пока-
рання для неповнолітніх. Штраф відповідно до 
ст. 99 КК України застосовується лише до непо-
внолітніх, що мають самостійний дохід, власні 
кошти або майно, на яке може бути звернене стяг-
нення [4]. Розмір штрафу встановлюється судом 
залежно від тяжкості вчиненого кримінального 
правопорушення та з урахуванням майнового ста-
ну неповнолітнього в межах до п’ятисот встанов-
лених законодавством неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян. Складність призначення 
такого виду покарання пов’язана з небажанням 
працедавців офіційно працевлаштовувати непо-
внолітніх працівників, що унеможливлює накла-
дення такого виду покарання.

До неповнолітнього, що не має самостійного 
доходу, власних коштів або майна, на яке може 
бути звернене стягнення, засудженого за вчинення 
кримінального правопорушення, за яке передбаче-
но основне покарання лише у виді штрафу понад 
три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, може бути застосовано покарання у виді 
громадських або виправних робіт [4]. Такі виправ-
ні заходи будуть містити більший виховний і попе-
реджувальний момент, ніж штраф.

Відповідно до ст. 100 КК України громадські 
роботи можуть бути призначені неповнолітньому 
у віці від 16 до 18 років на строк від тридцяти до 
ста двадцяти годин і полягають у виконанні непо-
внолітнім робіт у вільний від навчання чи осно-
вної роботи час, що не може перевищувати двох 
годин на день [4]. Міжнародний досвід показує 
позитивний вплив такого виду покарання, хоча 
рівень призначення громадських робіт в Україні 
надзвичайно низький.

Натомість виправні роботи можуть признача-
тися неповнолітньому за місцем роботи на строк 
від двох місяців до одного року. Із заробітку непо-
внолітнього здійснюється відрахування в дохід 
держави в межах від п’яти до десяти відсотків [4].

На виконання такого виду покарання держава не 
витрачає великі кошти, оскільки кошти з бюджету 
виділяються тільки органам, що ведуть контроль 
та облік за виконанням цього покарання [8, с. 277].

Відповідно до ст. 101 КК України арешт поля-
гає в триманні неповнолітнього, який на момент 
постановлення вироку досяг шістнадцяти років, 
в умовах ізоляції в спеціально пристосованих 
установах на строк від п’ятнадцяти до сорока 
п’яти діб [4]. Натомість покарання у виді поз-
бавлення волі особам, які не досягли до вчинен-
ня кримінального правопорушення повноліття, 
не може бути призначене на строк понад десять 
років, окрім випадків, передбачених п. 5 ч. 3 стат-
ті, а саме за особливо тяжкий злочин, поєднаний 
з умисним позбавленням життя людини. У такому 
випадку вища межа покарання сягає 15 років [4].

Аналіз статистичних даних свідчить про існу-
вання негативної тенденції, відповідно до якої 
найтяжчий вид покарання серед тих, які можуть 
бути застосовані до неповнолітніх правопорушни-
ків, призначається судами в декілька раз більше, 
ніж інші види покарань, питома вага якого серед 
інших покарань сягає в середньому близько 90% 
[9, с. 180]. Така ситуація не прийнятна, оскільки 
в процесі виконання покарання виникають такі 
негативні процеси та явища, які не лише істотно 
ускладнюють процес досягнення мети виправлен-
ня, а й виключають можливість досягнення бажа-
ного результату.

Як свідчить судова практика, частою формою 
реалізації кримінальної відповідальності для 
неповнолітніх за вчинення кримінального про-
ступку або нетяжкого злочину є звільнення від 
покарання та застосування примусових заходів 
виховного характеру у виді передачі неповноліт-
нього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, 
чи під нагляд педагогічного або трудового колек-
тиву за його згодою, а також окремих громадян на 
їхнє прохання. Застосування такого заходу дер-
жавного примусу, на нашу думку, не дієве, оскіль-
ки неповнолітній, який учинив кримінальне пра-
вопорушення, як показує практика, не отримує 
всіх необхідних виховних заходів та, як наслідок, 
продовжує злочинний спосіб життя.

Звільнення неповнолітнього від кримінальної від-
повідальності можливе за наявності двох обставин:

1) якщо неповнолітній уперше вчинив криміналь-
ний проступок або необережний нетяжкий злочин;

2) якщо є можливість виправлення такого 
неповнолітнього без застосування покарання.

висновки. Зважаючи на вищезазначене, мож-
на резюмувати, що розділ XV Загальної частини 
КК України «Особливості кримінальної відпові-
дальності й покарання неповнолітніх» містить 
особливі умови кримінальної відповідальності 
неповнолітніх, які вчинили кримінально каране 
діяння, серед яких можна зазначити: скорочен-
ня переліку видів покарань та обмеження строків 
і розмірів установлених покарань; установлення 
умов, за яких можливе звільнення неповнолітніх 
від відбування покарання із застосуванням до них 
примусових заходів виховного характеру; закрі-
плення можливості застосування за наявності 
певних обставин умовно-дострокового звільнення 
від покарання незалежно від тяжкості вчиненого 
кримінального правопорушення.

Провівши дослідження чинних норм кримі-
нального законодавства, можна дійти висновку, що 
з метою оптимізації та гуманізації кримінальних 
покарань щодо неповнолітніх необхідно: подальше 
внесення змін до КК України в напрямі розширен-
ня переліку покарань, що можуть застосовувати-
ся до неповнолітніх; запровадження нових видів 
покарання, призначених спеціально для неповно-
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літніх, та індивідуалізація у виборі покарання. 
Такі зміни найкращим чином вплинуть на дію сис-
теми кримінальних покарань щодо неповнолітніх.
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проблематиКа сеКсуального насильства щодо неповнолітніх в уКраїні

Проблема сексуального насильства над неповнолітніми є натепер дуже актуальною в усьому світі. Тому поши-
рення сексуального насильства щодо неповнолітніх може мати зв’язок стосовно загального зростання кількості 
випадків насильства в суспільстві. Таке зростання може призвести до скоєння жорстокішого злочину, що може 
мати складніші наслідки, які можуть бути спрямовані зі сторони жертви злочину на скоєння суїцидів або нещас-
них випадків і закінчитися летальним результатом. Проблема сексуального насильства щодо неповнолітніх 
є занадто важкою та складною. Тому наше суспільство намагається про це не думати, але проблема існує, і нам від 
неї нікуди не дітися. Через це не потрібно відгороджуватися та боятися проблеми, а потрібно вміти грамотно захи-
стити дітей. Одним із пріоритетних напрямів соціальної політики України є боротьба проти злочинів, які спрямо-
вані на захист життя, здоров’я, волі й гідності особистості. Натепер українське суспільство почало усвідомлювати, 
наскільки страшним явищем є фактор насильства над неповнолітніми та які форми й прояви воно має, як може 
травмувати психічний стан дитини. Тому в деяких випадках, якщо дитина є учасником злочину, вона переживає 
тривогу, страх, почуття вини й сорому та, як правило, не розуміє, чому вона повинна відповідати на незручні 
питання стосовно злочину, який із нею відбувся. Неповнолітні дуже часто соромляться або просто бояться розпо-
вісти щодо скоєного з ними злочину, тому основною причиною не звертатися до правоохоронних органів є заля-
кування або сором, страх і зневіра в можливостях захисту. Таку проблему потрібно розв’язувати відповідними 
умовами, які будуть спрямовані на отримання достовірної інформації щодо скоєного злочину з неповнолітніми.

Ключові слова: статеві злочини, неповнолітні, захист, злочин, жертва насильства, насильство.

ivanovа o. l. problems of seXual ViolenCe against minors in ukraine
The problem of sexual violence against minors is very relevant today around the world. Therefore, the spread 

of sexual violence against minors may be related to the overall increase in the number of cases of violence in society. This 
increase can lead to more serious crimes that can have more complex consequences that can be directed by the victim 
of a crime to commit suicide or accidents that can be fatal. The problem of sexual violence against minors is too difficult 
and complex. Therefore, our society tries not to think about it, but this problem exists and we have nowhere to hide from 
it. Therefore it is not necessary to fence off and be afraid of this problem, and it is necessary to be able to protect children 
competently. One of the priorities of social policy of Ukraine is the fight against crimes aimed at protecting life, health, 
freedom and dignity of the individual. Today, Ukrainian society has begun to realize how terrible a factor is violence 
against minors and what forms and manifestations it carries and how it can traumatize the mental state of the child. 
Therefore, in some cases, if a child becomes a party to a crime, he or she may experience anxiety, fear, guilt, and shame, 
and usually do not understand why he or she should answer awkward questions about the crime that happened to him 
or her. Juveniles are very often ashamed or simply afraid to tell about the crime committed with them, so the main 
reason for not turning to law enforcement is intimidation or shame, fear and disbelief in the possibilities of protection. 
This problem needs to be solved by appropriate conditions that will be aimed at obtaining reliable information about 
the crime committed by minors.

Key words: sexual crimes, juveniles, protection, crime, victim of violence, violence.

Протиправне, насильницьке поводження щодо 
дитини може становити важливу проблему, яка 
існувала завжди й існує нині. Тому, не зважаючи 
на статистичні показники зменшення насильства 
щодо дитини, потрібно створити сучасні умови, 
які будуть спрямовані на захист і безпеку дитини 
в суспільстві. Дитина – це майбутнє кожної дер-
жави, тому одним із показників соціальної зріло-
сті суспільства є здорове ставлення до дитини.

Соціальна політика будь-якої правової держа-
ви повинна бути спрямована на створення гідних 
умов життя та розвитку не лише нинішнього, 
а й прийдешнього покоління. Демографічна кри-
за, яка натепер існує в Україні, не є позитивним 
явищем для українського суспільства, тому орга-
ни публічної влади повинні сприяти розвитку 
й захисту гідних умов життя щодо виховання 
нового здорового сучасного покоління.

Питання запобігання сексуального насиль-
ства щодо неповнолітніх особливо гостро постає 
в Україні та є предметом вивчення багатьох нау-
ковців і практиків в області кримінального права, 
психології, педагогіки й криміналістики, таких 
як О.І. Безпалько, Т.В. Журавель, Н.Г. Макси-
мова, Г.І. Федоришин, Л.П. Войтова, Т.М. Гонча-
рова, Н.М. Ахтирська, О.М. Джужа, М.В. Кова-
лева, С.С. Косенко, Д.І. Москаль, І.Б. Бондурка, 
О.Р. Бугера, В.Р. Закірова, А.А. Ноур та інші.

Проблема сексуального насильства над непо-
внолітніми повинна стосуватися кожного грома-
дянина суспільства. Тому проведення відповідної 
роботи в міжсекторальній і комунікаційній сфері 
спрямоване на розв’язання дуже важливих питань 
сексуального насильства щодо неповнолітніх.

Натепер існує низка обурень зі сторо-
ни суспільства стосовно скоєння найбільш  
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резонансних злочинів. Такі злочини стосують-
ся посягань на статеву свободу й недоторканість 
неповнолітніх. Тому статева злочинність являє 
собою сукупність факторів, які можуть бути 
спрямовані проти статевої свободи й недоторка-
ності, ці злочини можуть вчинятися з будь-яки-
ми видами насильства з метою задоволення сек-
суальної потреби в будь-якій формі [1, с. 420].

У демократичному суспільстві кожна особа 
незалежно від віку має право на захист своїх прав 
і свобод, а саме психічно здорова особа має право 
самостійно обирати собі партнера для статевих 
зносин і не допускати будь-якого примусу у сфері 
статевого спілкування. Тому суспільство повин-
но створювати сучасні умови, які спрямовані на 
захист і безпеку, своїм громадянам.

Треба звернути увагу на те, що вчинення ста-
тевих злочинів або примус до скоєння таких 
злочинів і розповсюдження такої злочинності 
може ставити під загрозу одну з важливих сфер 
суспільних відносин, а саме сімейне життя, яке 
містить дозвіл на спільне проживання та продов-
ження свого роду.

В Україні нинішня ситуація характеризується 
соціально-економічною та політичною нестабіль-
ністю та може зумовлювати зростання злочинно-
сті й насильства. Найбільшою проблемою натепер 
у суспільстві є зростання кількості насильниць-
ких злочинів сексуального характеру щодо непо-
внолітніх. Тому держава повинна визначити пер-
шочергові завдання щодо захисту неповнолітніх 
від різних негативних проявів сучасного суспіль-
ства, тому що неповнолітні є найменш захище-
ними ланками суспільства. Соціально-правовий 
захист неповнолітніх може містити один із важ-
ливих показників розвитку сучасного суспіль-
ства, його цивілізованість і перспективність.

Статеві злочини щодо дитини можуть пред-
ставляти одну з небезпечних форм антисоціаль-
ної поведінки. Останнім часом зросла кількість 
випадків сексуального насильства щодо неповно-
літніх. Людство почало усвідомлювати, наскіль-
ки поширене сексуальне насильство й сексуальна 
експлуатація щодо дитини та яку травму це може 
становити для дитини. Тому деякі вчені визнача-
ють, що існують декілька особливостей вікового 
цензу щодо ризиків сексуального насильства. До 
них можна віднести такі: це діти від двох до шести 
років і підлітки до 14 років. Треба звернути увагу 
на те, що діти в ранньому віці більш піддаються 
сексуальному насильству. Останнім часом були 
зроблені спроби виявити масштаби сексуально-
го насильства над неповнолітніми згідно зі ста-
тистичними даними в різних регіонах України. 
Було виявлено, що кожна п’ята дівчинка й кож-
ний сьомий хлопчик відчували на себе небезпечні 
дотики сексуального характеру зі сторони дорос-
лих, яким вони довіряли. А кожна третя дівчин-

ка шкільного віку пережила досвід сексуального 
домагання. Натепер за оцінкою експертів різні 
категорії дітей від 7–9 років до 12–13 років і стар-
ше частіше стають жертвами статевих злочинів 
[2, с. 106]. Сексуальне насильство нині є прихова-
ною проблемою, тому що встановити точну кіль-
кість потерпілих надзвичайно складно. За даними 
Ради Європи, на початок 2021 року кожна сьома 
дитина страждає від різних форм сексуального 
насильства. За статистичними даними Національ-
ної поліції у 80–90% випадках злочинцем, якій 
може скоювати статеві злочини щодо неповно-
літнього, є близький знайомий або родич. Тому 
в 90% діти, які постраждали від сексуальних зло-
чинів, не повідомляють у правоохоронні органи 
про скоєння з ними злочину, бо вважають це соро-
мом, і коли вони стають доросліше й відчувають 
безпеку, тоді вони можуть розповісти про скоєний 
із ними в дитинстві злочин. Проте сексуальні зло-
чини, які відбуваються з неповнолітніми, можуть 
мати серйозні порушення як зі сторони їхнього 
здоров’я, так і зі сторони психіки, і можуть мати 
все життя сексуальні травми. Але не існує ніяких 
особливих психічних симптомів, які б були пов’я-
зані із сексуальними злочинами щодо неповноліт-
ніх. Частіше можна визначити депресію, яка може 
перерости в спробу скоєння самогубства, в осіб, 
які у своєму життя хоч раз становилися жертва-
ми насильства, а також інші форми самодеструк-
тивної поведінки, що можуть призвести до вжи-
вання наркотичних засобів або сприяти анорексії 
чи булімії [3, c, 5]. До непрямих ознак сексуаль-
ного насильства можна віднести нічні кошмари, 
зміст яких завжди однаковий, тому що наша під-
свідомість повертає нас до визначних подій, які 
ми намагаємося забути. До ознак теж можна від-
нести небажання згадувати й розповідати іншим 
про страшні епізоди з дитинства. Тому діти, які 
переживали сексуальну травму, відчувають упро-
довж всього свого життя, що це погано, і намага-
ються передати суть того, що з ними сталося, або 
словами, або своєю поведінкою. Більшість непо-
внолітніх додумають те, що з ними відбулося, або 
стараються обіграти цю ситуацію та вигадати не 
правдиві факти. Та в деяких випадках жертви зло-
чину можуть брати свої слова назад, і це може роз-
глядатися як підтвердження обману, або обмов-
ляти невинну особу. Їх важко зрозуміти, але вони 
потребують особливої уваги для того, щоб потерпі-
ла особа не приміряла на себе роль злочинця. Тому 
деякі психологи вважають, що такі діти стражда-
ють синдромом пристосування. Це означає той 
факт, що неповнолітній розуміє, що сексуальний 
контакт повинен триматися в таємниці, тому вони 
стають безпорадними щодо свого кривдника. Цей 
синдром може залежати від віку й рівню розвитку 
й відносин між злочинцем і скривдженим. Треба 
зазначити той факт, що сексуальне насильство 
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над неповнолітніми є невідкладною та очевидною 
проблемою, яку потрібно вирішувати. Розв’яза-
ти проблему сексуального насильства щодо непо-
внолітніх можна, тільки досягнувши спільного 
результату з педагогами, соціальними працівни-
ками, які володіють інформацією стосовно тої чи 
іншої сім’ї, де скоюються злочини або існують 
прецеденти скоєння злочинів, і батьків або опі-
кунів, які так чи інакше причетні до виховання 
своєї дитини. Ці органи повинні ставити за мету 
можливість допомогти тим сім’ям, в яких відбува-
ється насильство або є наслідки цього насильства.

Треба відзначити той факт, що сектор сексуаль-
ного насильства може містити не тільки статеві 
зносини без згоди будь-якої особи, а й принижен-
ня сексуального характеру. Це можуть бути будь-
які брутальні жести або вислови й небажані доти-
ки до тіла. А також сексуальна експлуатація, яка 
містить втягнення неповнолітнього в проституцію 
або виготовлення порнографічного відео. Створен-
ня центрів психологічної допомоги постраждалим 
від сексуального насильства може потребувати 
комплексного підходу з формуванням спеціаль-
них державних програм, спрямованих на захист 
неповнолітніх зі сторони держави [4, c. 40]. Пріо-
ритетними напрямами діяльності таких закладів 
є виявлення осіб, які потребують невідкладної 
допомоги, і підтримка й реалізація реабілітацій-
них заходів, спрямованих на супровід осіб під час 
реабілітаційного періоду. Водночас слід підкрес-
лити, що від правильного й ефективного підходу 
щодо розв’язання цієї проблеми може залежати 
підвищення правової компетентності молоді, що 
може зменшити скоєння сексуальних злочинів 
і підвищити психічне, соматичне й сексуальне 
здоров’я дитини, а у майбутньому допоможе їй 
стати повноцінним членом нашої держави [5, c. 2]. 
Отже, можна переконливо сказати, що статеві 
злочини щодо неповнолітніх є феноменом, якій 
може мати свої передумови й тягнути за собою 
будь-які руйнівні наслідки, що можуть залиши-
ти слід як на особистості дитини, так і на всьому 

суспільстві в цілому. Тому потрібно не залишати 
без уваги найменший прояв насильства, розумію-
чи його наслідки щодо психічного стану дитини. 
У такому випадку потрібно надавати своєчасну 
кваліфіковану психологічну допомогу. До пси-
хічної допомоги можна віднести методи роботи 
із жертвою насильства як наодинці, так і групою 
або зі всією сім’єю взагалі. Отже, за умови комп-
лексного й компетентного підходу щодо феноме-
ну можна своєчасно виявляти й попереджати ті 
обставини, які можуть призвести до насильства. 
Соціальна політика нашої держави повинна бути 
спрямована на визначення інтересів дітей і точ-
них знань і розуміння справжнього становища 
дітей, а також їхніх потреб і шляхів їх задоволен-
ня. Тому кожна держава в процесі прийняття змін 
законодавства щодо захисту прав і свобод дітей 
зобов’язано враховувати міжнародні стандарти 
соціального захисту, спрямованого на незахищені 
ланки суспільства.
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стадії та моделі розвитКу принципів Кримінально-виКонавчого права

Статтю присвячено дослідженню стадій і моделей розвитку принципів кримінально-виконавчого права. 
У роботі проаналізовано загальнотеоретичні концепції щодо визначення стадій утворення правових принципів. 
Наголошено, що ключову роль під час реалізації стадії відіграють науковці, які формують теоретичні концеп-
ції, погляди, уяви про певний принцип і / або систему принципів кримінально-виконавчого права. Теоретичні 
погляди покладено в основу утворення принципу права з подальшим його відтворенням у відповідних нормах 
чинного кримінально-виконавчого законодавства. У статті наведено авторську думку, що стадія систематизації 
принципів кримінально-виконавчого права характеризується фактором угруповання принципів за певними кри-
теріями в різні групи, які свою чергою є підґрунтям для подальшого утворення норм права й формування їх у від-
повідні інститути. Наголошено, що процедура стадійності існування принципів завершується їх реалізацією, цей 
аспект існування принципів відбивається в правозастосуванні. У дослідженні висловлено авторську думку щодо 
моделей існування принципів у сучасній кримінально-виконавчій дійсності. Розглянуто лінійну модель розвит-
ку принципів. Наголошено на особливостях існування такої моделі в умовах чинного кримінально-виконавчо-
го права. Проаналізовано маятникову модель існування принципів права. Зосереджено увагу на характерності 
моделі для розвитку принципів кримінально-виконавчого права. Наголошено на позитивних аспектах і недоліках 
моделі. У статті досліджено спіралеподібну модель життєвого циклу принципів кримінально-виконавчого права. 
Зауважено, що така модель найактуальніша для відтворення закономірностей утворення та подальшої реалізації 
принципів і груп принципів кримінально-виконавчого права. Висловлено авторський погляд, що спіралеподібна 
модель існування принципів за своєю сутністю всебічно охоплює та відбиває стадії розвитку принципів кримі-
нально-виконавчого права, утворюючи належні структурні передумови. Модель є найпридатнішою для відтво-
рення процедури стадійності.

Ключові слова: принципи кримінально-виконавчого права, стадії та моделі розвитку принципів кримінально-
виконавчого права, систематизація принципів кримінально-виконавчого права, реалізація принципів 
кримінально-виконавчого права, спіралеподібна модель розвитку принципів кримінально-виконавчого права.

pylypenko D. о. stages anD moDels of DeVelopment prinCiples of Criminal  
anD eXeCutiVe law

The article is devoted to the study of stages and models of development of the principles of criminal executive law. 
The article analyzes the general theoretical concepts for determining the stages of formation of legal principles. It is 
emphasized that the key role in the implementation of this stage is played by scientists who form theoretical concepts, 
views and ideas about a certain principle and / or system of principles of criminal executive law. Theoretical views are 
the basis for the formation of the principle of law with its subsequent reflection in the relevant provisions of current 
criminal law. The author’s point of view is given in the article that the stage of systematization of principles of criminal 
executive law is characterized by the factor of grouping principles according to certain criteria into different groups, 
which in turn are the basis for further formation of legal norms and their formation into appropriate institutions. 
It is emphasized that the procedure of gradual existence of principles ends with their implementation, this aspect 
of the existence of principles is reflected in law enforcement. The author’s point of view on the models of existence 
of principles in the modern criminal-executive reality is expressed in the article. The linear model of development 
of principles is considered. Emphasis is placed on the peculiarities of the existence of such a model in the current 
criminal executive law. The pendulum model of existence of principles of law is analyzed. Attention is focused on 
the characteristics of this model for the development of the principles of criminal executive law. The positive aspects 
and disadvantages of this model are emphasized. The article investigates the spiral model of the life cycle of the principles 
of criminal executive law. It is emphasized that such a model is the most relevant for reflecting the patterns of formation 
and further implementation of the principles and groups of principles of criminal executive law. The author’s view is 
expressed that the spiral model of existence of principles, in its essence, comprehensively covers and reflects the stages 
of development of the principles of criminal executive law, forming appropriate structural preconditions, this model is 
the most suitable for reflecting the procedure of stages.

Key words: principles of criminal executive law, stages and models of development of principles of criminal executive 
law, systematization of principles of criminal executive law, realization of principles of criminal executive law, spiral 
model of development of principles of criminal executive law.

постановка проблеми. Реформування та розви-
ток сучасної України зумовлює відповідні якісні 
перетворення у сфері права. Цей аспект безумовно 
стосується і внутрішньодержавної сфери протидії 
та боротьби зі злочинністю. У такому контексті 

відбувається реформування галузі криміналь-
но-виконавчого права. За таких умов насампе-
ред потребує відповідного з’ясування та вдоско-
налення теоретичні, фундаментальні аспекти, 
що являють собою підґрунтя для формування  
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та існування галузі кримінально-виконавчого 
права. Одними з базових, структурних елемен-
тів кримінально-виконавчого права є відповідні 
принципи, що являють фактично собою смисло-
вий зміст прикладного напряму функціонування 
цієї галузі права. Ураховуючи вагомість таких 
категорій, як принципи кримінально-виконавчо-
го права, детального дослідження потребують їх 
ключові фактори утворення, формування та реа-
лізації. До таких факторів належать насамперед 
стадії та моделі розвитку принципів криміналь-
но-виконавчого права. Попри наявність у теорії 
кримінально-виконавчого права досить великої 
кількості досліджень, присвячених розгляду тео-
ретичних аспектів цієї галузі права, зазначені 
елементи кримінально-виконавчої дійсності зде-
більшого залишаються поза увагою науковців.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані з визначенням стадій і моделей 
принципів кримінально-виконавчого права, роз-
глядалися в роботах таких науковців, як І.Г. Бога-
тирьов, А.М. Васильєв, О.М. Джужа, О.Г. Колб, 
О.М. Литвинов, А.Х. Степанюк, В.М. Трубников, 
В.П. Філонов, П.Л. Фріс, А.І. Фролов, І.С. Яко-
вець, М.М. Яцишин та інші.

метою статті є визначення стадій і моделей 
розвитку принципів кримінально-виконавчого 
права з урахуванням наявних теоретичних кон-
цепцій із такого питання.

виклад основного матеріалу. Принципи як 
фундаментальні аспекти функціонування всієї 
системи кримінально-виконавчого права харак-
теризуються певними критеріями стадійності їх 
формування та розвитку. Із цього приводу дореч-
ною є позиція А.М. Васильєва, який зазначав, 
що правові ідеї-принципи, маючи тенденцію до 
впровадження в життя закладеного в них право-
вого ідеалу, проходять три основні стадії, якими 
є: правова теорія, система правових норм, пра-
вопорядок. На кожній із них правові ідеї одер-
жують специфічне втілення: на першій відбу-
вається розробка правових ідей як принципів 
правового регулювання, їхній розвиток у певній 
системі правових понять і категорій, обґрунту-
вання та доказування, а також первинна об’єк-
тивізація в законодавстві, в системі правових 
норм; на стадії системи правових норм принципи 
виступають як узагальнене, концентроване, син-
тезоване вираження основних ідейних засад, що 
розвиваються та конкретизуються в правилах 
і вимогах такої правової системи; на третій – як 
відправні засади принципів права знаходять від-
биття під час реалізації норм права, в правозасто-
совчій діяльності, втілюються в правопорядку, 
а тому правопорядок учений вважає заключною 
формою (стадією) реалізації правових принци-
пів. Таким чином, правова ідея опредметнюється 
у сфері практичної діяльності, що характеризує 

значення та роль принципів права в правовому 
регулюванні суспільних відносин [1, с. 14]. Пого-
джуючись з автором щодо окреслення стадійності 
об’єктивного існування принципів права, вважа-
ємо, що запропонована модель є цілком актуаль-
ною і для сфери кримінально-виконавчого права. 
Так, на першій стадії найяскравіше простежуєть-
ся взаємозв’язок і невід’ємність кримінально-ви-
конавчої політики й кримінально-виконавчого 
права, оскільки саме на цій стадії відбувається 
зародження та формування «ідеальної» уяви про 
певні категорії, їх критерії та умови подальшо-
го їх впливу на сферу кримінально-виконавчого 
права. Ідеалістичне уявлення про зародження 
фундаментальних категорій на цій стадії не є при-
марним, адже суб’єкти, залучені на цьому етапі 
утворення принципів, цілком реально реалізують 
цю процедурність. Одними із суб’єктів, залучених 
до цього процесу, є науковці. До такого процесу 
також можуть долучатися як державні органи, 
так і представники громадськості, релігійних 
організацій тощо. Проте саме представники нау-
кової спільноти, враховуючи специфіку їх діяль-
ності, є «яскравими» представниками зазначеної 
стадії утворення принципів. Наукові концепції, 
вироблені вченими, які здійснюють дослідження 
у відповідному напрямі, є тим самим підґрунтям, 
що завдяки сформованим теоретичним уявленням 
про сутність явища відповідних категорій синте-
зують надалі чітку модель сприйняття конкрет-
ного елементу кримінально-виконавчого буття як 
принципу.

Наступна стадія характеризується явищем 
систематики певних правових норм із наявним 
імперативним правилом відтворення принци-
пів як основоутворюючих елементів криміналь-
но-виконавчої системи. Непохитний постулат про 
фундаментальність принципів для всієї сфери 
кримінально-виконавчого права означає осново-
положність та обов’язковість цих категорій як для 
окремої норми кримінально-виконавчого права, 
так і для системи таких норм, інститутів цієї галу-
зі права тощо. Формування зазначених елементів 
кримінально-виконавчої дійсності відбувається 
на підставі й з обов’язковим урахуванням прин-
ципів кримінально-виконавчого права. Водночас, 
будучи певними орієнтирами в нормоутворюю-
чому процесі й формуванні відповідних систем 
кримінально-виконавчого права, вплив принци-
пів відбуватиметься перманентно, що фактично 
гарантує вчасне й оптимальне подальше оновлен-
ня елементів кримінально-виконавчої дійсності 
з урахуванням чинної кон’юнктури існування 
суспільства й держави в цілому.

Третя стадія характеризується прикладни-
ми умовами реалізації принципів кримінально- 
виконавчого права у відповідних правових нор-
мах, правилах, які сформовано й для яких забез-
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печено практичне їх здійснення. За таких умов 
принципи являють собою «фундаментальні три-
гери», які фактично спрямовують реалізацію від-
повідних норм у межах коректного змісту й задля 
досягнення ідеально визначеної мети. Реалізовані 
норми кримінально-виконавчого права утворюють 
подальше належне функціонування відповідних 
інституцій у межах галузі права, формуючи й реа-
лізуючи дієву, унормовану й упорядковану пра-
возастосовчу модель. Ця правова модель відбива-
ється та втілюється в правопорядку як ключового 
атрибута існування сфери кримінально-виконав-
чого права. Утім, на наше переконання, тверджен-
ня про те, що це є заключною формою (стадією) реа-
лізації правових принципів, не безспірне.

Аналізуючи вказану модель існування прин-
ципів у системі кримінально-виконавчого права, 
вважаємо, що вона, безумовно, відтворює собою 
ключові аспекти екзистенції принципів кримі-
нально-виконавчого права, проте така модель, як 
вбачається, не завершена. Наведена система, ста-
дійності існування принципів кримінально-вико-
навчого права, яка містить три базисних напрями 
з моменту утворення принципів до моменту їх 
реалізації, фактично відбиває прогресивну ліній-
ну модель. Подібна інтерпретація існування пев-
ного явища, як приклад, характерна для науко-
вих досліджень генези розвитку й становлення 
суспільства й держави в цілому. Для історичної 
науки лінійна модель розвитку являє собою образ 
історії як незворотної послідовності подій; геоме-
тричним аналогом цієї моделі спрямованості істо-
рії є пряма. Лінійність – це послідовність таких 
подій, які ведуть до певного стану суспільства. Ця 
парадигма сприйняття історичного часу визначає 
здебільшого уявлення про рух історії як лінію 
неухильного прогресу [2, с. 164]. Водночас слід 
зазначити, що прогресивний напрям може бути не 
єдиним та остаточним за таких умов. Так, ліній-
ний розвиток суспільства може відбуватися у двох 
напрямах – прогресивному й регресивному. Про-
грес і регрес являють собою суперечливу єдність 
протилежностей, одна з яких на певному етапі 
відіграє домінуючу роль. Ця єдність виявляється, 
по-перше, в тому, що прогрес суспільства не може 
бути вічним, зазвичай він супроводжується зво-
ротним рухом або стагнацією. По-друге, прогрес 
в якійсь одній сфері суспільного життя супрово-
джується регресом в інших. Тому будь-яка істо-
рична зміна в одному відношенні може розгляда-
тися як прогресивне, а в іншому – як регресивне. 
Відносність понять «прогрес» і «регрес» проявля-
ється також у тому, що прогрес суперечливий, він 
може містити й стан стагнації, і регресу. Останнє 
відбувається у випадку, коли система в цілому 
розвивається прогресивно, а який-небудь її еле-
мент – регресивно [3]. Екстраполюючи зазначе-
ну модель на сферу кримінально-виконавчого 

права, слід зазначити, що вона дещо збігається 
з процесом утворення, розвитку й функціонуван-
ня принципів як базисних категорій, оскільки 
історіографічно можна відокремити як прогре-
сивну, так і регресивну лінійність «життєвого 
циклу» принципів. Як приклад можна навести 
фактор існування та реалізації основоположних 
категорій кримінально-виконавчого права, у тому 
числі принципів, за часів знаходження України 
в складі Союзу Радянських Соціалістичних Рес-
публік. Характерна на той час репресивна модель 
кримінального судочинства була також базисною 
і для сфери виконання кримінальних покарань. 
Так зване «каральне правосуддя» відбивалося 
у формуванні базових уявлень про порядок, умо-
ви й специфіку функціонування кримінально-ви-
конавчої сфери. Домінуюча модель інквізиційно-
го судочинства суттєво впливала на сприйняття 
нормативної конструкції виконання криміналь-
них покарань саме крізь призму жорсткої авто-
кратичної парадигми. Це, звісно, вливало на 
вироблення, обґрунтування та реалізацію фунда-
ментальних аспектів виконання кримінальних 
покарань із позиції сили, що врешті-решт спону-
кало відповідний прогрес цієї сфери. Але ж тут 
слід зауважити, що таке явище, як формування 
«репресивної моделі», у сфері виконання кримі-
нальних покарань є прогресивним саме за думкою 
прибічників такої моделі, адже сучасні уявлення 
про вже не існуючу модель «інквізиційного пра-
восуддя» цілком свідчать про зворотне, тобто про 
регресію сфери виконання кримінальних пока-
рань. Проте для радянських часів репресії сприй-
мались як невід’ємна частина суспільного буття. 
Отже, наявна асиметрія в сприйнятті сутності 
сфери виконання кримінальних покарань при-
зводила до поступової регресії та деградації іншої 
складової частини кримінально-виконавчої дійс-
ності – сфери відбування покарань. Саме цей кри-
терій здебільшого стосується особи, яка відбуває 
кримінальне покарання. За часів тоталітарного 
режиму й за широкого розповсюдження на той час 
переслідування громадян за політичних мотивів, 
вільнодумство, критику радянської влади тощо 
створювалися передумови до регресії та дегра-
дації теоретичних уявлень про формування сфе-
ри відбування покарань на основі гуманістичної 
концепції. За тих часів диктат сили повністю 
усуває з порядку денного будь-які уявлення про 
базисність відбування покарання з урахуванням 
честі, гідності такої особи, і врешті-решт дотри-
мання її прав і свобод. Таким чином наведений як 
приклад вже не існуючий тип радянської кримі-
нально-виконавчої системи є наявним прикладом 
прогресії та одночасно регресії окремих напрямів 
функціонування кримінально-виконавчої сис-
теми, що також прямо впливало й на уявлення 
про принципи цієї сфери. Проте лінійна модель  
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існування кримінально-виконавчих принципів 
хоча й виглядає цілком природною, однак, як 
ми раніше зазначали, ця система не досконала. 
У контексті цього слід окремо розглянути цикліч-
ну модель розвитку принципів кримінально-ви-
конавчого права. Задля того, щоб відокремити 
ключові аспекти цієї моделі щодо принципів, 
насамперед доцільно прослідкувати її особливості 
щодо впливу на існування суспільства в цілому.

Так, системно-функціональні зміни, харак-
терні для такої моделі, насамперед відтворюють-
ся в неодноразовому чергуванні підйомів і криз, 
повторення одних і тих же фаз функціонування. 
У результаті підтримується відносно стабільний 
стан суспільства: відтворюються стійкі форми 
діяльності людей, їхні традиційні ролі в суспіль-
стві, традиційні економічні відносини, політич-
ні, релігійні й інші суспільні інститути. Виведе-
на з рівноваги соціальна система через певний 
час знову повертається до попереднього стану – 
відбувається свого роду маятниковий рух. Цикл 
є способом існування та збереження суспільства. 
І особливо наочно це виявляється в суспільствах, 
відносно замкнутих щодо зовнішнього світу. 
Типовим прикладом такого «розвитку» є Китай, 
який зберігав майже незмінний вигляд протя-
гом двох тисяч років і тільки з другої половини 
XIX ст. став розвиватися за лінійною моделлю. 
Історичний цикл містить процеси генезису, роз-
квіту й розпаду соціальних систем і відбиває 
той реальний факт, що суспільство, як і будь-
яке матеріальне утворення, має певний термін 
життя та після його закінчення припиняє своє 
існування [3]. На наше переконання, цикліч-
на модель розвитку є вдалішою моделлю для 
сприйняття сутності принципів у криміналь-
но-виконавчому праві, адже розвиток сучасної, 
національної кримінально-виконавчої системи 
має ознаки «маятниковості». Так, поступовий 
розвиток України й суспільства в цілому зазна-
ло суттєвих деструктивних змін, викликаних 
негативними й трагічними подіями в нашій дер-
жаві. Цей деструктивний процес продовжується 
й наразі. Окрім агресії з боку Російської Феде-
рації вітчизняна суспільна система потерпає від 
пандемії коронавірусної хвороби, що додатково 
спричиняє й економічну кризу з відповідними 
негативними наслідками для держави в ціло-
му. Такі негативні аспекти, безумовно, відбива-
ються на всіх без винятку сферах життєдіяль-
ності нашої держави, у тому числі на правовій 
сфері. Проте ці деструктивні явища мають свій 
особистий цикл існування та за певного часу їх 
вплив зменшиться, а існуюча в державі систе-
ма знов набуде певної стабільності, яка своєю 
чергою існуватиме до настання нових викликів. 
Циклічна модель розвитку є більш універсаль-
ною в порівнянні з лінійною моделлю для вибу-

дови моделі існування принципів як базисних 
елементів формування правових відносин.

Проте попри це існує модель розвитку, яка 
логічно об’єднує дві попередні, пропонуючи додат-
кові умови розвитку й становлення системи, – це 
так звана спіралеподібна модель. Суспільство роз-
вивається саме таким чином, писав Джамбаттіста 
Віко. На його думку, всі народи проходять три 
стадії розвитку: століття Богів (дитинство), вік 
Героїв (юність), вік Людей. Вони складають цикл 
розвитку, по завершенні якого суспільство прохо-
дить ті ж стадії та в тій же послідовності, але на 
вищому рівні розвитку. Таким чином, суспіль-
ство розвивається по спіралі. Ця модель заснова-
на на запереченні й повторенні пройдених етапів, 
однак повторення відбувається на вищому рівні 
розвитку. Спіраль містить як етапи й прогрес, так 
і регрес. Деякі автори вважають, що цей тип роз-
витку має більше варіантів розвитку, ніж два попе-
редні. Варіативність пов’язана з тим, що напрям, 
вектор розвитку може змінюватися в критичних 
точках. Із цього випливають два методологічно 
важливих висновки: в моделі з’являється більше 
можливостей для реалізації свободи людини, що 
своєю чергою приводить до того, що суспільство 
розвивається по не завжди передбачуваному сце-
нарієм [3]. Така модель дозволяє створювати нові 
елементи з урахуванням існуючого досвіду утво-
рення вже наявних, водночас нові елементи як 
міститимуть аспекти вже існуючих елементів, так 
і враховуватимуть нові критерії, актуальні для 
чинного етапу розвитку внутрішньодержавної 
системи. Як приклад слід навести існуючий у чин-
ному Кримінально-виконавчому кодексі (далі – 
КВК) принцип поєднання покарання з виправним 
впливом (ст. 5 КВК). Своєю чергою ч. 3 ст. 6 КВК 
визначає, що одним з основних засобів виправ-
лення та ресоціалізації засуджених є суспіль-
но корисна праця. Відповідно до глави 18 КВК 
праця засуджених реалізується у двох аспектах: 
по-перше, як право засуджених (ч. 1 ст. 118 КВК), 
по-друге, як їх обов’язок (ч. 2 ст. 118 КВК). Вод-
ночас попри відношення праці засуджених до 
категорії їх прав, за загальним правилом праця 
засуджених є обов’язковою умовою для умовно- 
дострокового звільнення від відбування засудже-
ним покарання (ст. 81 КК), заміни невідбутої 
частини покарання м’якішим (ст. 82 КК) і зміни 
умов тримання засуджених до позбавлення волі 
(ст. 100 КВК) [4]. У виправно-трудовому кодек-
сі України від 1970 р., який втратив чинність 
у 2004 році, фактор праці засуджених також був 
обов’язковим елементом виправлення засуджених 
(ст. 1). За такої умови праця засуджених належала 
виключно до обов’язку останніх (ст. 49) [5]. Отже, 
наявною є певна циклічність розвитку уявлень про 
працю засуджених як ключового аспекту прин-
ципу кримінально-виконавчого законодавства  
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у вигляді поєднання покарання з виправним впли-
вом. Відповідно до окресленої моделі розвитку 
елемент праці знов знайшов своє відбиття в КВК 
2004 року, але з певними нормативними умовами 
й застереженнями. Ці фактори було відокремлено 
з урахуванням загальної гуманістичної парадиг-
ми й демократизації розвитку суспільства. Відпо-
відно до цих факторів елемент праці знов знайшов 
своє відбиття в засадничих основах закону, проте 
вже за видозміненим «сценарієм», який відповід-
ним чином корелюється із сучасним уявами про 
виконання та відбування кримінальних покарань. 
Таким чином, на прикладі зазначеного принципу 
КВК прослідковується актуальність спіралеподіб-
ної моделі розвитку для базових структурних еле-
ментів кримінально-виконавчої дійсності, і прин-
ципів зокрема.

висновки. Підсумовуючи вищенаведене, слід 
зазначити, що стадії та моделі розвитку прин-
ципів кримінально-виконавчого права являють 
собою фундаментальні елементи кримінально-ви-
конавчої дійсності, які потребують відповідно-
го теоретичного дослідження. Ураховуючи спе-
цифіку «життєвого циклу» принципів у межах 
кримінально-виконавчого права, їх стадійність 

являє собою відповідну тріаду послідовних, логіч-
них етапів. Таким чином, стадії розвитку прин-
ципів кримінально-виконавчого права містять 
стадії утворення, систематизації та реалізації. 
Найвдалішою моделлю розвитку, яка повною 
мірою охоплює всі аспекти існування принципів  
кримінально-виконавчого права й водночас вра-
ховує особливості й специфіку цього процесу, 
є спіралеподібна модель розвитку.
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оКремі аспеКти взаємодії органів Кримінального судочинства

У статті досліджується сучасний стан взаємодії органів кримінальної юстиції. Визначено пріоритетні напрями 
взаємодії. Проаналізовано проблеми, що виникають під час взаємодії, запропоновано шляхи їх розв’язання. Нині 
в Україні відбувається становлення нової інституційної системи протидії злочинності, зміцнення органів Міністер-
ства внутрішніх справ, системи правоохоронних органів загалом, судової влади. Об’єктивна необхідність співпраці 
зумовлена, з одного боку, спільними завданнями, що стоять перед різними відомствами й органами у сфері запобі-
гання та протидії злочинності, з іншого, – відмінностями в їх функціональному й структурному статусі. Крім того, 
потреба у взаємних діях виступає як об’єктивна умова забезпечення цілісності системи під час внутрішньої та між-
системної взаємодії. Під час своєї діяльності поліція взаємодіє з правоохоронними й іншими державними органами, 
а також органами місцевого самоврядування відповідно до закону й інших нормативних актів. Поліція також функ-
ціонує в тісній співпраці й взаємодії з населенням, місцевими громадами й громадськими об’єднаннями на партнер-
ських засадах і спрямована на задоволення їх потреб. Саме з метою визначення причин та / або умов вчинення пра-
вопорушень планування службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з урахуванням специфіки 
регіону й проблем територіальних громад. Органи кримінальної юстиції активно взаємодіють між собою та з інши-
ми правоохоронними органами. Незважаючи на різний правовий статус, функції та коло повноважень, вони разом 
утворюють цілісну систему боротьби зі злочинністю, впливаючи на злочинність у різних напрямах і за різними ліні-
ями. Водночас рівність органів кримінального правосуддя та чіткий баланс їх прав дозволяють кожному суб’єкту 
системи не тільки активно впливати на роботу іншого, але й стримувати його від порушення закону. Забезпечення 
рівноваги й взаємодії між ними – це надійний механізм стримувань і противаг, ефективний засіб контролю, універ-
сальна гарантія запобігання беззаконня з боку цих суб’єктів. Діяльність органів кримінального правосуддя завжди 
спрямована на розв’язання спільних проблем у боротьбі зі злочинністю.

Ключові слова: органи кримінального судочинства, взаємодія, координація, злочинність, протидія, 
запобігання.

sydorenko n. s. inDiViDual aspeCt of Cooperation between boDies of the Criminal  
justiCe sYstem

The article examines the current state of interaction between criminal justice authorities. The priority directions 
of interaction are defined. The problems that arise during the interaction are analyzed, the ways of their solution are 
suggested. Today in Ukraine there is a formation and formation of a new institutional system for combating crime, 
strengthening the bodies of the Ministry of Internal Affairs, the system of law enforcement agencies in general, 
the judiciary. The objective need for cooperation is due, on the one hand, to the common tasks facing different agencies, 
bodies and departments in the field of crime prevention and counteraction, on the other hand – differences in their 
functional and structural status. In addition, the need for mutual action acts as an objective condition for ensuring 
the integrity of the system during internal and intersystem interaction. In the course of its activities, the police interact 
with law enforcement agencies and other public authorities, as well as local governments in accordance with the law 
and other regulations. Police work also in close cooperation and interaction with the population, local communities 
and public associations on a partnership basis and aimed at meeting their needs. It is for the purpose of determining 
the causes and / or conditions of committing offenses that the planning of official activities of police bodies and units is 
carried out taking into account the specifics of the region and the problems of territorial communities. Criminal justice 
bodies actively interact with each other and with other law enforcement agencies. Despite the different legal status, 
functions and range of powers, together they form a holistic system of combating crime, influencing crime in different 
directions and vectors. At the same time, the equality of criminal justice bodies and a clear balance of their rights allow 
each subject of the system not only to actively influence the work of another, but also to deter it from violating the law. 
Ensuring balance and interaction between them is a reliable mechanism of checks and balances, an effective means 
of control, a universal guarantee of prevention of lawlessness by these entities. The activities of criminal justice bodies 
are always aimed at solving common problems in combating crime.
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постановка проблеми. Стратегією націо-
нальної безпеки України, затвердженою Указом 
Президента України від 14 вересня 2020 року 
№ 392/2020 (далі – Стратегія), передбачено, 
що для забезпечення високого рівня готовності 
суспільства й держави до реагування на широ-
кий спектр загроз, яка передбачатиме дієву 
координацію та чітку взаємодію органів секто-

ру безпеки й оборони, інших державних органів, 
територіальних громад, бізнесу, громадянського 
суспільства й населення в запобіганні й реагуван-
ні на загрози й подоланні наслідків надзвичай-
них ситуацій, Україна запровадить національ-
ну систему стійкості [1]. Поряд із цим згаданою 
Стратегією актуалізується питання важливості 
ефективної взаємодії у сферах безпеки й оборони для  
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гарантування достатку й безпеки громадян, що 
досягається за умов сталого й динамічного еконо-
мічного зростання.

стан дослідження. Дослідженню різних 
аспектів здійснення взаємодії між органами 
кримінального судочинства присвячено праці 
О.М. Бандурки, Я.І. Гілінського, В.Л. Давиден-
ка, О.М. Джужи, В.П. Захарова, О.Г. Кальмана, 
М.П. Климчука, С.М. Князєва, О.М. Литвинова, 
В.В. Пивоварова, Л.І. Щербини, А.Є. Фоменка 
й деяких інших учених. Визнаючи досить знач-
ний внесок науковців у розроблення зазначеної 
проблематики, слід все ж таки звернути увагу 
на відсутність сучасних досліджень актуальних 
питань взаємодії органів кримінального судо-
чинства. Проблема потребує свого розв’язання. 
У зв’язку із цим метою статті є дослідження пріо-
ритетних напрямів взаємодії органів криміналь-
ного судочинства під час здійснення діяльності 
щодо протидії та запобігання злочинності.

виклад основного матеріалу. В Указі Президента 
України від 24 березня 2021 року № 119/2021 «Про 
Національну стратегію у сфері прав людини» одні-
єю зі стратегічних проблем, пов’язаних із поширен-
ням злочинності й неефективним розслідуванням 
кримінальних правопорушень, названо недостат-
ньо ефективну взаємодію правоохоронних органів 
України з відповідними органами інших держав, 
що своєю чергою вимагає діяльності з вдосконален-
ня механізмів такої взаємодії [2].

Нині в Україні відбувається становлення та фор-
мування нової інституційної системи протидії зло-
чинності, здійснюється зміцнення органів Мініс-
терства внутрішніх справ (далі – МВС), системи 
правоохоронних органів у цілому, судової системи. 
Об’єктивна необхідність взаємодії зумовлюється, 
з одного боку, спільністю завдань, які стоять перед 
різними відомствами, органами й підрозділами 
у сфері запобігання та протидії злочинності, з іншо-
го боку, відмінностями в їхньому функціонально-
му й структурному стані. Крім цього, необхідність 
взаємних дій виступає як об’єктивна умова забез-
печення цілісності системи під час внутрішньої 
та міжсистемної взаємодії [3].

Як слушно зазначає Є.М. Блажівський, 
у сучасних умовах офіційні статистичні дані, що 
концентруються окремо в різних відомствах і пра-
воохоронних органах, про кількість, стан і струк-
туру злочинності, і результати, отримані експер-
тами в ході проведених досліджень, мають значні 
розбіжності за всіма показниками, часто не порів-
нювані, тому не можуть бути покладені в основу 
прийняття рішень, що відбивали б об’єктивну 
реальність. Мало того, без повної картини кри-
мінальної ситуації навряд чи також можна роз-
рахувати вартість адекватних фінансових витрат 
та інших засобів, необхідних для протидії злочин-
ності [4, с. 98].

Поліція в процесі своєї діяльності взаємодіє 
з органами правопорядку й іншими органами 
державної влади, а також органами місцевого 
самоврядування відповідно до закону й інших 
нормативно-правових актів. Також діяльність 
поліції здійснюється в тісній співпраці й взаємодії 
з населенням, територіальними громадами й гро-
мадськими об’єднаннями на засадах партнерства 
й спрямована на задоволення їхніх потреб. Саме 
з метою визначення причин та / або умов учинен-
ня правопорушень планування службової діяль-
ності органів і підрозділів поліції здійснюється 
з урахуванням специфіки регіону й проблем тери-
торіальних громад [4, с. 100].

Поряд із цим у ст. 23 Закону України «Про 
Національну поліцію» зазначено, що одним із 
повноважень поліції є здійснення у взаємодії зі 
Збройними Силами України, Національною гвар-
дією України, Державною прикордонною служ-
бою України, Державною спеціальною службою 
транспорту, Службою безпеки України боротьби 
з диверсійно-розвідувальними силами агресо-
ра (противника) і не передбаченими законами  
України воєнізованими або збройними формуван-
нями [4, с. 101].

Важливим напрямом взаємодії поліції з гро-
мадськістю, органами місцевого самоврядування, 
населенням, іншими органами кримінального 
судочинства є інформування про стан злочинності 
й результати діяльності підрозділів поліції щодо 
протидії злочинності.

У ст. 9 Закону України «Про Національну полі-
цію» зазначається, що поліція забезпечує постійне 
інформування органів державної влади й органів 
місцевого самоврядування, а також громадськос-
ті про свою діяльність у сфері охорони й захи-
сту прав і свобод людини, протидії злочинності, 
забезпечення публічної безпеки й порядку. Також 
поліція забезпечує доступ до публічної інформа-
ції, володільцем якої вона є, у порядку й відповід-
но до вимог, визначених законом. Нормативно- 
правові акти, що регламентують діяльність полі-
ції, обов’язково оприлюднюються на вебпорталі 
центрального органу управління поліції.

Такий підхід у діяльності поліції свідчить про те, 
що діяльність ґрунтується на принципах прозоро-
сті, гласності й відкритості поліції до діалогу, взає-
модії та допомозі в межах наділених повноважень.

Зокрема, у ст. 25 Закону України «Про Наці-
ональну поліцію» одним із повноважень у сфері 
інформаційно-аналітичного забезпечення поліції 
є те, що вона здійснює інформаційну взаємодію 
з іншими органами державної влади України, 
органами правопорядку іноземних держав і між-
народними організаціями.

Питанням взаємодії поліції з іншими струк-
турами й відомствами приділяється значна ува-
га в Стратегії розвитку Міністерства внутрішніх 
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справ України до 2020 року. Акцентується на 
необхідності підвищення ефективності роботи 
й взаємодії всіх підрозділів МВС через максималь-
не використання інформаційно-комунікаційних 
технологій, а також через створення відповідних 
механізмів взаємодії сучасного зразка, взявши за 
основу міжнародний досвід [5].

Пропонується здійснювати подолання викли-
ків такими шляхами: підвищення ролі превентив-
ної діяльності у сфері протидії злочинності й впро-
вадження відповідних програм; удосконалення 
організаційних і правових основ для посилення 
боротьби з організованою злочинністю та протидії 
торгівлі людьми, домашньому й гендерно зумов-
леному насильству, наркозлочинності й кіберзло-
чинності; упровадження інституту кримінальних 
проступків і нових процесуальних форм для під-
вищення ефективності досудового розслідування; 
розроблення та впровадження єдиної електронної 
системи роботи з даними й матеріалами досудових 
розслідувань у взаємодії з органами прокуратури 
й судами для забезпечення безперервності й під-
контрольності проведення досудового розсліду-
вання; запровадження використання різних дже-
рел інформації в діяльності органів системи МВС, 
комплексне впровадження сучасних систем кри-
мінального аналізу, в тому числі методології Євро-
полу з оцінки загроз тяжких злочинів та організо-
ваної злочинності; розроблення та впровадження 
разом з іншими державними органами оптималь-
ної системи захисту свідків в Україні; розвиток 
міжнародної взаємодії у сфері протидії організо-
ваній і транснаціональній злочинності; посилення 
взаємодії між Державною міграційною службою, 
Держприкордонслужбою, Національною поліці-
єю з питань протидії транскордонній злочинності, 
торгівлі людьми й неконтрольованої міграції [5].

Як можемо побачити з наведеного вище, покра-
щення взаємодії планується зробити значною 
мірою шляхом покращення інформаційно-кому-
нікаційних технологій.

Відповідно до Положення про патрульну служ-
бу МВС пріоритетним завданням патрульної служ-
би після завдання запобігання кримінальним, 
адміністративним правопорушенням; попере-
дження, виявлення та припинення кримінальних 
та адміністративних правопорушень, випадків 
насильства в сім’ї, а також виявлення причин 
та умов, що сприяють їх учиненню, є взаємодія із 
суспільством. Взаємодія патрульної служби із сус-
пільством проявляється шляхом реалізації підходу 
«міліція та громада», що полягає в співпраці й вза-
ємодії з населенням, громадськими організаціями, 
іншими підрозділами органів внутрішніх справ, 
органами публічної влади з метою запобігання пра-
вопорушенням, забезпечення безпеки, зниження 
рівня злочинності, а також установлення довірли-
вих відносин між міліцією та населенням [6].

Серед суб’єктів кримінального судочинства 
важливу роль у здійсненні кримінологічної діяль-
ності відіграють слідчі підрозділи Національної 
поліції України. Згідно з Положенням про орга-
нізацію діяльності слідчих підрозділів Націо-
нальної поліції України від 06 липня 2017 року 
№ 570 слідчі підрозділи Національної поліції 
України (далі – слідчі підрозділи) є структурними 
підрозділами апарату центрального органу управ-
ління поліції, її територіальних органів, які від-
повідно до кримінального процесуального законо-
давства є органами досудового розслідування, що 
забезпечують досудове розслідування криміналь-
них правопорушень, віднесених до підслідності 
слідчих органів Національної поліції [7].

З наведеного переліку завдань слідчих підроз-
ділів можемо виділити два основних напрями, 
в яких ними реалізується здійснення криміноло-
гічної діяльності:

1) виявлення причин та умов, які сприяють 
учиненню кримінальних правопорушень;

2) вжиття заходів щодо усунення таких при-
чин та умов. Безперечно, одноособово слідчий не 
в змозі усунути криміногенні детермінанти зло-
чинності чи то окремого кримінального прова-
дження.

У зв’язку із цим слідчі підрозділи під час здійс-
нення своїх повноважень взаємодіють із міністер-
ствами, іншими центральними органами виконав-
чої влади, органами місцевого самоврядування, 
державними установами, громадськими органі-
заціями й об’єднаннями, а також відповідно до 
міжнародних договорів України з компетентними 
й судовими органами іноземних держав [7].

Однією з функцій слідчих підрозділів є організа-
ція взаємодії слідчих підрозділів з Офісом Генераль-
ного прокурора, регіональними, місцевими про-
куратурами, зокрема прокурорами, які здійснюють 
нагляд за додержанням законів під час проведення 
досудового розслідування у формі процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням, органами 
й підрозділами, що здійснюють оперативно-розшу-
кову й судово-експертну діяльність [7].

Низка норм Кримінально-процесуального 
кодексу (далі – КПК) України прямо вказує на 
необхідність взаємодії слідчого, прокурора, суду 
з фахівцем і судовим експертом під час досудового 
слідства. Закон наділяє слідчого широкими пов-
новаженнями під час здійснення взаємодії з фахів-
цями. Зокрема, він надає слідчому право залу-
чати фахівців-лікарів під час проведення огляду 
трупа й освідування особи (ст. ст. 238, 241 КПК 
України). Для забезпечення прав слідчого закон 
передбачає низку прав та обов’язків фахівців 
і керівників організацій, в яких вони працюють. 
Згідно зі ст. 71 КПК України фахівець зобов’я-
заний з’явитися за викликом слідчого, брати 
участь у проведенні слідчої дії, використовуючи  
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свої спеціальні пізнання. Він має сприяти слід-
чому у виявленні, закріпленні й вилученні слідів 
злочину, звертати його увагу на обставини, пов’я-
зані з виявленням, закріпленням і вилученням 
доказів, давати пояснення з приводу виконаних 
дій. У процесі розслідування слідчий взаємо-
діє з експертами державних експертних установ 
(Міністерства юстиції, експертно-криміналіс-
тичними підрозділами Міністерства внутрішніх 
справ і Міністерства оборони, судово-медичними 
й судово-психіатричними установами Міністер-
ства охорони здоров’я). Тут також основні питан-
ня взаємодії регламентуються законом. Так, 
ст. 69 КПК України зобов’язує експерта з’явитися 
за викликом слідчого й дати об’єктивний висно-
вок за поставленими питаннями. Якщо питання 
виходить за межі спеціальних знань експерта або 
представлені йому матеріали недостатні для про-
ведення досліджень, експерт у письмовій формі 
повідомляє особу, яка його залучила, чи суд, що 
доручив проведення експертизи, про неможли-
вість проведення експертизи [8, с. 148]. Взаємодія 
між органом, що проводить розслідування, і екс-
пертними установами (підрозділами), спеціаліс-
тами здійснюється за різних умов і форм. Однак 
єдиної думки про форми взаємодії з метою засто-
сування спеціальних знань у кримінальному судо-
чинстві не вироблено.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, 
зазначимо, що органи кримінального судочинства 
активно взаємодіють як один з одним, так і з інши-
ми правоохоронними органами. Незважаючи на 
різний правовий статус, функції та коло повнова-
жень, у своїй сукупності вони утворюють цілісну 
систему протидії злочинності, здійснюючи вплив 
на злочинність за різними напрямами й вектора-
ми. Поряд із цим рівність органів кримінального 
судочинства, чіткий баланс їхніх прав дають змо-
гу кожному суб’єкту системи не лише активно 
впливати на роботу іншого, а й стримувати його 
від порушень закону. Забезпечення балансу й вза-
ємодії між ними – надійний механізм стримувань 
і противаг, ефективний засіб контролю, універ-
сальний гарант недопущення беззаконня цими 
суб’єктами. Діяльність органів кримінального 
судочинства завжди спрямована на вирішення 
спільних завдань щодо протидії злочинності.

За такої умови, незважаючи на те, що при-
йнято низку нормативних документів, які сто-
суються питань координації та взаємодії, вони 
здебільшого мають декларативний характер. 
Залишається не достатньо розробленим і відпра-
цьованим реальний механізм координації орга-
нів кримінального судочинства. Недосконалістю 
характеризується взаємодія органів системи МВС 
і наявність різних підходів до виконання спільних 

загальних завдань. Досить слабкою на практиці 
є координація запобіжної діяльності. Більшість 
напрямів взаємодії та координації реалізуються 
формально. Уважаємо, що виправити ситуацію 
з взаємодією органів кримінального судочинства 
допомогло б прийняття нормативного документа, 
який би регулював питання взаємодії органів кри-
мінального судочинства між собою. Таке рішення 
дозволило б визначити основні стратегічні напря-
ми взаємодії, їх зміст, завдання, механізм і засо-
би реалізації. На наше переконання, доцільним 
є передбачення в структурі органів кримінального 
судочинства посад кримінологів або аналітичних 
підрозділів, в яких би працювали кримінологи 
з фаховою освітою та займалися дослідженням 
кримінологічних аспектів діяльності окремого 
суб’єкта протидії злочинності й розробляли на 
такій основі пропозиції щодо вдосконалення їх 
діяльності, підвищення ефективності запобіжної 
діяльності.
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теоретиКо-правові основи формування поняття «еКономічна безпеКа держави 
у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності»

У статті розглянуто питання теоретичних і правових основ формування терміна «економічна безпека держави 
у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності». Досліджено терміни «економічна безпека держа-
ви», «протидія злочинності», «транснаціональна організована злочинність» у науковій літературі та норматив-
но-правових актах. Констатовано, що економічна безпека є складовою частиною національної безпеки, взаємодіє 
з іншими її складниками, залишаючись основою безпеки держави, забезпечує реалізацію усього комплексу наці-
ональних економічних інтересів і виступає матеріальною основою життєдіяльності людини, суспільства та дер-
жави. Зроблено висновок про те, що протидія злочинності є діяльністю, яка супроводжується здійсненням відпо-
відної системи заходів, спрямованих на виявлення злочинів, у тому числі причин та умов їх вчинення, а також 
притягнення винних до кримінальної відповідальності. Встановлено, що формування понятійного апарату тран-
снаціональної організованої злочинності у науковій літературі залежить від кількості визначених дослідниками 
типових ознак, властивих транснаціональним злочинним організаціям. Частина таких ознак характеризує орга-
нізовані злочинні формування загалом, частина має транснаціональний характер. Запропоновано визначення 
терміна «економічна безпека держави у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності» як такого 
стану економічного розвитку країни, який характеризується найбільш повним і раціональним використанням її 
економічного потенціалу, здатністю до самовідтворення, захищеністю від дії внутрішніх і зовнішніх загроз наці-
ональній економіці, зумовлених діяльністю транснаціональних злочинних організацій, що сприяє задоволенню 
економічних і соціальних інтересів особи, суспільства та держави.

Ключові слова: економічна безпека держави, стан національної економіки, протидія злочинності, 
транснаціональна організована злочинність, злочинна організація.

khoronovskyi o. i. theoretiCal anD legal basis of formation of the ConCept “eConomiC 
seCuritY of the state in the fielD of Combating transnational organizeD Crime”

The article considers the issues of theoretical and legal bases of formation of the term “economic security of the state 
in the field of combating transnational organized crime”. It is researched the terms “economic security of the state”, 
“fight against crime”, “transnational organized crime” in the scientific literature and regulations. It is stated that 
economic security is a component of national security, interacts with other components, while remaining the basis 
of state security, ensures the realization of the whole complex of national economic interests and is the material basis 
of human life, society and the country. It is concluded that the fight against crime is an activity that is accompanied by 
the implementation of an appropriate system of measures aimed at revealing crimes, including the causes and conditions 
of their commission, as well as bringing the perpetrators to justice. It is established that the formation of the conceptual 
apparatus of transnational organized crime depends on the number of typical features identified by scientists, inherent 
in transnational criminal organizations. It is noted that the characteristics of different sets of features indicate that in 
some cases they contain features that characterize organized criminal groups in general, and features that distinguish 
between them transnational character. It is proposed to define the term “economic security of the state in combating 
transnational organized crime”. It is defined as the state of economic development of the country, characterized 
by the fullest and most rational use of its economic potential, ability to self-reproduction, protection from internal 
and external threats to the national economy due to the activities of transnational criminal organizations, which 
contribute to the economic and social interests of the individual, society and country.

Key words: economic security of the state, state of the national economy, crime prevention, transnational organized 
crime, criminal organization.

Необхідною передумовою стійкого розвитку 
держави є забезпечення належного рівня її еконо-
мічної безпеки. Перманентна трансформація чин-
ників розвитку національної економіки значною 
мірою актуалізує дослідження, спрямовані на 
забезпечення економічної безпеки України.

Проблемність економічної безпеки за умов 
сучасної глобалізації набуває статусу найвищого 
пріоритету в державній політиці. Виняткове зна-
чення вона має в аргументації прийняття полі-
тичних рішень. Науково-концептуальні засади 
економічної безпеки забезпечують формування 

відповідної політики на рівні держави чи суб’єк-
тів нижчих організаційних рівнів.

Дослідження визначеної нами проблематики 
розпочнемо із розгляду думок науковців, котрі 
тлумачать сутність і складники терміна «еконо-
мічна безпека держави». У сучасній літерату-
рі знаходимо різні підходи до визначення цього 
поняття.

Так, М.М. Пендюра зазначає, що економічна 
безпека держави є не тільки однією з найважливі-
ших складових частин цілісної системи національ-
ної безпеки як комплексу захисту національних 
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інтересів, а й вирішальною умовою дотримання 
і реалізації національних інтересів [1].

У свою чергу, І.Я. Богданов вважає, що еко-
номічна безпека – це стан економіки країни, за 
об’ємними та структурними параметрами достат-
ній для забезпечення чинного статусу держави, її 
незалежного від зовнішнього тиску політичного 
й соціально-економічного розвитку [2].

Дещо розширює дефініцію «економічної без-
пеки» Г.А. Пастернак-Таранушенко, зазначаючи, 
що економічна безпека – це стан держави, який 
забезпечує можливість створення і розвитку умов 
для плідного життя її населення, перспективного 
розвитку її економіки в майбутньому та зростання 
добробуту її мешканців [3].

Представники провідних країн Заходу також 
допускають досить широку інтерпретацію цього 
поняття. Аналіз міжнародного досвіду дозволяє 
зробити висновок про те, що під терміном «еконо-
мічна безпека» переважна більшість авторів розу-
міють такий стан національної економіки, коли 
економічний добробут нації, стабільність вну-
трішнього ринку певної країни залежать від дій 
зовнішніх факторів, але негативний вплив ззов-
ні нейтралізується резервами господарства краї-
ни, що дозволяє зберегти економічну, соціальну 
і політичну стабільність [4–6].

Аналіз наукових підходів до визначення еко-
номічної безпеки засвідчив: на думку більшості 
авторів, економічна безпека є складовою части-
ною національної безпеки, взаємодіє з іншими 
її складниками, залишаючись основою безпеки 
держави, забезпечує реалізацію усього комплек-
су національних економічних інтересів і виступає 
матеріальною основою життєдіяльності людини, 
суспільства та держави. Вибір конкретних засо-
бів і шляхів забезпечення економічної безпеки 
держави зумовлюється необхідністю своєчасного 
вжиття заходів, адекватних характеру і масшта-
бам наявних загроз. Безперечно, координуюча 
і керівна роль у процесі забезпечення економіч-
ної безпеки країни має належати державі, дії якої 
у певному сенсі іноді суперечать інтересам фор-
мування власної економічної безпеки індивідів 
та економічних агентів цієї держави, проте така 
суперечність об’єктивно зумовлена функцією дер-
жави як гаранта національних інтересів.

Закон України «Про основи національної без-
пеки України» визначив, що економічна безпека 
є складовою частиною національної безпеки дер-
жави [7]. У Законі України «Про національну без-
пеку» вказано, що державна політика у сферах 
національної безпеки й оборони спрямовується на 
забезпечення економічної безпеки України [8].

Нормативний документ, який дає визначення 
економічній безпеці – Наказ Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 
29 жовтня 2013 р., яким затверджено методичні 

рекомендації щодо розрахунку рівня економічної 
безпеки України. Так, відповідно до цього докумен-
та економічна безпека – це такий стан національної 
економіки, котрий дає змогу зберігати стійкість до 
внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задоволь-
няти потреби особи, сім’ї, суспільства та держа-
ви [9]. Погоджуємося із наведеним визначенням, 
проте вважаємо недоцільним виокремлювати таку 
категорію, як «сім’я», оскільки вона, на нашу дум-
ку, охоплюється поняттям «суспільство».

Зупинимося на окремих аспектах інтерпрета-
ції терміна «протидія злочинності».

С.Г. Міщенко говорить, що протидія злочин- 
ності за своїм характером є правоохоронною діяль-
ністю, яка розглядається як багатофункціональне 
і різноаспектне поняття, що охоплює практично 
усі сфери державної діяльності. Вона здійсню-
ється на загальносоціальному та спеціальному 
рівнях. Загальносоціальна протидія злочинності 
є основою спеціальної протидії, котра здійснюєть-
ся шляхом правового реагування на вчинення зло-
чину та спеціально-кримінологічного запобігання 
новим злочинам [10, с. 10].

Розглядаючи зміст поняття протидії злочинно-
сті, О.М. Бандурка та Л.М. Давиденко зазначили, 
що вона охоплює як боротьбу зі злочинністю, так 
і запобігання їй [11, с. 86]. Боротьба зі злочинністю 
в усіх її виявах, напрямах і формах лежить в осно-
ві кримінально-правової політики. О.М. Бандур-
ка й О.М. Литвинов визначають протидію зло-
чинності як інтегрований, багаторівневий об’єкт 
соціального управління, який складається з різ-
номанітних за формами діяльності відповідних 
суб’єктів (державних, недержавних органів 
та установ, громадських формувань та окремих 
громадян), котрі взаємодіють у вигляді системи 
різнорідних заходів, спрямованих на пошук шля-
хів, засобів та інших можливостей ефективного 
впливу на злочинність із метою зниження інтен-
сивності процесів детермінації злочинності на 
усіх рівнях, нейтралізації дії її причин та умов 
для обмеження кількості злочинних виявів до 
соціально толерантного рівня [12, с. 45]. Тож про-
тидія злочинності є діяльністю, яка супроводжу-
ється здійсненням відповідної системи заходів, 
спрямованих на виявлення злочинів, у тому числі 
причин та умов їх вчинення, а також притягнення 
винних до кримінальної відповідальності.

Щодо визначення поняття «транснаціональна 
організована злочинність» зазначимо, що його нор-
мативні основи закладені ст. 2 та 3 Конвенції ООН 
проти транснаціональної організованої злочинно-
сті від 15 листопада 2000 р., ратифікованої Законом 
України від 04 лютого 2004 р. (далі – Конвенція) [13].

Ст. 2 Конвенції надає визначення організова-
ної злочинної групи, під якою розуміє структурно 
оформлену групу у складі трьох або більше осіб, 
що існує протягом визначеного періоду часу і діє 
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узгоджено з метою здійснення одного або декількох 
«серйозних» злочинів, визнаних такими відповідно 
до цієї Конвенції, щоб одержати, прямо або посеред-
ньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду [13].

Під «серйозним» злочином Конвенція розу-
міє злочин, який карається позбавленням волі 
на максимальний строк не менше чотирьох років 
або більш суворою мірою покарання. Оскіль-
ки національне кримінальне законодавство не 
містить такого терміна, у Законі України «Про 
ратифікацію Конвенції ООН проти транснаціо-
нальної організованої злочинності та протоколів, 
що її доповнюють» зазначається, що поняттю 
«серйозний злочин» відповідають поняття «тяж-
кий» і «особливо тяжкий злочин» [13]. На нашу 
думку, така норма закону є досить дискусійною, 
оскільки діяльність окремих транснаціональних 
організованих злочинних угрупувань може охо-
плюватися також злочинами невеликої тяжкості. 
Наприклад, діяльність, пов’язана з незаконним 
виготовленням і збутом підакцизних товарів, яка 
згідно з ч. 1 та 2 ст. 204 Кримінального кодексу 
України є злочином невеликої тяжкості [14].

Що стосується власне транснаціональної орга-
нізованої злочинності, то ст. 3 Конвенції відно-
сить до неї:

– конкретні види злочинів, передбачені ст. 5, 
6, 8 і 23 Конвенції (участь в організованій злочин-
ній групі, відмивання доходів від злочинів, коруп-
цію, перешкоджання здійсненню правосуддя);

– «серйозні злочини», якщо ці злочини мають 
транснаціональний характер і вчинені за участю 
транснаціональної організованої групи [13].

Поняття транснаціональності діяння, що охо-
плюється Конвенцією, розкривається у ст. 3: зло-
чин має транснаціональний характер, якщо він 
скоєний у більше ніж одній державі; якщо він 
вчинений в одній державі, проте більша частина 
його підготовки, планування, керівництва або 
контролю має місце в іншій державі; якщо він 
вчинений в одній державі, проте за участі орга-
нізованої злочинної групи, яка здійснює злочин-
ну діяльність у більше ніж одній державі; якщо 
він вчинений в одній державі, проте його істотні 
наслідки мають місце в іншій державі [13].

У національному законодавстві немає норм, 
котрі би давали дефініцію поняття «трансна-
ціональна організована злочинність». Лише 
у п. 7 Указу Президента України від 16 червня 
2015 р. № 341/2015 «Про заходи щодо посилен-
ня боротьби зі злочинністю в Україні» знаходимо 
посилання на терміни «транскордонна» та «тран-
снаціональна організована злочинність», щодо 
яких акцентується увага на необхідності моніто-
рингу їх стану та впливу на суспільно-політичні 
та соціально-економічні процеси у державі [15]. 
Водночас відсутні буді-які трактування цього 
виду організованої злочинності.

У сучасній науковій літературі, яка стосуєть-
ся транснаціональної організованої злочинності, 
також відсутня єдність щодо вироблення поня-
тійного апарату транснаціональної організованої 
злочинності.

М.Г. Вербенський транснаціональну організо-
вану злочинність визначає як системне функціо-
нування злочинних організацій і співтовариств, 
що мають розгалужену мережу філій в інших 
країнах, використовують міжнародні зв’язки для 
постійного здійснення глобальних незаконних 
операцій, пов’язаних із переміщенням потоків 
інформації, грошей, фізичних об’єктів, людей, 
інших матеріальних і нематеріальних ресурсів 
через державні кордони з метою використання 
сприятливої ринкової кон’юнктури в одній або 
кількох іноземних державах для одержання істот-
ної економічної вигоди, а також для ефективного 
ухилення від соціального контролю за допомогою 
корупції, насильства та використання суперечно-
стей і прогалин у системах кримінального законо-
давства та правосуддя різних країн [16].

Подібну дефініцію пропонує і А.Л. Репецька, 
котра визначає поняття транснаціональної органі-
зованої злочинності як функціонування злочинних 
організацій і співтовариств, які мають розгалуже-
ну мережу філій в інших державах, використову-
ють міжнародні зв’язки для постійного здійснення 
незаконних операцій, пов’язаних із переміщенням 
потоків інформації, грошей, фізичних об’єктів, 
людей, інших матеріальних і нематеріальних засо-
бів через державні кордони з метою використан-
ня сприятливої ринкової кон’юнктури в одній або 
декількох іноземних державах для отримання сут-
тєвої економічної вигоди [17].

Слід зауважити, що особливістю детерміна-
ції поняття «транснаціональна організована зло-
чинність» є кількість визначених типових ознак, 
властивих транснаціональним злочинним органі-
заціям. Частина ознак характеризує організовані 
злочинні формування загалом, частина має тран-
снаціональний характер. В інших випадках наво-
дяться лише ті ознаки, які є визначальними для 
розмежування традиційних організованих транс-
національних злочинних організацій.

Отже, дослідивши основні складові елемен-
ти поняття «економічна безпека держави у сфері 
протидії транснаціональній організованій зло-
чинності», спробуємо детермінувати цей феномен 
як такий стан економічного розвитку країни, що 
характеризується найбільш повним і раціональ-
ним використанням її економічного потенціалу, 
здатністю до самовідтворення, захищеністю від 
дії внутрішніх і зовнішніх загроз національній 
економіці, зумовлених діяльністю транснаціо-
нальних організованих злочинних угрупувань, 
який сприяє задоволенню економічних і соціаль-
них інтересів особи, суспільства та держави.
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еКономічні санКції: міжнародно-правові аспеКти ефеКтивності

У статті досліджено сучасні міжнародно-правові аспекти ефективності застосування економічних санкцій. 
Зазначено, що питання введення міжнародних економічних санкцій займають найважливіше місце в процесі 
здійснення санкційного режиму. Констатовано, що підтримка миру й безпеки значною мірою залежить від наяв-
ності загального розуміння того, коли застосування економічних санкцій легітимне, а його відсутність завжди 
загрожує ослабленням міжнародного правопорядку. Наголошено, що у зв’язку із цим під час прийняття рішення 
про введення міжнародних економічних санкцій необхідно виходити насамперед із того, щоб економічні санкції 
сприяли підтримці міжнародного миру й безпеки й були легітимними з боку положень Статуту ООН та інших 
норм міжнародного права. Зазначено, що істотною властивістю, що визначає зміст економічних санкцій і відріз-
няє їх від інших, передбачених Статутом ООН примусових заходів, є досягнення цілей їх введення за допомогою 
надання впливу на економіку об’єкта санкцій, який може мати як всеосяжний, так і спрямований характер, стри-
муючи потенційні можливості об’єктів санкцій із розвитку певних галузей виробництва, економічної інфраструк-
тури, обмежуючи товарообіг конкретних груп товарів та інвестиційний режим.

Констатовано, що міжнародні економічні санкції розглядаються в міжнародній доктрині й практиці як обста-
вини, що виключають відповідальність суб’єктів міжнародного права, які їх застосовують, незважаючи на те, що 
їх здійснення може вилитися в недотримання міжнародних зобов’язань щодо держави-правопорушника й запо-
діяти їй шкоду.

Визначено, що санкційні повноваження Ради Безпеки ООН і Генеральної Асамблеї ООН взаємодоповнюють 
один одного та є складовими частинами санкційної компетенції ООН у цілому за явної переваги санкційних повно-
важень Ради Безпеки. Наголошено, що негативна тенденція, простежувана нині, полягає в невисокій оцінці санк-
ційних режимів, і у зв’язку із цим ставиться під сумнів ефективність самого інструменту міжнародних санкцій. 
Досліджено питання реформування як Ради Безпеки ООН, так і ООН у цілому. Зазначено, що необхідність самого 
процесу реформування викликана значними змінами ситуації у світі в плані глобальної безпеки. Констатовано, 
що рушійною силою відповідних реформ повинні стати потреби реального світу. Визначено, що основним кри-
терієм оцінки ефективності економічних санкцій визначаються співвідношення між дійсним результатом і тією 
метою, для досягнення якої вони були здійснені. Обґрунтовано, що підвищення ефективності економічних санк-
цій неможливе без реформування процесу введення, здійснення та закінчення санкційних режимів.

Ключові слова: міжнародне право, міжнародні економічні санкції, міжнародна доктрина, санкційний режим, 
глобальна безпека, міжнародні зобов’язання, підвищення ефективності санкцій, світова спільнота.

gromovenko k. V. eConomiC sanCtions: international legal aspeCts of effeCtiVeness
The article examines modern international legal aspects of the effectiveness of applying economic sanctions. It 

is noted that the issue of introducing international economic sanctions occupies an important place in the process 
of implementing the sanctions regime. It is stated that the maintenance of peace and security largely depends on 
a common understanding of when the application of economic sanctions is legitimate, and its absence always threatens 
to weaken the international legal order. It was noted that in this regard, when making a decision on the introduction 
of international economic sanctions, it is necessary to proceed, first of all, from the point of view of the fact that 
economic sanctions contribute to the maintenance of international peace and security and are legitimate from the point 
of view of the provisions of the UN Charter and other norms of international law. It is indicated that an essential 
property that determines the content of economic sanctions and distinguishes them from other coercive measures 
provided for by the UN Charter is to achieve the goals of their introduction by influencing the economy of the object 
of sanctions, which can be both comprehensive and directional, restraining the potential of the objects of sanctions for 
the development of certain industries, economic infrastructure, limiting the trade turnover of specific groups of goods 
and investment regime.

It is stated that international economic sanctions are considered in international doctrine and practice as 
circumstances that exclude the responsibility of the subjects of international law who apply them, despite the fact 
that their implementation may result in non-compliance with international obligations towards the offending state 
and cause harm to it.

It is determined that the sanctions powers of the UN Security Council and the UN General Assembly complement 
each other and are components of the UN sanctions competence as a whole, with a clear predominance of the sanctions 
powers of the Security Council. It is noted that the negative trend currently observed is a low assessment of sanctions 
regimes, and in this regard, the effectiveness of the instrument of international sanctions itself is called into question. 
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The issues of reforming both the UN Security Council and the UN as a whole are investigated. It is noted that the need 
for the reform process itself is caused by significant changes in the situation in the world in terms of global security. 
It is stated that the driving force of the relevant reforms should be the needs of the real world. It is determined that as 
the main criterion for evaluating the effectiveness of economic sanctions, the relationship between the actual result 
and the goal for which they were implemented is determined. It is proved that improving the effectiveness of economic 
sanctions is impossible without reforming the process of introducing, implementing and ending sanctions regimes.

Key words: international law, international economic sanctions, international doctrine, sanctions regime, global 
security, international obligations, improving the effectiveness of sanctions, international community.

постановка проблеми. Укладачі Статуту Орга-
нізації Об’єднаних Націй (далі – ООН) визнавали, 
що здійснення примусу може виявитися необхід-
ним для запобігання та усунення загрози миру, 
придушення актів агресії або інших порушень 
миру. Застосований законним і належним чином, 
примус є найважливішою складовою частиною 
будь-якої дієвої системи колективної безпеки. 
Аналіз сучасних міжнародних відносин дозволяє 
з упевненістю говорити про значне застосування 
економічних санкцій. Так, протягом останнього 
десятиріччя ООН ввела більше режимів економіч-
них санкцій, ніж будь-коли раніше. Цей період 
називають десятиріччям економічних санкцій 
ООН. Діапазон заявлених цілей введення санкцій 
за такої умови безперервно розширюється, охо-
плюючи відтворення агресії, відновлення демо-
кратичних урядів, захист прав людини, припи-
нення воєнних конфліктів, боротьбу з тероризмом 
і підтримку мирних угод.

Зростання числа застосування економічних 
санкцій зумовлене низкою об’єктивних причин. 
Насамперед це глобалізація міжнародних еконо-
мічних процесів, що характеризуються зроста-
ючим ступенем інтенсивної інтеграції як ринків 
товарів і послуг, так і капіталів. Наслідком погли-
блення взаємодії національних економік біль-
шості держав, інтернаціоналізації фінансового 
й виробничого капіталу є посилююча взаємопов’я-
заність держав диверсифікованими зв’язками 
економічного співробітництва, від нормального 
функціонування яких залежать їхні життєві інте-
реси. Загальновідомо, що нині стабільне станови-
ще держави визначається насамперед рівнем роз-
витку її економіки. У зв’язку із цим припинення 
або обмеження економічних відносин може мати 
істотні наслідки, роблячи економічні санкції 
потужним інструментом впливу на правопоруш-
ника. Це положення особливо актуально для кра-
їн, що розвиваються. Крім того, поява все більш 
руйнівних засобів і гібридних методів війни ство-
рило об’єктивні передумови необхідності відмо-
ви від широкого використання збройних насиль-
ницьких заходів.

Істотний вплив на зміну концепції примусу 
здійснила й зміна характеру загроз міжнародно-
му миру й безпеці. Необхідно визнати, що найсер-
йозніші загрози безпеці, з якими ми стикаємося 
натепер, далеко не зводяться до агресивних війн 
між державами, в яких велику роль має прямий 

військовий примус. Сучасні загрози містять злид-
ні, погіршення стану навколишнього середовища, 
не припиняються локальні конфлікти, поширен-
ня та можливість застосування ядерної, хіміч-
ної та біологічної зброї, міжнародний тероризм 
і транснаціональна організована злочинність. Ці 
загрози походять як від держав, так і недержав-
них суб’єктів.

Ураховуючи такі фактори, економічні санкції 
набувають все більшого значення, будучи дієвим 
засобом у процесі колективної реакції на пору-
шення норм міжнародного права, недотриман-
ня яких кваліфікується як загроза або порушен-
ня міжнародного миру й безпеки. Ефективність 
застосування економічних санкцій належить до 
найскладніших і значущих питань сучасного між-
народного права. Санкції не завжди приносять 
однакові результати в плані спонукання до вико-
нання резолюцій Ради Безпеки ООН, і в останні 
роки їх ефективність все частіше ставиться під сум-
нів. Пов’язано це з низкою серйозних проблем, що 
виникають у процесі здійснення режимів еконо-
мічних санкцій, існування яких є основною причи-
ною критичних зауважень щодо їх ефективності.

Ураховуючи труднощі в практиці застосування 
міжнародних економічних санкцій, у всьому світі 
стали вивчати питання про те, як зробити санкції 
більш тонким та ефективним інструментом, засто-
совуючи їх більш спрямовано, удосконаливши 
планування та здійснення санкційних режимів.

Усе вищезазначене й зумовило актуальність 
статті.

огляд останніх досліджень і публікацій. Пев-
ним аспектам теоретико-правового досліджен-
ня міжнародно-правових аспектів застосування 
економічних санкцій приділялась увага таких 
науковців, як В. Бруза, М. Ґолліард, А. Грачова, 
Г. Гуфбауер, К. Еліот, Ц. Ель-Ашкер, Д. Кононен-
ко, Г. Курдюкова, Г. Лауріла, І. Лукашук, Т. Мей-
діс, Л. Мінгазова, Б. Оегг, В. Пахіля, Я. Ришка, 
С. Романенко, П. Рудольф, Ю. Седляр, А. Сищук, 
Д. Скотт, І. Суханова, В. Сушова-Сальмінен, 
К. Фліссак, В. Чубарєв, В. Шайдулліна, Г. Шнай-
дер, М. Штайнеггер. Слід наголосити, що в умо-
вах стрімкого розвитку й зміни міжнародного 
законодавства багато досліджень у сфері частково 
втратило свою актуальність. Водночас нагальним 
питанням, яке постає нині перед наукою між-
народного права, є дослідження правових меха-
нізмів підвищення ефективності застосування 
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економічних санкцій на світовій арені в умовах 
мінливої економіко-політичної ситуації.

формулювання завдання дослідження.  
Метою статті є дослідження сучасних міжнародно- 
правових аспектів ефективності застосування еко-
номічних санкцій.

виклад основного матеріалу. Питання введен-
ня міжнародних економічних санкцій займають 
найважливіше місце в процесі здійснення санк-
ційного режиму. Принциповим є такий момент. 
Підтримка миру й безпеки значною мірою зале-
жить від наявності загального розуміння того, 
коли застосування економічних санкцій легіти-
мне. Навпаки, його відсутність завжди загрожує 
ослабленням міжнародного правопорядку [11].

У зв’язку із цим під час прийняття рішення 
про введення міжнародних економічних санкцій 
необхідно виходити насамперед із того, щоб еко-
номічні санкції сприяли підтримці міжнарод-
ного миру й безпеки й були легітимними з боку 
положень Статуту Організації Об’єднаних Націй 
та інших норм міжнародного права [13].

Сучасний розвиток міжнародних відносин ста-
вить перед світовою спільнотою найважливіше 
завдання встановлення верховенства права в між-
народних справах [11].

Гл. VII Статуту ООН передбачає такі види санк-
цій, що вживаються Радою Безпеки ООН «для 
підтримки або відновлення міжнародного миру 
й безпеки»: повне або часткове переривання еко-
номічних відносин, залізничних, морських, пові-
тряних, поштових, телеграфних, радіо або інших 
засобів сполучення, а також розрив дипломатич-
них відносин. Крім того, якщо Рада Безпеки ООН 
вважатиме, що зазначені заходи можуть вияви-
тися недостатніми або вже виявилися недостат-
німи, вона уповноважена здійснювати такі дії за 
допомогою повітряних, морських або сухопутних 
сил, які будуть необхідними для підтримки або 
відновлення міжнародного миру й безпеки. Такі 
дії можуть містити демонстрації, блокаду й інші 
операції повітряних, морських або наземних сил 
членів ООН. Зауважимо, що перелік заходів, 
що міститься в статті 41 гл. VII Статуту ООН, не 
вичерпний. Різноманіття міжнародного життя 
може викликати нові специфічні види санкцій [7].

Таким чином, в арсеналі застосовуваних Радою 
Безпеки ООН примусових заходів, ураховуючи їх 
відмінний характер, спрямованість, механізм вве-
дення, здійснення та закінчення, юридичні й фак-
тичні наслідки застосування, можна виділити 
примусові заходи економічного характеру або так 
звані економічні санкції.

Ст. 41 гл. VII Статуту ООН економічними санк-
ціями називає повне або часткове переривання 
економічних відносин [7]. Аналіз практики засто-
сування Радою Безпеки ООН зазначених заходів 
дозволяє зробити висновок, що реалізація форму-

ли повного або часткового переривання економіч-
них відносин передбачає широкий діапазон форм 
здійснення, які містять такі: ембарго, бойкот, 
економічну блокаду, заморожування фінансових 
ресурсів, включаючи кошти, одержувані або здо-
буті завдяки майну, що знаходиться у володінні 
або під прямим чи непрямим контролем об’єкта 
санкцій, заборону капіталовкладень в економіку 
об’єкта санкцій, а також надання йому фінансо-
вої, матеріальної, технічної та іншої допомоги [9].

Істотною властивістю, що визначає зміст еконо-
мічних санкцій і відрізняє їх від інших, передбаче-
них Статутом ООН, примусових заходів, є досяг-
нення цілей їх введення за допомогою надання 
впливу на економіку об’єкта санкцій [20]. Залежно 
від перерахованих вище форм здійснення еконо-
мічних санкцій подібний вплив може мати як все-
осяжний, наприклад, у разі введення економічної 
блокади, так і спрямований характер, стримуючи 
потенційні можливості об’єктів санкцій із розвит-
ку певних галузей виробництва, економічної інф-
раструктури, обмежуючи товарообіг конкретних 
груп товарів та інвестиційний режим.

Слід зауважити, що подібні санкції, мотивова-
ні інтересами забезпечення міжнародного миру 
й безпеки, безсумнівно, мають політичний харак-
тер, проте їх вираження або метод примусу є еко-
номічним.

Міжнародні економічні санкції розглядають-
ся в міжнародній доктрині й практиці як обста-
вини, що виключають відповідальність суб’єктів 
міжнародного права, які їх застосовують, незва-
жаючи на те, що їх здійснення може вилитися 
в недотримання міжнародних зобов’язань щодо 
держави-правопорушника й заподіяти їй шко-
ду [8]. Правомірність санкційних дій суб’єктів, 
які застосовують санкції, зумовлена тим, що 
ст. 103 Статуту ООН встановила переважну силу 
зобов’язань за статутом перед зобов’язаннями за 
будь-яким договором. Рішення Ради Безпеки ООН 
про введення економічних санкцій приймаються 
на основі ст. 41 і ст. 42 Статуту, згідно з якими Рада 
може вимагати від членів ООН застосування цих 
заходів. Своєю чергою відповідно до ст. 25 Статуту 
ООН члени погоджуються підкорятися рішенням 
Ради Безпеки ООН і виконувати їх. Таким чином, 
рішення Ради Безпеки ООН, прийняте відповідно 
до гл. VII Статуту, розглядається як обставина, що 
виключає протиправність невиконання договору 
[7]. Така думка знайшла відбиття і в матеріалах 
Комісії міжнародного права ООН, що належать до 
контрзаходів і санкцій [5]. 

Однак видається обов’язковим положення 
про те, що застосування міжнародних економіч-
них санкцій не тягне за собою жодних відхилень 
від таких зобов’язань: утримуватися від погрози 
силою або її застосуванням, закріпленим у Стату-
ті ООН; захищати основні права людини; а також 
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виконувати інші зобов’язання відповідно до імпе-
ративних норм міжнародного права [2].

Статут ООН, виконуючи життєво важливу 
функцію надавати законність поведінці дер-
жав-членів, забезпечує чіткі рамки для засто-
сування примусу. Статут ООН забороняє дер-
жавам-членам застосовувати або погрожувати 
застосуванням сили одне проти одного, допуска-
ючи лише два винятки: дії в порядку самооборо-
ни відповідно до ст. 51 Статуту ООН і прийнят-
тя Радою Безпеки ООН на підставі ст. 41 і ст. 42  
гл. VII Статуту ООН заходів для підтримки або 
відновлення міжнародного миру й безпеки [7].

Через те, що суб’єкти, які приймають рішен-
ня про введення економічних санкцій, зобов’я-
зані діяти чітко й у рамках тих повноважень на 
застосування примусу, якими вони володіють 
згідно з нормами міжнародного права й прийня-
тих статутних документів, проблема легітимності 
їх застосування безпосереднім чином пов’язана 
з питаннями санкційної компетенції.

Основоположні критерії розмежування санк-
ційної компетенції суб’єктів міжнародного права 
містяться в Статуті ООН. Санкційна компетенція 
інших суб’єктів міжнародного права не повин-
на суперечити приписам Статуту ООН, оскільки 
вона є організацією, покликаною об’єднувати 
сили міжнародного співтовариства для підтримки 
міжнародного миру й загальної безпеки й забез-
печити охорону міжнародного правопорядку 
в життєво важливих областях міжнародного спів-
робітництва. Крім того, санкційна компетенція 
повинна реалізовуватися під час дотримання про-
цесуальних вимог, що передбачаються статутом 
міжнародної організації та правилами процедури 
її органів [4].

Згідно зі Статутом ООН санкційними повно-
важеннями наділені Рада Безпеки ООН і Гене-
ральна Асамблея ООН [7]. Характер санкційних 
повноважень Ради Безпеки й Генеральної Асам-
блеї та практика їх реалізації дозволяють зробити 
висновок, що стосовно один до одного Рада без-
пеки й Генеральна Асамблея володіють частково 
винятковими, частково паралельними, частково 
спільними повноваженнями.

Паралельні повноваження Ради Безпеки ООН 
і Генеральної Асамблеї ООН полягають у повнова-
женні кожного із цих органів обговорювати в різ-
ний час і приймати незалежно один від одного резо-
люції про застосування неозброєних примусових 
заходів. Однак резолюції Ради Безпеки ООН мають 
юридично обов’язковий характер, а резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН завжди є рекомендаці-
ями, що мають факультативний характер. Разом із 
тим під час виконання Радою Безпеки ООН її функ-
цій щодо певного спору або ситуації Генеральна 
Асамблея ООН може обговорювати й пропонувати 
заходи боротьби з порушеннями загального миру 

й безпеки й звертати на це увагу Ради Безпеки 
ООН тільки в тих випадках, коли вона не «зайня-
та» виконанням покладених на неї функцій. При-
чому резолюції Генеральної Асамблеї ООН із цих 
питань, як було зазначено вище, мають рекоменда-
ційний (факультативний) характер [8].

Спільна компетенція Ради Безпеки ООН і Гене-
ральної Асамблеї ООН проявляється в їх преро-
гативах щодо призупинення прав і привілеїв дер-
жав-членів і виключення із членства в ООН. Так, 
Генеральна Асамблея має повноваження приймати 
за рекомендацією Ради Безпеки юридично обов’яз-
кові резолюції, які передбачають призупинення 
прав і привілеїв держави-члена ООН, якщо проти 
неї за рішенням Ради Безпеки вживаються дії пре-
вентивного або примусового характеру (ст. 5), або 
виключення з ООН держави-члена, яка система-
тично порушує принципи Статуту ООН (ст. 6) [7].

Виключна прерогатива Ради Безпеки полягає 
в прийнятті резолюцій про застосування збройних 
примусових заходів, у той час, як виключним пов-
новаженням Генеральної Асамблеї є прийняття 
резолюцій про позбавлення права голосу [8].

Таким чином, санкційні повноваження Ради 
Безпеки ООН і Генеральної Асамблеї ООН взаємо-
доповнюють один одного та є складовими частина-
ми санкційної компетенції ООН у цілому за явної 
переваги санкційних повноважень Ради Безпеки.

Перевага проявляється в тому, що відповідно 
до ст. 24 Статуту ООН головна відповідальність 
за підтримання загального миру й безпеки покла-
дена на Раду Безпеки ООН, яка діє від імені всіх 
держав-членів ООН і рішення якої є обов’язкови-
ми для виконання кожною з них. Відповідно до 
ст. 39 Статуту Рада Безпеки ООН визначає існу-
вання будь-якої загрози миру, будь-якого пору-
шення миру або акту агресії та робить рекомен-
дації або вирішує про те, які заходи слід вжити 
відповідно до ст. 41 і ст. 42 для підтримки або від-
новлення міжнародного миру й безпеки [7].

Рада Безпеки ООН має всі повноваження відпо-
відно до гл. VII Статуту ООН займатися всім спек-
тром загроз, з якими стикаються держави. Урахо-
вуючи це, можна з повним правом стверджувати, 
що ефективність ООН у справі підтримки миру 
й безпеки безпосередньо залежить саме від дієвої 
роботи Ради Безпеки ООН [4].

Наслідком того, що не всі ситуації, що загро-
жують міжнародному миру й безпеці й заслугову-
ють на увагу Ради Безпеки ООН, стали об’єктом 
такої уваги й були підкріплені ефективними при-
мусовими діями, стало ослаблення міжнародної 
підтримки ООН у цілому [10].

У зв’язку із цим не можна не торкнутися 
широко обговорюваного останнім часом питання 
реформування як Ради Безпеки ООН, так і ООН 
у цілому. Необхідність самого процесу рефор-
мування викликана значними змінами ситуації  
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у світі в плані глобальної безпеки. Так, якщо рані-
ше забезпечення безпеки означало захист території 
від зовнішнього нападу, то зараз одним з основних 
положень концепції безпеки, що формується, стає 
захист усього населення та конкретних людей від 
насильства, породженого всередині держави [15].

Наслідком зростаючої глобалізації стало те, 
що в сучасному світі загроза одній державі часто 
являє собою загрозу всім. Людство стикається 
з новими загрозами, які неможливо було перед-
бачити в момент заснування ООН. Так, тероризм 
являє собою універсальну загрозу як для дер-
жав-членів ООН, так і для самої Організації [17].

Існує нагальна потреба в стратегії боротьби 
з тероризмом, яка водночас характеризувалася б 
повагою до прав людини й дотриманням законно-
сті. Така стратегія повинна передбачати прийняття 
примусових заходів, коли це необхідно, і створен-
ня нових інструментів, які допомагали б державам 
боротися із загрозою на національному рівні [11].

Таким чином, рушійною силою реформ повин-
ні бути потреби реального світу. Безпомилкова 
перевірка така: чи допомагає передбачувана змі-
на розв’язати проблему, створювану загрозою для 
міжнародного миру й безпеки.

Слід особливо відзначити, що ніяка реформа 
ООН не була б повною без реформування Ради Без-
пеки ООН. Необхідність реформи Ради Безпеки 
ООН як головного діючого органу, відповідально-
го за міжнародні мир і безпеку, підтверджується 
нині всіма об’єднаними націями [4]. В іншому 
випадку існуюче уявлення про неефективність 
роботи Ради веде до повільного, але неухильного 
підриву її авторитету, що своєю чергою має сер-
йозні наслідки для міжнародного правопорядку.

Завдання реформи Ради Безпеки ООН полягає 
в підвищенні як ефективності, так і її авторитет-
ності й, що найважливіше, в зміцненні здатності 
й готовності діяти перед обличчям загроз між-
народному миру й безпеці. Це вимагає твердо-
го консенсусу держав щодо характеру нинішніх 
загроз, зобов’язань у плані ширшої колективної 
безпеки, необхідності запобігання та щодо того, 
коли й чому Рада Безпеки ООН повинна санкці-
онувати застосування примусових заходів. Авто-
ритет Ради Безпеки ООН повинен ґрунтуватися 
на готовності приймати оперативні й реалістичні 
рішення та на здатності їх виконувати.

Повертаючись до питань санкційної компетен-
ції та, зокрема, застосування економічних санкцій 
іншими міжнародними організаціями, слід сказа-
ти, що аналіз Статуту ООН і статутів міжнародних 
організацій дає підставу для таких висновків.

Якщо поведінка держави загрожує миру, пору-
шує мир або є актом агресії, а також суперечить 
вимогам статуту такої міжнародної організації, то 
вона може застосувати економічні санкції, якщо 
інше не передбачено її статутом, самостійно, 

узгоджуючи їх із діями ООН, коли такі вчиняють-
ся, а також керуючись головними цілями ООН, 
коли її органи з певних причин не застосовують 
примусових заходів щодо подібної державі.

Статут ООН особливо підкреслює необхід-
ність узгодженого функціонування ООН і систе-
ми міжнародних організацій, включаючи регі-
ональні організації колективної безпеки. Так, 
ст. 54 Статуту ООН передбачає, що Рада Безпеки 
ООН повинна бути завжди повністю поінформова-
на про дії, що вживаються або намічаються через 
регіональні угоди або регіональними органами 
для підтримки міжнародного миру й безпеки [7].

Слід зазначити, що тенденцією останнього 
десятиліття стало широке використання інстру-
менту економічних санкцій міжнародними регі-
ональними й спеціалізованими організаціями. 
Показовою в такому плані є діяльність Європей-
ського Союзу, що приймає рішення про введення 
економічних санкцій у відповідь на порушення 
зобов’язань державами [12].

Питання ефективності економічних санкцій, 
що вводяться Радою Безпеки ООН, унаслідок 
зростання числа їх застосування та виконуваної 
ролі займають пріоритетне місце в роботах, при-
свячених тематиці міжнародних санкцій [1; 8; 10].

Дослідження ефективності неминуче призво-
дить до необхідності її вимірювання. Як основний 
критерій оцінки ефективності економічних санк-
цій визначимо співвідношення між дійсним 
результатом і тією метою, для досягнення якої 
вони були здійснені. Подібний підхід до оцінки 
ефективності санкцій отримує все ширше визнан-
ня і в рамках самої ООН. Так, у доповіді Гене-
рального секретаря ООН про роботу Організації 
ефективність санкцій безпосередньо пов’язується 
з результатами в плані спонукання до виконання 
резолюцій Ради Безпеки ООН [4; 14].

Негативна тенденція, простежувана нині, 
полягає в невисокій оцінці санкційних режимів, 
і у зв’язку із цим ставиться під сумнів ефектив-
ність самого інструменту міжнародних санкцій. 
У розвиток зазначеної тенденції існує ряд дослі-
джень, що свідчать про пошук альтернативних 
механізмів впливу на правопорушників [11].

Ставиться питання про виправданість засто-
сування в міжнародних відносинах економічного 
примусу [16]. Виділимо такі причини явища.

По-перше, аналіз як режимів економічних 
санкцій, що здійснюються натепер, так і тих, які 
припинили свою дію, свідчить про те, що їх резуль-
татом не завжди й не повною мірою стає модифі-
кація політики об’єктів санкцій, що ставлять під 
загрозу міжнародний мир і безпеку, відповідно 
до норм міжнародного права. Економічні санкції 
часто не досягають цілей їх введення через нена-
лежне виконання державами санкційних норм 
резолюцій Ради Безпеки ООН, і своєю чергою  
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організоване спостереження та контроль із боку 
відповідних комітетів Ради Безпеки ООН щодо 
санкцій за дотриманням режимів видається недо-
статнім [18]. Повна або часткова відмова держав 
брати участь у здійсненні економічних санкцій 
позбавляє санкційний режим всеосяжного й коор-
динованого характеру, що істотно знижує його 
ефективність. Рішення Ради Безпеки ООН можуть 
зобов’язувати до застосування адекватних при-
мусових заходів, але насправді ці заходи завжди 
будуть неефективними, якщо суб’єкти міжнарод-
ного права не стануть сумлінно їх виконувати.

Низька ефективність економічних санкцій 
також може бути зумовлена відсутністю ясності 
щодо цілей санкцій, «втомою санкцій» і страте-
гічними інтересами окремих держав [16].

Найгостріше стоїть проблема, що полягає 
в нанесенні так званої «супутньої шкоди» цивіль-
ному населенню країни, яке не є офіційно про-
голошеним об’єктом санкцій («гуманітарний 
аспект»), і неминучому порушенні економічних, 
соціальних та інших прав людини, що із цього 
витікає: небезпека негативного впливу санкцій 
на безвинне населення або треті сторони особливо 
підкреслює внутрішнє напруження, властиве дво-
якому мандату ООН – зберігати міжнародний мир 
і забезпечувати захист тих благ, яких потребує 
людина [19].

Не знаходять адекватного розв’язання й так 
звані «спеціальні економічні проблеми» третіх 
держав, з якими вони стикаються внаслідок пере-
ривання економічних відносин з об’єктом санкцій.

Вищевикладене дозволяє говорити про те, що 
підвищення ефективності економічних санкцій 
неможливе без реформування процесу введення, 
здійснення та закінчення санкційних режимів. 
Такий момент визнається на найвищому рівні. 
Так, необхідність удосконалення економічних 
санкцій відбита в Офіційному переліку пріори-
тетних проблем для розгляду самітів ООН «із тим, 
щоб забезпечити більш оперативне й дієве реагу-
вання на нинішні й майбутні загрози міжнарод-
ному миру й безпеці; щоб було якомога більше 
можливостей змусити тих, проти кого вони спря-
мовані, виконувати резолюції Ради Безпеки ООН 
під час одночасного зведення до мінімуму нега-
тивних наслідків санкцій для цивільного населен-
ня та інших держав» [4].

Важливо підкреслити найактивнішу позицію 
України з розглянутих питань. Зокрема, Україна 
надіслала Генсеку ООН офіційного листа, висло-
вивши принципову позицію щодо неприпусти-
мості скасування санкцій проти держав та осіб, які 
скоїли злочини й продовжують порушувати Ста-
тут ООН і міжнародне право. Крім того, Постійне 
представництво України при ООН звернуло увагу 
інших іноземних країн на справжню сутність іні-
ціатив щодо скасування санкцій.

Тим часом більшість держав-членів ООН має 
схоже з Україною розуміння ситуації [3].

Численні обговорення проблемних аспектів 
здійснення економічних санкцій, що проводяться 
в рамках ООН та її установ, і організація неофі-
ційної робочої групи Ради Безпеки ООН із загаль-
них питань, що стосуються санкцій, мандат якої 
передбачає підготовку рекомендацій загального 
характеру щодо шляхів підвищення ефективнос-
ті санкцій ООН, продемонстрували готовність до 
практичних кроків щодо вдосконалення санкцій-
них режимів. Робоча група повинна використо-
вувати весь накопичений досвід, пов’язаний із 
санкціями, і, зокрема, заслуховувати на індиві-
дуальній основі відповідних експертів. З метою 
підвищення ефективності санкцій група виділила 
для вивчення такі питання в усіх аспектах:

– методи роботи комітетів із санкцій і коорди-
нація зусиль комітетів;

– можливості Секретаріату ООН;
– координація в рамках системи ООН і співп-

раця з регіональними й іншими міжнародними 
організаціями;

– концепція резолюцій щодо санкцій, вклю-
чаючи умови збереження / скасування санкцій;

– доповіді, що готуються до проведення ана-
лізу ситуації та після нього, а також безперервна 
оцінка режимів санкцій;

– контроль і забезпечення дотримання санкцій;
– непередбачені наслідки санкцій;
– вилучення з гуманітарних міркувань;
– цілеспрямовані санкції;
– надання державам-членам допомоги в здійс-

ненні санкцій;
– здійснення рекомендацій [4].
У рамках Робочої групи почалася робота над 

проєктом документа, в якому була зроблена 
спроба визначити шляхи можливого підвищен-
ня ефективності санкцій, що вводяться Радою  
Безпеки ООН.

З моменту заснування Робочої групи згаданий 
документ неодноразово піддавався ґрунтовному 
перегляду в прагненні досягти консенсусу між 
членами групи щодо найкращих шляхів підви-
щення ефективності санкцій, які вводяться Радою 
Безпеки ООН. Завершенню роботи над докумен-
том перешкоджали розбіжності між членами гру-
пи щодо досить обмеженого числа питань, зокре-
ма терміну дії та тривалості санкцій. Останній 
варіант проєкту містить 65 рекомендацій, розро-
блених робочою групою в процесі здійснення сво-
го мандата [4].

Аналізуючи практику останніх років, можна 
з упевненістю зробити висновок, що багато з реко-
мендацій, сформульованих у процесі діяльності 
Робочої групи й зазначених у вищезгаданому про-
єкті висновків привели до значних змін у діяль-
ності Ради Безпеки ООН із розробки, введення 
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та здійснення режимів економічних санкцій. Від-
значимо такі.

Прийняті Радою Безпеки резолюції, що дозво-
ляють введення режимів економічних санкцій, 
містять формулювання, які чітко визначають умо-
ви, котрі повинні бути виконані об’єктом санкцій 
для їх зміни або зняття.

Порядок здійснення та зміст режимів еконо-
мічних санкцій коригується з урахуванням змін 
ситуації, що складається на місцях, зокрема змі-
ни характеру загроз міжнародного миру й безпеки 
й негативних гуманітарних наслідків.

Рада Безпеки ООН уживає заходів для оцінки 
можливих гуманітарних наслідків економічних 
санкцій із метою зведення їх до мінімуму. У дію-
чі режими економічних санкцій включаються 
положення про вилучення, що уповноважують 
комітети Ради Безпеки ООН із санкцій виноси-
ти рішення щодо їх застосування з гуманітарних 
міркувань. Ембарго на постачання зброї нерідко 
передбачають вилучення в частині поставок нес-
мертоносного військово-технічного майна, при-
значеного для використання виключно в гумані-
тарних, захисних або суміжних цілях [6].

Зміни торкнулися роботи комітетів Ради Безпе-
ки ООН щодо санкцій, а також Сектора допоміж-
них органів Ради Безпеки в частині розширення 
можливостей із надання ефективнішої підтримки 
чинним комітетам Ради в питаннях адміністра-
тивного забезпечення їх діяльності.

Комітети Ради Безпеки ООН із санкцій почали 
заохочувати діалог із державами, в тому числі за 
допомогою їх участі в засіданнях комітетів. Комі-
тети проводять відкриті брифінги з метою інфор-
мувати інші держави про роботу комітетів і пові-
домляти їм про свої процедури, наприклад, про 
додавання або виключення з переліків осіб і груп, 
щодо яких діють економічні санкції.

Комітети користуються підтримкою контроль-
них експертних органів, які допомагають їм пере-
віряти й оцінювати здійснення санкцій, а також 
надають консультативну допомогу з технічних 
питань. Контрольні органи своєю чергою прово-
дять брифінги для комітетів і на регулярній осно-
ві представляють їм доповіді, які, зокрема, міс-
тять рекомендації щодо поліпшення здійснення 
санкцій і підвищення їх ефективності, а також 
пом’якшення можливих негативних наслідків. 
Комітети також отримують інформацію з питань, 
що стосуються санкцій, від національних експер-
тів, відповідних міжнародних, регіональних орга-
нізацій та установ.

Комітети із санкцій, а також контрольні екс-
пертні органи, які надають їм сприяння, стали 
більш ґрунтовно вивчати письмові доповіді, що 
подаються окремими державами щодо національ-
них заходів, вжитих ними з метою здійснення 
санкційного режиму. Такі доповіді допомага-

ють комітетам із санкцій визначати, якою мірою 
дотримуються режими санкцій, і виявляти потре-
би держав у тій чи іншій допомозі [4].

Сектором допоміжних органів Ради Безпеки 
ООН створені інтернет-сайти, що відкривають 
доступ державам і широкій громадськості до від-
повідної інформації та документації комітетів 
Ради Безпеки ООН щодо санкцій. Сектор також 
бере участь у розробці бази даних із метою збору 
й обробки інформації про випадки порушення 
режимів економічних санкцій, що надходить від 
відповідних контрольних органів.

висновки. Істотною властивістю, що визна-
чає зміст економічних санкцій і відрізняє їх від 
інших, передбачених Статутом ООН, примусових 
заходів, є досягнення цілей введення за допомо-
гою надання впливу на економіку об’єкта санк-
цій. Санкційні повноваження Ради Безпеки ООН 
і Генеральної Асамблеї ООН взаємодоповнюють 
один одного та є складовими частинами санкцій-
ної компетенції ООН у цілому за явної переваги 
санкційних повноважень Ради Безпеки.

Наслідком того, що не всі ситуації, що загро-
жують міжнародному миру й безпеці й заслугову-
ють на увагу Ради Безпеки ООН, стали об’єктом 
такої уваги й були підкріплені ефективними при-
мусовими діями, стало ослаблення міжнародної 
підтримки ООН у цілому. Негативна тенденція, 
простежувана натепер, полягає в невисокій оцінці 
санкційних режимів, і у зв’язку із цим ставиться 
під сумнів ефективність самого інструменту між-
народних санкцій. У розвиток зазначеної тенденції 
існує ряд досліджень, що свідчать про пошук аль-
тернативних механізмів впливу на правопорушни-
ків. Ставиться питання про виправданість засто-
сування в міжнародних відносинах економічного 
примусу. У зв’язку із цим не можна не торкнутися 
широко обговорюваного останнім часом питання 
реформування як Ради Безпеки ООН, так і ООН 
у цілому. Необхідність самого процесу реформу-
вання викликана значними змінами ситуації у сві-
ті в плані глобальної безпеки. Рушійною силою 
реформ повинні стати потреби реального світу.

Як основний критерій оцінки ефективності 
економічних санкцій визначають співвідношення 
між дійсним результатом і тією метою, для досяг-
нення якої вони були здійснені. Подібний підхід 
до оцінки ефективності санкцій отримує все шир-
ше визнання і в рамках самої ООН. Підвищення 
ефективності економічних санкцій неможливе 
без реформування процесу введення, здійснення 
та закінчення санкційних режимів.
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З плином часу постать великого німецького мислителя Г.В.Ф. Гегеля все більше й більше привертає увагу нау-
ковців різних галузей знань. Велику спадщину Гегель залишив не тільки у філософії, але й у політології, праві, 
соціології, етиці, естетиці, релігієзнавстві.

У статті здійснено спробу розглянути деякі аспекти біографії мислителя, акцентується на його взаємовідно-
синах і комунікації із соціальним оточенням. Значний інтерес має приватне життя філософа, його взаємозв’язки 
з рідними, близькими, друзями, товаришами й учнями. У роботі розглядається їх вплив на формування характе-
ру, поведінки, а також творчість Гегеля, оцінюється його діяльність як вченого, керівника й педагога.

У дослідженні акцентовано на формуванні «Гегелівської школи» й продовженні його учнями ідей вчителя. 
Різні аспекти життя та творчості Гегеля були в центрі уваги багатьох відомих вчених, діячів науки й культури, 
серед яких західноєвропейські мислителі Т. Адорно, М. Гайдеггер, В. Дільтей, Ф. Енгельс, Ж. Іпполіт, А. Камю, 
Д. Лукач, К. Маркс, Г. Маркузе, Р. Норман, К. Фішер, Е. Фромм, Ю. Хабермас, К. Ясперс та інші.

Серед відомих російських філософів творчості Гегеля присвятили свої праці В. Асмус, С. Булгаков, М. Бердяєв, 
А. Гулига, А. Дворцов, І. Ільїн, О. Лосєв, Д. Керимов, А. Піонтковський, В. Нерсесянц, Т. Ойзерман, С. Франк, 
Г. Шпет та інші.

Серед вітчизняних науковців значний внесок у вивчення творчості Гегеля здійснили П. Копнін, С. Кримський, 
М. Попович, Д. Чижевський, В. Шинкарук та інші.

Зазначимо, що серед всіх вищецитованих вчених найбільший інтерес має книга А. Гулиги «Гегель», в якій 
автор в яскравій публіцистичній формі розкриває життя та творчість мислителя. Варто звернути увагу на твор-
чість відомого німецького вченого К. Фішера, який у своїх філософсько-історичних творах найглибше й усебічно 
розкрив роль і місце Гегеля у світовій науці й культурі.

Установлено, що на творчість німецького філософа значний позитивний вплив мало не тільки глибоке вивчен-
ня ним творів видатних мислителів Античності, Середньовіччя, Нової доби й сучасності, але й допомога й дружня 
підтримка його друзів і шанувальників, а також сім’я.

Ключові слова: наука, філософія, педагогіка, сім’я, друзі, шанувальники, учні.

koval і. m. hegel: his frienDs, fans, stuDents (up to 190 Years from the DaY of Death)
Over time, the figure of the great German thinker G.W.F. Hegel more and more attracts the attention of scientists in 

various fields of knowledge. Hegel left a great legacy not only in philosophy but also in political science, law, sociology, 
ethics, aesthetics, and religious studies.

The article attempts to consider some aspects of the biography of the thinker, which focuses on his relationship 
and communication with the social environment. The philosopher’s private life, his relationships with relatives, friends, 
comrades and students are of considerable attention and interest. The article considers their influence on the formation 
of character, behavior, as well as the work of Hegel, the assessment of his activities as a scientist, leader and teacher.

The article focuses on the formation of the “Hegel School” and the continuation of its students’ ideas of the teacher. 
Various aspects of Hegel’s life and work were the focus of many famous scientists, scientists and cultural figures, 
including: Western European thinkers T. Adorno, M. Heidegger, W. Dilthey, F. Engels, J. Hippolytus, A. Camus, 
D. Lukacs, K. Marx, G. Marcuse, R. Norman, K. Fischer, E. Fromm, J. Habermas, K. Jaspers and others.

Among the famous Russian philosophers Hegel’s works were dedicated to V. Asmus, S. Bulgakov, M. Berdyaev, A. Guliga, 
A. Dvortsov, I. Ilyin, O. Losev, D. Kerimov, A. Piontkovsky, V. Nersesyants, T. Oiserman, S. Frank, G. Shpet and others.

Among domestic scientists, P. Kopkin, S. Krymsky, M. Popovych, D. Chyzhevsky, V. Shinkaruk, and others made 
a significant contribution to the study of Hegel’s work.

It should be noted that among all the above-cited scholars, A. Guliga’s book Hegel is of the greatest interest, in 
which the author reveals the life and work of the thinker in a vivid journalistic form. It is worth paying attention 
to the work of the famous German scientist K. Fischer, who in his philosophical and historical works most deeply 
and comprehensively revealed the role and place of Hegel in world science and culture.

It has been established that the German philosopher’s work was significantly influenced not only by his in-depth 
study of the works of prominent thinkers of antiquity, the Middle Ages and modern times, but also by the help 
and friendly support of his friends and admirers and family.

Key words: science, philosophy, pedagogy, family, friends, fans, students.
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У великого німецького мислителя Г. Гегеля 
(1770–1831 роки життя) були друзі, щирі шану-
вальники й віддані вчителеві учні.

Під час навчання в Тюбінгенському університе-
ті молодий студент подружився зі своїми однокур-
сниками Ф. Гільдерміном і майбутнім німецьким 
філософом Ф. Шеллінгом, а також з І. Нитхамме-
ром. З останнім він підтримував тісні й щирі друж-
ні зв’язки до кінця життя. Тепла дружба пов’язує 
Гегеля та Шеллінга довгі роки. Вони були духов-
но рідними, їх об’єднували не тільки філософські 
інтереси, але й чисто людські симпатії. «Я б дуже 
хотів, – писав Гегель Шеллінгу в Берн 16 квітня 
1795 року, – як-небудь із тобою побачитись, щоб 
ми могли повідомити одне одному дещо, і вислу-
хати один одного» [1, с. 225].

«На філософському горизонті, – писав 
А. Гулига, – зірка Шеллінга засяяла дуже рано. 
У 1798 році, в двадцять три роки він стає <...> про-
фесором Ієнського університету, <...> блискучий 
оратор, <...> він був кумиром студентів. Гегель 
радів успіхам друга й однокласника»[2, с. 35].

Шеллінг звертається до свого друга з прохан-
ням рецензії своїх робіт, на що Гегель скромно від-
повідає: «Ти даремно став би читати моїх заува-
жень, – пише Гегель Шеллінгу, – з приводу твоєї 
роботи. Тут я – тільки учень» [1, с. 230].

«Крім того, – заявляє Гегель, – я можу зробити 
комплімент твоїй дотепності й ученості. Твій при-
клад і твої зусилля знову надихають мене у спро-
бах, наскільки це можливо, йти в ноту з освічені-
стю, досягнутою нашим часом» [1, с. 230].

Шеллінг у листах до Гегеля постійно ціка-
виться його науковими розвідками, на що Гегель 
щиро признається другу: «Про мої роботи не слід 
і говорити, причому із часом буду просити тебе 
про дружню допомогу й по історії церкви, в чому 
я дуже слабий і щодо чого й кращі поради можу 
отримати в тебе»[1, с. 231].

Гегель постійно хвилювався щодо здоров’я сво-
го друга. «Насамперед заради себе й твоїх друзів 
бережи своє здоров’я» [1, с. 232].

Зауважимо, що в характері й поведінці Гегеля 
були закладені основи поваги, співчуття та радості 
за успіхи своїх друзів. Так, в одному з листів Гегель 
звертається до Шеллінга, щоб він допоміг Рейнцу, 
аби той «не закопав свій талант і заохотити його 
на дослідження. Допоможи йому подолати його 
скромність. У мене в Саксонії є друзі, котрі допо-
могли б йому влаштувати свої справи» [1, с. 214].

Шеллінг високо цінував інтелект і глибоку 
ерудицію свого друга. Він постійно підштовху-
вав його щодо підготовки дисертації. У листі до 
Гегеля в Лейпциг 20 липня 1796 року він пише: 
«Людина таких сил і здібностей ніяким чином не 
повинна допускати такої нерішучості. Ти бачиш, 
я високо ціню нашу дружбу й тільки тому говорю 
так прямо» [1, с. 232–233].

Постійна морально-психологічна підтримка 
Гегеля з боку Шеллінга щодо необхідності захисту 
дисертації дала свої плоди. Під впливом настанов 
друга Гегель підготовив до захисту докторську дис-
ертацію. Офіційним опонентом роботи виступає 
Шеллінг, на адресу якого Гегель щиро й відверто 
подякував за об’єктивну оцінку «достойному про-
фесору, істинному філософу – Шеллінгу» [2, с. 44].

Тісна й щира дружба пов’язувала Гегеля 
з Іммануїлом Нитхаммером. Він був єдиною 
людиною, з яким Гегель зберігав близькі й теплі 
відносини, починаючи з Ієни й до кінця життя. 
Земляк Гегеля, на чотири роки старший за нього, 
він вчився з ним у Тюбінгенському університеті. 
Про їх дружбу з Гегелем А. Гулига писав так: «З 
Гегелем звела їх подібність характерів. Останній 
часто бував в його будинку в Ієні, <...> третина 
листів Гегеля адресована Нитхаммеру. Він був 
хрещеним батьком сина Гегеля, якого Гегель наз-
вав на честь Нитхаммера. Останній не раз допома-
гав другу й виручав його» [2, с. 55].

Слід вказати й на те, що знаменитий твір Геге-
ля «Феноменологія духу» був своєчасно виданий 
завдяки енергії, дипломатичній майстерності 
й добрій волі Нитхаммера [2, с. 56].

Важливу роль Нитхаммер і його дружина 
зіграли у виборі супутниці Гегеля. «Мені незаба-
ром виповниться сорок», – писав він Нитхаммеру, 
висловлюючи побажання, щоб «краща із жінок», 
тобто дружина Нитхаммера, підшукала йому 
супутницю життя: «кому-небудь іншому в цьому 
відношенні я не довіряю, і менше всього самому 
собі» [2, с. 89].

Філософ ставився до цієї проблеми з почуттям 
величезної відповідальності й не приховував від 
майбутньої дружини своїх поглядів на шлюб як 
на союз насамперед релігійний. Гегель був гли-
боко релігійною людиною. «Релігія, – заявляв 
він, – одна з найважливіших справ нашого жит-
тя» [3, с. 47].

«Шлюб, – писав він своїй нареченій у Нюрн-
берг влітку 1811 року, – це в сутності релігійний 
союз» [1, с. 123].

Гегель із радістю та великою вдячністю в листі 
до Нитхаммера 10 жовтня 1811 року писав: «Доро-
гий друг, я хотів би засвідчити Вам, як я зворуше-
ний Вашою участю в щасливій зміні мого поло-
ження. Ви творець мого щастя. Я досягнув своєї 
земної мети, бо служба й улюблена дружина – це 
все, що потрібно на цьому світі» [1, с. 324–325].

Дружні відносини пов’язували Гегеля з бага-
тьма відомими представниками науки, освіти 
й культури, серед яких був президент Баварської 
академії в Мюнхені – філософ Ф. Якобі, актив-
ний учасник суспільно-літературного руху «Бурі 
й натиску» [4, с. 670].

Так, у листі до Нитхаммера в Нюрнберг 23 листо-
пада 1815 року Гегель писав: «З нетерпінням  
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чекаю другу частину творів мого дорогого й незрів-
нянного Якобі, чекаю, щоб нагадати про філософію 
та загорітися нею. Прошу передати привіт оберфи-
нанцрату Роту та його дружині й такий же сердеч-
ний Якобі та його сестрам» [1, с. 353].

З великою повагою Гегель ставився до Ф. Яко-
бі. Отримавши твори Якобі, Гегель разом зі своєю 
дружиною 28 листопада 1815 року в листі до Нит-
хаммера виражають свою вдячність: «Я не можу 
утриматись, щоб не подякувати люб’язному діду-
сю за його благородний і високий дух і прекрасну 
душу» [1, с. 353].

Гегель був надзвичайно чуйною людиною до 
проблем, які виникали в його друзів чи знайо-
мих, і не тільки співчував, але й прагнув допомог-
ти. У листі до Нитхаммера в Нюрнберг 20 лютого 
1809 року у зв’язку із закриттям газети, в якій 
філософ працював головним редактором, його 
хвилює подальша доля власника газети. «Я цій 
людині, – пише Гегель, – багато в чому зобов’я-
заний, але й без того я б зробив для нього все, що 
в стані зробити, у зв’язку з його чесністю та поряд-
ністю. Він найвище заслуговує того, щоб йому 
допомогти» [1, с. 311].

Гегеля, як і будь-яку людину, радувало добре 
відношення до нього з боку як друзів, так і шану-
вальників його наукової діяльності. Особливу цін-
ність для нього мали оцінки авторитетних вчених 
з інших країн. Яскравим прикладом є оцінка зі сто-
рони французького філософа Кузена й голландсько-
го філософа й державного діяча Ван Гарта й інших.

Так, у листі до Кузена в Гейдельберг 5 серпня 
1818 року він занотував: «Я був щасливим отри-
мати від Вас повідомлення та насамперед переко-
натися, що Ви пам’ятаєте мене й зберігаєте дружні 
почуття, котрі я так цінив і буду цінити» [1, с. 373].

На запрошення Ван Гарта відвідати Голлан-
дію Гегель у листі до нього щиро дякує за запро-
шення. Серед відомих друзів і шанувальників 
Гегель з особливою повагою ставився до великого 
німецького поета Гете. Знаходячись у зеніті сла-
ви, автор «Феноменології духа» писав у 1825 році 
Гете: «Якщо я вдивляюсь у те, як протікав мій 
духовний розвиток, то мені хочеться назвати себе 
вашим сином, ваша творчість була сигнальним 
вогнем на моєму шляху» [5, с. 12–13].

Увесь внутрішній духовний світ Гегеля, його 
характер і воля були спрямовані на постійне 
самовдосконалення. «Як професор, – говорить 
Гегель, – я тільки-но розпочав свою діяльність, 
але залишається ще багато зробити для самого 
себе для занять» [1, с. 377].

Гегель багато й натхненно працював, він ніко-
ли не вважав, що досягнув найвищої досконалості. 
Як у житті, так і в науковій творчості він наслі-
дував своїх вчителів. «Мій наставник Леффлер 
був одним із моїх найулюбленіших вчителів, – 
писав Гегель, – можу назвати його найкращим. 

Це була чесна й неупереджена людина. Головною 
його турботою було принести користь своїм учням  
і всьому світу» [6, с. 4].

Це була щира думка п’ятнадцятилітнього юна-
ка, який протягом всього життя прагнув бути 
гідним свого вчителя. Гегель постійно наставляв 
своїх студентів щодо необхідності багато й твор-
чо працювати. «Щоб досягнути істини, – вчив 
Гегель, – потрібно багато працювати, а це важкий 
труд» [7, с. 21].

Так, у своєму листі Крейцеру від 30 жовтня 
1819 року Гегель із гордістю пише, що «знай-
шов в юнаках інтерес і схильність до філософії, 
тут серед слухачів лекцій є майори, полковники, 
таємні радники» [1, с. 380].

Серед щирих шанувальників Гегеля був відомий 
державний діяч Пруссії І. Шульце, який був слу-
хачем лекцій філософа. «Я надзвичайно зобов’яза-
ний, – говорив І. Шульце, – його лекціям, творам 
і дружнім бесідам своєю науковою освітою <...> 
Я з глибокою вдячністю моєму покійному другу 
відкрито говорю, що він буде завжди моїм вірним, 
проникливим, безкорисним радником» [6, с. 106].

У дружніх стосунках знаходився Гегель з очіль-
ником міністерства освіти Прусського королів-
ства бароном фон Альтенштейном, який високо 
цінував Гегеля як філософа й педагога, настав-
ника молоді. Барон протягом одинадцяти років 
наполегливо добивався обрання Гегеля в академію 
наук. Серед щирих шанувальників свого великого 
вчителя особливий інтерес викликає оцінка відо-
мих німецьких діячів і мислителів.

«Я, – заявляв К. Маркс, – відкрито оголошую 
себе учнем цього великого мислителя» [8, с. 104]. 
Шанувальником філософської творчості Гегеля був 
і Ф. Енгельс, який надзвичайно цінував мислите-
ля. «Гегель, – писав Ф. Енгельс, – володів не тільки 
генієм, але й енциклопедичною ученістю. Він був 
одним з освіченіших людей усіх часів» [9, с. 545].

«Дякуючи Гегелю, – писав Л. Феєрбах, – я усві-
домив самого себе, усвідомив світ. Він став моїм 
<...> батьком, а Берлін – моєю духовною вітчиз-
ною. Це була єдина людина, котра змусила мене 
відчути й зрозуміти, що таке вчитель» [10, с. 373].

Після смерті Гегеля свої щирі співчуття щодо 
втрати «глибоко талановитого духовного вождя, 
людини й друга» висловив Гете [11, с. 58].

Після смерті вчителя його вірні учні й шану-
вальники брали активну участь в підготовці 
і виданні творів Гегеля. Так, К. Дауб допомагав 
і брав активну участь у підготовці «Енциклопедії 
наук», Е. Ганс – «Філософії історії», Г. Михалет – 
«Історії філософії», Г. Гото свої лекції в Берлін-
ському університеті читав, спираючись на філо-
софію Гегеля. Він видав лекції з естетики свого 
вчителя. Доктор філософії В. Карове читав геге-
лівські лекції з «Філософії права». Учень і послі-
довник Гегеля – Хинрихе – проводив семінари 
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за книгою Гегеля «Феноменологія духу». Зусил-
лями Е. Ганса, К. Гомайера, Г. Гого, К. Грисхай-
ма, Д. Штрауса були внесені суттєві доповнення 
у «Філософію права» [12, с. 379–483].

Яскравим прикладом увіковічення пам’яті 
Гегеля є проведення Всесвітніх гегелівських кон-
гресів, що вже стало доброю традицією, на яких 
учені багатьох країн світу вшановують творчість 
філософа. «Його творчість, – говорив німецький 
вчений М. Бур, – гідна подиву, вона належить не 
тільки німецькому народові, але й всьому люд-
ству» [13, с. 174].

висновки. Усе своє життя Гегель присвятив 
науці, але його з повним правом можна назвати 
талановитим освітянином і педагогом. Німець-
кий мислитель мав багато друзів, шанувальників 
та учнів, які любили й поважали його, надавали 
необхідну допомогу. Своєю чергою філософ пла-
тив їм своєю щирою любов’ю та вдячністю.

Він надзвичайно цінував дружбу. Гегель для 
багатьох співвітчизників буде не тільки видатним 
вченим, але й поєднував у собі високу культуру 
й морально-християнські чесноти, що виступали 
приваблюючою силою до його особистості.

Зі школи Гегеля вийшла блискуча плеяда мис-
лителів, які у своїй творчості продовжили ідеї 
філософа, популяризували його ідеї у своїх важ-
ливих наукових розвідках – у філософії, етиці, 
естетиці, праві, політичній економії, історії, куль-
турології, релігії. Гегельянство, неогегельянство 
й інші напрями й натепер викликають не тільки 
численні дискусії, але й інтерес і повагу до науко-
вої творчості Гегеля.
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