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Конституційно-правове регулювання ор-
ганізації та функціонування органів охоро-
ни правопорядку України — це складна вза-
ємодія багатьох правових явищ, а саме: 
норм права, юридичних фактів, правовід-
носин, актів реалізації норм права. Для 
з’ясування характеру зв’язків між цими яви-
щами, що виступають як своєрідні засоби 
вирішення завдань правового регулювання, 
висвітлення функціонального призначення 
кожного з них у цьому процесі, використо-
вується така категорія, як механізм конститу-
ційно-правового регулювання.

Незважаючи на те, що у загальнотеоре-
тичній юридичній науці теорія механізму 
правового регулювання є достатньо розроб-
леною (праці М. Г. Александрова, С. С. Алек-
сєєва,  Ю. А. Ведєрнікова,  С. О. Комаро-
ва,  В. В. Ко пєйчикова,  П. М. Рабіновича, 
Є. Б. Руч кіна,  В. Д. Ткаченка,  В. М. Хро-
панюка та ін.), означена проблема потребує 
окремої уваги вчених. Лише окремі її аспек-
ти стали предметом наукових праць вітчиз-
няних дослідників: А. З. Георгіци (конститу-
ційно-правовому регулюванню, його спо-
собам і формам правник присвятив окре-
мий підрозділ підручника «Конституційне 
право зарубіжних країн») [1]; В. П. Ко-
лісника, що досліджував питання про місце 
правової культури в механізмі конституцій-
ного регулювання [2]; О. С. Лотюк, яка 
з’ясувала особ ливості механізму конститу-

ційно-правового регулювання діяльності 
суб’єктів громадянського суспільства [3], та 
ін. Пи тання механізму конституційно-пра-
вого регулювання організації та функціону-
вання органів охорони правопорядку 
України, його внутрішньої будови, функ-
ціонального призначення кожного струк-
турного елементу перебуває поза увагою 
вчених-конституціоналістів і потребує сво-
го висвітлення.

До структурних елементів механізму пра-
вового регулювання вчені відносять норми 
права, правові відносини та акти реалізації 
прав і обов’язків, а також правозастосовні 
акти [4, с. 261–263; 5, с. 439]. Норма консти-
туційного права відіграє основну роль у ме-
ханізмі конституційного-правового регулю-
вання суспільних відносин з організації та 
функціонування органів охорони правопо-
рядку України. Водночас, також важливу 
роль у досліджуваному механізмі відіграють 
і юридичні факти, що є малодослідженою 
правовою категорією та потребують окре-
мої уваги вчених-конституціоналістів.

Юридичні факти є однією з основ розвит-
ку конституційно-правових відносин. У те-
орії конституційного права досліджувану 
категорію науковці інтерпретують як: 
1) передбачені чи санкціоновані конститу-
ційно-правовою нормою причини або на-
слідки діяльності, поведінки суб’єктів кон-
ституційно-правових відносин, або дії об’єктив-
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них обставин, які зумовлюють виникнення, 
зміну або припинення конституційно-пра-
вових відносин (В. Ф. Погорілко, В. Л. Федо-
ренко) [6, с. 85]; такі факти реальної дійсно-
сті, з настанням яких виникають певні юри-
дичні наслідки (а не тільки правовідносини) 
(О. Ф. Фрицький) [7, с. 43]; такі життєві об-
ставини, з якими норми конституційного 
права пов’язують виникнення, зміну чи 
припинення конституційно-правових від-
носин (М. Ф. Мелащенко) [8, с. 47]; обстави-
ни, з якими пов’язане все «життя» конститу-
ційно-правових відносин, їх виникнення, 
зміна та припинення (З. С. Гладун, М. П. Фе-
доров, М. Г. Федчишин) [9, с. 21].

Аналіз наведених вище підходів до ро-
зуміння поняття «юридичні факти» свідчить 
про те, що вони є неповними, частково не 
враховують положення загальної теорії 
юридичних фактів. По-перше, не можна 
погодитися із судженням про те, що юри-
дичні факти санкціонуються конституцій-
но-правовою нормою (санкціонування є 
повноваженням суб’єктів права — авт.) та є 
причиною або наслідком діяльності чи по-
ведінки суб’єктів конституційно-правових 
відносин. У контексті теорії детермінації 
юридичні факти необхідно розглядати рад-
ше як не причину, а передумову розвитку 
конституційно-правових відносин. Причи-
ною конституційно-правових відносин слід 
вважати потреби та інтереси суб’єктів права. 
Саме в такій «якості» розглядає юридичні 
факти і О. Ф. Скакун [10, с. 349].

По-друге, не можна формулювати визна-
чення поняття через його словесний символ 
(юридичні факти — не факти, а життєво 
важливі обставини). 

По-третє, у визначеннях досліджуваного 
поняття не зовсім коректно використано 
словосполучення «певні юридичні наслід-
ки» та «все життя конституційно-правових 
відносин», оскільки: а) моделювання по-
ведінки учасників конституційно-правових 
відносин здійснюється суб’єктами правот-
ворчості в такий спосіб, відповідно до якого 
юридичні наслідки для учасників конститу-
ційно-правових відносин повинні бути про-
гнозованими, визначеними, конкретизова-
ними (одна з вимог принципу верховенства 
права); б) словосполучення «все «життя» 
конституційно-правових відносин» у теорії 
правовідносин не поширене, а більш прий-
нятним є термін «розвиток правовідносин».

Зважаючи на вищевикладене, поняття 
«юридичні факти» в теорії механізму конститу-
ційно-правового регулювання організації та функ-

ціонування органів охорони правопорядку України 
можуть бути визначені як конкретні життєві об-
ставини, з наявністю або відсутністю яких норми 
конституційного права пов’язують виникнення, 
зміну чи припинення конституційно-правових від-
носин з організацією та функціонуванням досліджу-
ваних органів публічної влади [11, с. 234].

Наведена інтерпретація категорії «юри-
дичний факт» враховує як ті життєво важ-
ливі обставини, наявність яких є підставою 
для розвитку конституційно-правових від-
носин (позитивні юридичні факти), так і ті 
життєво важливі обставини, відсутність яких 
є підставою для їх виникнення, зміни чи 
припинення (негативні юридичні факти). 
Прикладом позитивних юридичних фактів, 
які утворюють відповідні фактичні склади, 
можна вважати такі обставини, що як вимо-
ги висуваються до осіб, котрі претендують 
на обіймання посад державних службовців. 
Наприклад, для осіб, які претендують на по-
саду Генерального прокурора України, це 
факт наявності громадянства України, стажу 
роботи в галузі права або досвід роботи в 
законодавчому та/або правоохоронному 
органі не менше п’яти років, володіння дер-
жавною мовою та ін. (ч. 3 ст. 40 Закону 
України «Про прокуратуру») [12]. Прикла-
дом негативного юридичного факту можна 
вважати життєво важливу обставину, яка ха-
рактеризується вимогою щодо несумісності 
посад прокурором, слідчим та іншими поса-
довими і службовими особами органами 
охорони правопорядку України. 

Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 18 Закону 
України «Про прокуратуру», перебування 
на посаді прокурора несумісне з обійман-
ням посади в будь-якому органі державної 
влади, іншому державному органі, органі 
місцевого самоврядування та з представни-
цьким мандатом на державних виборних 
посадах. Вимоги щодо несумісності не по-
ширюються на участь прокурорів у діяль-
ності виборних органів релігійних та гро-
мадських організацій.

Важливою функцією юридичних фактів є 
їхній вплив на розвиток конституційно-пра-
вових відносин. Вони слугують підставою 
для їх виникнення, зміни та припинення. 
З огляду на це, юридичні факти поділяють-
ся на правоутворюючі, правозмінюючі та 
правоприпиняюючі. Чинне національне за-
конодавство з питань організації та функ-
ціонування органів охорони правопорядку 
України містить значний масив таких юри-
дичних фактів. Їхні приклади будуть наве-
дені нами далі при характеристиці окремих 



Eurasian Academic Research Journal
2016. № 2 (02)

10

різновидів юридичних фактів, що утворю-
ють інші класифікаційні ряди.

У теорії права та доктрині конституцій-
ного права традиційним критерієм для кла-
сифікації юридичних фактів є їхня залеж-
ність від прояву волі та свідомості суб’єктів, 
на основі чого вони диференціюються на 
дії та події. Факти-події, водночас, поділя-
ються на правомірні (юридичні акти та 
юридичні вчинки) та неправомірні (право-
порушення), а факти-події — на абсолютні 
та відносні. На підставі правомірних дій 
розвиваються регулятивні конституційно-
правові відносини, а на підставі неправо-
мірних — правоохоронні. Прикладом юри-
дичних актів як правомірних дій можуть 
слугувати такі: 1) факт видання Президентом 
України Указу «Про рішення Ради націо-
нальної безпеки і оборони України» від 
15 лютого 2008 року «Про хід реформуван-
ня системи кримінальної юстиції та право-
охоронних органів», що стало підставою 
для виникнення конституційно-правових 
відносин, спрямованих на реалізацію цьо-
го рішення колегіального координаційно-
го органу публічної влади з питань націо-
нальної безпеки і оборони [13]; 2) факт 
прийняття Кабінетом Міністрів Укра їни 
рішення про встановлення режиму надзви-
чайної ситуації в Донецькій та Луганській 
областях, запровадження якого мало своїм 
наслідком зміну юридичного змісту (прав, 
обов’язків суб’єктів) конституційно-право-
вих відносин [14]; 3) факт прийняття рі-
шення Радою національної безпеки і обо-
рони України від 4 листопада 2014 року 
«Про невідкладні заходи із забезпечення 
державної безпеки», введене в дію Указом 
Президента, що також мало на меті підви-
щення боєздатності з’єднань і частин 
Збройних Сил України та Національної 
гвардії України, а також оптимізації їх управ-
ління та логістичного забезпечення завдяки 
особовому складу, озброєнню та військовій 
техніці батальйонів територіальної оборо-
ни Збройних Сил України, резервним бата-
льйонам Національної гвардії України та 
добровольчим батальйонам і ротам міліції 
спеціального призначення Міністерства 
внутрішніх справ України; опрацювання за 
участю Генеральної прокуратури України 
питання щодо запровадження спеціальної 
процедури досудового та судового провад-
ження за матеріалами про вчинення війсь-
кових правопорушень і внесення за резуль-
татами опрацювання в установленому по-
рядку відповідних пропозицій тощо, отже, 

зміну юридичного змісту конституційно-
правових відносин з питань забезпечення 
обороноздатності держави [15].

Важливе значення в механізмі конститу-
ційно-правового регулювання організації 
та функціонування органу охорони право-
порядку України мають не лише юридичні 
акти, але й юридичні вчинки. Прикладом 
такого юридичного факту вважається ге-
ройський вчинок працівника органу охо-
рони правопорядку України, що не має 
спеціальної мети досягнення конкретного 
юридично-значущого результату (мається 
на увазі нагородження такого працівника), 
однак він настає в силу закону. Така со-
ціально активна правомірна поведінка пра-
воохоронця є підставою для виникнення 
конституційно-правових відносин, у межах 
яких реалізуються заохочувальні санкції 
конституційно-правових норм (зокрема 
нагородження особи). Згідно із законодав-
чо визначеною процедурою, подання про 
відзначення державною нагородою (по-
дання і нагородний лист установленого 
зразка, затверджений Комісією державних 
нагород та геральдики при Президентові 
України) надсилають на ім’я Президента 
України, який згідно з п. 25 ч. 1 ст. 106 
Конституції України вповноважений наго-
роджувати державними відзнаками та вста-
новлювати президентські відзнаки, наго-
роджувати ними (наприклад, Указ Пре зи-
дента України №593/2014 «Про відзначен-
ня державними нагородами Укра їни» за 
особисту мужність і героїзм, виявлені у за-
хисті державного суверенітету та тери-
торіальної цілісності України, дія якого по-
ширювалася і на працівників органів та 
підрозділів Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України, Дер жав-
ної прикордонної служби України, Управ-
ління державної охорони України) [16].

Як було зазначено, підставою для виник-
нення охоронних конституційно-правових 
відносин є факт скоєння конституційного 
делікту (конституційного правопорушення). 
Конституційним деліктом визнається су-
спільно-небезпечне, протиправне, винне 
діяння (діяльність або бездіяльність), яке по-
сягає на основи конституційного ладу, ор-
ганізацію публічної влади, права і свободи 
людини і громадянина, за вчинення якого 
передбачені заходи конституційно-правової 
відповідальності [17, с. 86].

Вважаємо дискусійною тезу про конститу-
ційне правопорушення як суспільно небез-
печне діяння, адже домінуючою в націо-
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нальній правовій доктрині є погляд на зло-
чин як суспільно-небезпечне діяння, а на всі 
інші види правопорушень, включно і кон-
ституційну провину, — як суспільно-шкід-
ливі діяння. Прикладом конституційно-пра-
вового делікту слід вважати такі юридичні 
факти, як підставу для розвитку конститу-
ційно-правових охоронних відносин: а) ви-
їзд працівника органу охорони правопоряд-
ку України за межі території держави та 
прийняття громадянства іншої держави (ді-
яння суперечить ст. 4 Конституції України в 
частині можливості здобуття подвійного 
громадянства; є підставою для виникнення 
конституційно-правових охоронних відно-
син і має наслідком припинення конститу-
ційно-правових відносин громадянства, 
звільнення із займаної посади (припинення 
трудових правовідносин); 2) факти прина-
лежності до політичної партії, участі у полі-
тичних акціях, мітингах, страйках (діяння 
суперечать вимогам п. 3 ст. 18 Закону Укра-
їни «Про прокуратуру» та є підставою для 
виникнення конституційно-правових охо-
ронних відносин і подальшого звільнення 
такого працівника із займаної посади); 
3) факти зайняття поліцейським будь-якою 
іншою оплачуваною діяльністю, крім нау-
ково-педагогічної, наукової або творчої, а 
також членство у політичній партії, органі-
зація страйків та участь у них (діяння супере-
чать вимогам пп. 4, 5. 11 ст. 61 та п. 1 ст. 66 
Закону України «Про Національну полі-
цію») [18]; вони визнаються конституційни-
ми деліктами, слугують підставою для ви-
никнення конституційно-правових охорон-
них відносин і подальшого звільнення тако-
го працівника із займаної посади.

Висвітлення питання про функціональне 
призначення юридичних фактів у механізмі 
конституційно-правового регулювання ор-
ганізації та функціонування органів охоро-
ни правопорядку України буде неповним 
без з’ясування ролі в досліджуваному меха-
нізмі такого особливого різновиду юридич-
них фактів, який у теорії права здобув назву 
«факти-строки». Саме факти-строки вказу-
ють на проміжок часу, настання або про-
ходження якого зумовлює юридичні наслід-
ки; вони можуть бути чітко визначені в за-
коні або «прив’язані» до конкретної життєво 
важливої обставини.

Наприклад: 1) Основний Закон Україн-
ської держави повноваження прокуратури 
здійснювати досудове слідство обмежив по-
силанням на таку життєво важливу обстави-
ну, як формування системи органів досудо-

вого слідства (п. 9 розділу ХV Конституції 
України); 2) фактом-строком слід вважати 
термін повноважень Генерального проку-
рора України, що, згідно з ч. 2 ст. 122 
Конституції України, становить п’ять років; 
3) відповідно до п. 4 розділу ХІІІ «Перехід-
них положень» Закону України «Про проку-
ратуру», повноваження слідчих органів про-
куратури здійснювати досудове розсліду-
вання у визначеному Кримінальним проце-
суальним кодексом України порядку обме-
жується фактами початку діяльності держав-
ного бюро розслідувань та п’ятирічним 
терміном з дня набрання чинності Кри-
мінальним процесуальним кодексом 
України [19]. Таким чином, факти-строки 
об’єктивуються в нормах-строках.

У науковій літературі небезпідставно наго-
лошується на тому, що конституційно-пра-
вові відносини не завжди є результатом ці-
леспрямованої вольової діяльності суб’єктів 
таких відносин. У певних випадках причи-
ною або наслідком виникнення, зміни чи 
припинення конституційно-правових від-
носин, які виражаються в юридичному факті, 
є об’єктивні явища, що не залежать від про-
яву волі суб’єктів, але їх настання передбачає 
певні юридичні стани учасників таких відно-
син. Ці нормативно передбачені об’єктив ні 
явища — стихійні лиха, аварії й техногенні 
та інші масштабні катастрофи, епідемії, епі-
зоотії, які створюють загрозу життю й 
здоров’ю населення, виникають і припиня-
ються незалежно від волі суб’єктів і жодним 
чином не можуть вважатися результатом во-
льової поведінки чи діяльності [20, с. 159]. 
У теорії юридичних фактів вони здобули 
назву факти-події. 

Варто зауважити, що чинне законодавство 
України з фактом настання таких обставин 
пов’язує можливість введення тимчасового 
режиму надзвичайної ситуації чи режиму 
надзвичайного стану, що суттєво впливає на 
юридичний зміст конституційно-правових 
відносин, передусім тих, учасниками яких є 
органи охорони правопорядку України, їхні 
посадові і службові особи. Зокрема, однією 
з умов введення надзвичайного стану є ви-
никнення особливо складних надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного ха-
рактеру (стихійного лиха, катастроф, осо-
бливо великих пожеж, застосування засобів 
ураження, пандемій, панзоотій тощо), що 
створюють загрозу життю і здоров’ю знач-
них верств населення (п. 1 ч. 4 Закону 
України «Про правовий режим надзвичай-
ного стану») [21].
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Отже, вищевикладене надає підстави для 
висновку про те, що юридичні факти:

1) є складовою теорії механізму конститу-
ційно-правового регулювання організації та 
функціонування органів охорони правопо-
рядку України;

2) являють собою конкретні життєві об-
ставини, з наявністю або відсутністю яких 
норми конституційного права пов’язують 
виникнення, зміну чи припинення консти-
туційно-правових відносин з організації та 
функціонування досліджуваних органів пуб-
лічної влади.

Їх функціональне призначення у ме-
ханізмі конституційно-правового право-
вого регулювання організації та функціо-
нування органів охорони правопорядку 
України полягає в тому, що вони слугують 
підставою виникнення, зміни чи припи-
нення конституційно-правових відносин 
за участю досліджуваних органів публіч-
ної влади, їх посадових і службових осіб. 
Подальші дослідження означеної пробле-
матики є важливо-необхідним та перспек-
тивним напрямом розвитку науки консти-
туційного права.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних 
країн : підруч. / А. З. Георгіца. — Тернопіль : 
Астон, 2003. — 432 с.
2. Колісник В. П. Правова культура в механізмі 
конституційного регулювання / В. П. Колісник 
// Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філо-
софія права, політологія, соціологія. — 2013. — 
№ 3 (17). — С. 204–206.
3. Лотюк О. С. Особливості механізму кон-
ституційно-правового регулювання громадян-
ського суспільства / О. С. Лотюк // Вісн. 
Вищої ради юстиції. — 2013. — № 1 (13). — 
С. 92–101. 
4. Теорія держави і права : навч. посібн. / 
[А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков 
та ін.] ; за заг. ред. С. Л. Лисенкова, 
В. В. Копєйчикова. — Київ : Юрінком Інтер, 
2002. — 368 с. 
5. Общая теория государства и права. 
Академический курс: в 2-х т.; под. ред. проф. 
М. Н. Марченко. Т. 2: Теория права. — М.: 
Зерцало, 1998. — 656 с.
6. Погорілко В. Ф. Конституційне право 
України. Академічний курс: підруч.: у 2-х т. / 
В. Ф. По горілко, В. Л. Федоренко; за ред. 
В. Ф. Погорілка. Т. 1. — Київ : ТОВ «Юридична 
думка», 2006. — 544 с.
7. Фрицький О. Ф. Конституційне право 
України : підруч. / О. Ф. Фрицький. — Київ : 
Юрінком Інтер, 2002. — 536 с.
8. Мелащенко М. Ф. Основи конституційного 
права України : курс лекцій [для студ. юрид. вузів 
і ф-тів] / М. Ф. Мелащенко. — Київ : Вентурі, 
1995. — 240 с.
9. Гладун З. С. Конституційне право України : 
навч. посіб. / З. С. Гладун, М. П. Федоров, М. Г. Фед-
чишин. — Тернопіль : ТНЕУ, 2008. — 566 с.
10. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підруч. ; 
пер. з рос. / О. Ф. Скакун. — Харків : Консум, 
2008. — 656 с.
11. Боняк В. О. Органи охорони правопорядку 
України у сучасному вимірі: конституційно-пра-
вовий аспект : монограф. / В. О. Боняк. — 
Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 
справ, Ліра, 2015. — 372 с.

12. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 
№ 1697-VII // Відомості Верховної Ради. — 
2015. — № 2–3. — Ст. 12.
13. Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 15 лютого 2008 року «Про 
хід реформування системи кримінальної юстиції 
та правоохоронних органів» : Указ, Концепція від 
08.04.2008 № 311/2008 [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/311/2008. — Назва з екрану.
14. Про встановлення режимів підвищеної готов-
ності та надзвичайної ситуації : розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 № 47-р 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/47-2015-р. — Наз-
ва з екрану.
15. Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 4 листопада 2014 року «Про 
невідкладні заходи із забезпечення державної без-
пеки» : Указ Президента України від 14.11.2014 
№ 880/2014 [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/880/ 
2014/paran2#n2. — Назва з екрану.
16. Про відзначення державними нагородами 
України : Указ Президента України №593/2014 
від 15.07.2014 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.president.gov.ua/ documents/ 
5932014-17459. — Назва з екрану.
17. Тлумачний термінологічний словник з кон-
ституційного права / уклад. : Л. Р. Наливайко, 
М. В. Беляєва. — Київ : Хай-Тек Пресс, 2013. — 408 с.
18. Про Національну поліцію: Закон України від 
02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної 
Ради. — 2015. — № 40–41. — Ст. 379.
19. Конституція України : прийнята на 5-й сесії 
Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // 
Відомості Верховної Ради України. — 1996. — 
№ 30. — Ст. 141.
20. Федоренко В. Л. Система конституційного 
права України: теоретико-методологічні аспекти : 
монограф. / В. Л. Федоренко. — Київ : Ліра-К, 
2009. — 580 с.
21. Про правовий режим надзвичайного стану: 
Закон України від 16.03.2000 № 1550-III // 
Відомості Верховної Ради України. — 2000. — 
№ 23. — Ст. 176.



Bonyak V. O. Legal fact: concept and its role in cause in constitutional and legal regulation  
of  organization and functioning of  law and order protection bodies in Ukraine

13

1. Heorhitsa, A. Z. (2003) Konstytutsiine pravo zarubizh-
nykh krain [Constitutional Law of  Foreign Countries]. 
Ternopil: Aston, 432 p. [in Ukrainian].
2. Kolisnyk, V. P. (2013) Pravova kultura v mekhanizmi 
konstytutsiinoho rehuliuvannia [Legal culture in cause of  con-
stitutional regulation]. Visnyk Natsionalnoho univer-
sytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaro-
slava Mudroho». Seriia : Filosofiia, filosofiia prava, 
politolohiia, sotsiolohiia. [Bulletin of  The National 
University «Yaroslav Mudryi national law university». 
Series : Philisophy, Philisophy of  Law, Politology, 
Socioligy]. 3 (17). P. 204-206. [in Ukrainian].
3. Lotiuk, O. S. (2013). Osoblyvosti mekhanizmu konsty-
tutsiino-pravovoho rehuliuvannia hromadianskoho suspilstva 
[Peculiarities cause of  constitutional and legal regulation of  
civil society]. Visnyk Vyshchoi rady yustytsii [Bulletin 
of  The High Council of  Justice]. 1(13). P. 92–101. 
[in Ukrainian].
4. Kolodii, A. M., Kopieichykov, V. V., Lysenkov, S. L. 
(2002). Teoriia derzhavy i prava [The theory of  State and 
Law]. Kyiv, Yurinkom Inter, 368 p. [in Ukrainian].
5. Marchenko, M. N. ed, (1998). Obshhaja teorija gosu-
darstva i prava [The general Theory of  State and Law]. 
Moscow: Zertsalo, 656 p. [in Russian].
6. Pohorilko, V. F. (2006). Konstytutsiine pravo Ukrainy 
[The constitutional Law of  Ukraine]. Kyiv: Yurydychna 
Dumka, 544 p. [in Ukrainian].
7. Frytskyi, O. F. (2002). Konstytutsiine pravo Ukrainy 
[The constitutional Law of  Ukraine]. Kyiv: Yurinkom 
Inter, 536 p. [in Ukrainian].
8. Melashchenko, M. F. (1995). Osnovy konstytutsiinoho 
prava Ukrainy [The bases of  Constitutional Law]. Kyiv: 
Venturi, 240 p. [in Ukrainian].
9. Hladun, Z. S., Fedorov, M. P. and Fedchyshyn, M. H. 
(2008) Konstytutsiine pravo Ukrainy [The constitutional Law 
of  Ukraine]. Ternopil: TNEU, 566 p. [in Ukrainian].
10. Skakun, O. F. (2008). Teoriia prava i derzhavy  
[The theory of  Law and State]. Kharkiv: Konsum, 656 p. 
[in Ukrainian].
11. Boniak, V. O. (2015). Orhany okhorony pravoporiad-
ku Ukrainy u suchasnomu vymiri: konstytutsiino-pravovyi 
aspekt [The law and the order protection bodies of  Ukraine in 
modern terms: the constitutional and the legal aspects]. 
Dnipropetrovsk: Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, 
Lira, 372 p. [in Ukrainian].
12. Verkhovna Rada Ukrainy, (2014). Zakon Ukrainy 
«Pro prokuraturu» vid 14.10.2014 № 1697-VII [On 
prosecutor’s office: the law of  Ukraine 14.10.2014 № 1697-
VII]. Kyiv: Vidomosti Verkhovnoi Rady, 2015, 
№ 2–3. P. 12. [in Ukrainian].
13. Verkhovna Rada Ukrainy, (2008). Pro rishennia 
Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 15 liutoho 
2008 roku «Pro khid reformuvannia systemy kryminalnoi 
yustytsii ta pravookhoronnykh orhaniv» : Ukaz, Kontseptsiia 
vid 08.04.2008 [«On the process of  reforming the criminal 

justice and law enforcement bodies system»: Decree, Concept of  
08.04.2008]. [online] Available at: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/311/2008. [Accessed 20 May 
2016]. [in Ukrainian].
14. Verkhovna Rada Ukrainy, (2015). Pro vstanovlennia 
rezhymiv pidvyshchenoi hotovnosti ta nadzvychainoi sytuatsii: 
rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 
26.01.2015 [On setting regimes of  high alert and emergency, 
the Cabinet of  Ministers of  Ukraine of  26.01.2015].  
[online] Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/47-2015-р. [Accessed 3 Apr 2016] 
[in Ukra inian].
15. Verkhovna Rada Ukrainy, (2014). Pro rishennia 
Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 4 lystopada 
2014 roku «Pro nevidkladni zakhody iz zabezpechennia 
derzhavnoi bezpeky» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 
14.11.2014 [On the decision of  the National Security and 
Defence Council Ukraine from November 4, 2014 «On ur-
gent measures to ensure of  national security»: Decree of  the 
President of  Ukraine of  14.11.2014]. [online] Available at: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/880/2014/
paran2#n2. [Accessed 5 Mar. 2016]. [in Ukrainian].
16. Verkhovna Rada Ukrainy, (2014). Pro vidznachennia 
derzhavnymy nahorodamy Ukrainy : Ukaz Prezydenta 
Ukrainy №593/2014 vid 15.07.2014 [On awarding with 
state awards of  Ukraine, Decree of  the President of  Ukraine 
№593 / 2014 of  15.07.2014]. [online] Available at: 
http://www.president.gov.ua/documents/5932014- 
17459. [Accessed 5 Mar 2016]. [in Ukrainian].
17. Nalyvaiko, L. R. ed., (2013). Tlumachnyi terminolo-
hichnyi slovnyk z konstytutsiinoho prava [The explanatory 
terminological dictionary on constitutional law]. Kyiv: Khai-
Tek Press, 408 p. [in Ukrainian].
18. Verkhovna Rada Ukrainy, (2015). Zakon Ukrainy 
«Pro Natsionalnu politsiiu» vid 02.07.2015 № 580-VIII 
[On the National Police: the law of  Ukraine of  02.07.2015 
number 580-VIII]. Kyiv: Vidomosti Verkhovnoi Rady 
[Bulletin of  the Verkhovna Rada], 40–41. P. 379. 
[in Ukrainian].
19. Verkhovna Rada Ukrainy, (1996). Konstytutsiia 
Ukrainy : pryiniata na 5-y sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 
28 chervnia 1996 r. [The Constitution of  Ukraine, adopted 
at the 5th session of  the Verkhovna Rada of  Ukraine on 
28 June 1996]. Vidomosti Verkhovnoi Rady [Bulletin 
of  the Verkhovna Rada], 30. P. 141. [in Ukrainian].
20. Fedorenko, V. L. (2009). Systema konstytutsiinoho 
prava Ukrainy: teoretyko-metodolohichni aspekty [The system 
of  constitutional law in Ukraine: theoretical and methodologi-
cal aspects]. Kyiv: Lira-K, 580 p. [in Ukrainian].
21. Verkhovna Rada Ukrainy, (2000). Zakon Ukrainy 
«Pro pravovyi rezhym nadzvychainoho stanu» vid 16.03.2000 
№ 1550-III [On legal regime of  emergency: Law of  
Ukraine from 16.03.2000 number 1550-III]. Vidomosti 
Verkhovnoi Rady [Bulletin of  the Verkhovna Rada], 
23. P. 176. [in Ukrainian].

REFERENCES:



14

Постановка проблеми. У зв’язку з істо-
ричними обставинами та особливостями 
соціально-економічного розвитку Україна 
довгий період часу була фактично ізольо-
вана від загальносвітових тенденцій ста-
новлення та розвитку міжнародного мігра-
ційного права. Однак завдяки своєму стра-
тегічно важливому для євроазіатських міг-
раційних процесів геополітичному розта-
шуванню на перехресті міжнародних міг-
раційних шляхів це питання для України 
поступово стало актуальним і важливим. 

На сьогодні міжнародна міграція населен-
ня в умовах глобалізації, що зростає, та 
розширення світових економічних відно-
син посідає значне місце в розвитку сучас-
ного українського суспільства. Необхідність 
посилення державного контролю в цій га-
лузі пов’язана, по-перше, з гостротою міг-
раційних проблем, що постають перед 
Україною, а по-друге, з оптимізацією міг-
раційних потоків як важливого завдання 
подальшого успішного соціально-еконо-
мічного розвитку дер жави. Усі ці фактори 
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є важливими умовами інтенсифікації між-
народного співробітниц тва нашої держави 
з країнами Європейського Союзу у сфері 
євроінтеграційної політики [1].

На сьогодні у зв’язку з інтенсифікацією 
процесів нерегульованої (нелегальної) міг-
рації перед урядами більшості держав поста-
ла гостра необхідність більш глибокого ос-
мислення міграції як соціально-економічно-
го феномену розвитку людства та активного 
пошуку якісно нових концептуальних поло-
жень щодо контролю за територіальними 
переміщеннями населення. Так, посилення 
негативного впливу нелегальних міграцій-
них процесів на суспільно-політичне та еко-
номічне життя сьогодення вимагає впровад-
ження цілеспрямованої міграційної політи-
ки як засобу регулювання територіального 
руху населення та інструменту забезпечення 
інтересів держави, ефективність якого виз-
начає та регламентує Концепція державної 
міграційної політики, неухильне дотриман-
ня обраних урядом пріоритетів, наявність 
надійного правового, організаційного, ма-
теріального та інформаційного забезпечення 
заходів державного регулювання міграцій.

Існування на теренах України нелегальної 
міграції та відсутність ефективної системи 
державного регулювання міграційних про-
цесів становлять пряму загрозу національ-
ній безпеці країни, створюють додаткове 
навантаження на державний бюджет, сприя-
ють зростанню криміналізації, утворенню 
організованих злочинних груп, знижують 
асиміляційний потенціал некорінного насе-
лення, сприяють загостренню соціальної, 
етнічної та етнонаціональної напруги, по-
силенню впливу тіньової економіки тощо. 
Безперечно, незаконна міграція — це про-
блема, що завдає значної шкоди економіч-
ному, соціальному і демографічному роз-
витку та добробуту нашої країни. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню та вивченню державної 
міграційної політики України присвячені 
роботи багатьох провідних вітчизняних на-
уковців, зокрема В. Іонцева, Л. Рибаков-
ського, Б. Хорева, А. Хомри, М. Бублія, 
С. Денисюка, І. Івахтюк, О. Кокорєвої, 
О. Кислипиної, О. Воробйової, Т. Петрової 
тощо. Сутність понять «нелегальна міграція» 
та «механізми державного регулювання про-
цесів нелегальної міграції» висвітлювали у 
працях такі науковці, як С. Алексеев, С. Де-
нисюк, І. Лукашук, М. Мойсеєнко, Т. Пет-
рова, В. Хропанюк, В. Полкова, М. Рома-
нюк, І. Сєрова, Ю. Тихомиров, В. Колпаков, 

І. Колісніченко, А. Мухтаров, В. Казимірчук, 
А. Хомра, Л. Юзьков тощо.

Нелегальна міграція, як один із важливих 
демографічних процесів, є надзвичайно 
широким поняттям. Саме тому на сьогодні 
сучасна наукова думка не має уніфікованої 
концепції стосовно цього явища. Це можна 
пояснити, з одного боку, тим, що нелегаль-
на міграція впливає одночасно на різні сто-
рони суспільного життя, такі як демографія, 
економіка, соціологія, політика й юриспру-
денція. З іншого боку, аналіз та узагальнен-
ня інформації стосовно масштабів і тенден-
цій міжнародних нелегальних міграційних 
потоків значно ускладнено через недоско-
налість методів виявлення фактів, фрагмен-
тарність статистичної інформації, відсут-
ність уніфікованих національних і міжна-
родних показників та високу латентність 
самого явища.

Метою статті є дослідження сутності не-
легальної міграції, визначення складових 
механізмів її протидії, аналіз сучасної мігра-
ційної ситуації в Україні та визначення пер-
спективних напрямів її поліпшення.

Виклад основного матеріалу. Під час 
здійснення наукового аналізу проблеми не-
легальної міграції існують певні труднощі у 
зв’язку з тим, що це явище вивчають най-
частіше без відокремлення від загальних 
міграційних процесів. Лише протягом 
останнього десятиріччя почали з’являтися 
наукові дослідження, які спеціально присвя-
чено проблемам нелегальної міграції.

Варто звернути увагу на різні погляди 
держав щодо нелегальної міграції, а та-
кож — досить значну розбіжність інтересів 
через розташування держав у міграційному 
«ланцюгу» (країни походження — транзи-
ту — прийняття). Кожна країна має про-
блеми хоча б з одним із них; тимчасом як 
країни Південної та Східної Європи беруть 
участь в усіх трьох етапах: відправленні, 
транзиті, прийнятті [2, с. 227]. Нелегальну 
міграцію характеризує те, що її суб’єкти за-
лишають країну свого постійного прожи-
вання і опиняються на території інших 
держав без офіційного дозволу. Потрібно 
відзначити, що останнім часом термін «не-
легальна міграція» почали активно викори-
стовувати у нормативних джерелах (як на-
ціональних, так і міжнародних), наукових 
дослідженнях, причому в різних галузях 
права, засобах масової інформації, на нау-
кових заходах. Але, як видається, чіткого 
визначення та погодження з характерними 
ознаками цього явища не існує.
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Виходячи з цього, ми вважаємо доцільним 
зупинитися саме на цьому моменті. Термін 
«нелегальна міграція» — загальноприйняте 
поняття на визначення руху людей через 
державні кордони з порушенням правових 
норм. Терміни «нелегальна міграція та «не-
законна міграція» вживають як синоніми. 
Однак термін «незаконна міграція» найчасті-
ше вживають в офіційних документах, 
тимчасом як поняття «нелегальна міграція» 
властиве науковим дослідженням і публіци-
стичним текстам.

Відповідно до Закону України «Про пра-
вовий статус іноземців та осіб без громадян-
ства», «нелегальний мігрант — іноземець 
або особа без громадянства, які перетнули 
державний кордон поза пунктами пропуску 
або в пунктах пропуску, але з уникненням 
прикордонного контролю і невідкладно не 
звернулися із заявою про надання статусу 
біженця чи отримання притулку в Україні, а 
також іноземець або особа без громадянст-
ва, які законно прибули в Україну, але після 
закінчення визначеного їм терміну пере-
бування втратили підстави для подальшого 
перебування та ухиляються від виїзду з 
України» [3, с. 161]. Отже, суть норм мігра-
ційного законодавства України, що визна-
чають відносини держави та іноземців і осіб 
без громадянства, які на незаконних підста-
вах перебувають в Україні або перетинають 
її державний кордон, відповідає прийнятому 
в міжнародному праві та нормативних доку-
ментах Європейського Союзу визначенню 
«нелегальної міграції».

Щоправда, в офіційній термінології 
ООН замість терміна «нелегальна мігра-
ція» переважно вживають термін «невре-
гульована міграція», а замість терміна «не-
легальний мігрант» «неврегульований» 
або «мігрант або іноземець без належних 
документів» [4, с. 33]. Ці поняття відобра-
жають так званий гуманістичний підхід 
до явища нелегальної міграції, що базу-
ється на парадигмі прав людини. В його 
основі лежить принцип індивідуальної 
свободи, свободи переміщення, свободи 
вибору місця проживання.

На відміну від міжнародного права, в на-
ціональних законодавствах і нормативних 
актах ЄС переважає поняття «незаконна або 
нелегальна міграція», яке відображає пріори-
тетність інтересів держави, що заходять у 
конфлікт інтересів із базовим правом люди-
ни на свободу пересування. Однак головне: 
явище, яке визначають всі перелічені понят-
тя, одне й те саме.

Згідно з визначенням Міжнародної органі-
зації з міграції, неврегульована міграція — 
це рух осіб, що відбувається з порушенням 
норм країн виїзду, транзиту та призначення. 
З перспективи країн призначення, це неза-
конний в’їзд, перебування або працевла-
штування в країні, який означає, що мігрант 
не має права або належних документів, яких 
вимагає імміграційне законодавство країни 
для в’їзду, проживання або роботи. З пер-
спективи країн походження, це означає, 
особа перетинає міжнародний кордон без 
дійсного паспорта чи проїзного документа 
або не відповідає адміністративним вимогам 
для виїзду з країни [5, с. 301].

В документах Європейського Союзу най-
частіше вживають поняття «нелегальна міг-
рація». Це поняття визначає нелегальний 
в’їзд або перебування в країнах-членах. По-
перше, нелегальна міграція існує в разі неза-
конного перетину кордону, перетину кор-
дону з фальшивими або підробленими до-
кументами. По-друге, у разі законного в’їзду 
в країну та перебування після закінчення 
терміну дії дозволу на перебування. По-тре-
тє, законне перебування стає нелегальним, 
коли особа працевлаштовується або здійс-
нювати господарську та іншу діяльність, не 
дозволену в’їзною візою [6, с. 22].

В той же час варто зазначити, що неле-
гальне переправлення мігрантів є лише ча-
стиною більш загального процесу нелегаль-
ної міграції, і тому було б корисним розріз-
няти дії, що набирають форми організова-
ного нелегального переправлення мігрантів, 
та більш прості засоби нелегального в’їзду, 
якому сприяють різні окремі випадкові осо-
би [7. с. 22–28]. 

Нелегальна міграція має низку характер-
них рис, які у міжнародних документах виз-
начають так:

1. Наявність посередника, контрабанди-
ста, який організовує перетин кордону, але 
не надає такого широкого кола послуг, як 
торговці людьми. У деяких окремих випад-
ках нелегальне перетинання відбувається 
самостійно. 

2. Мігрант може повністю уникнути кон-
тактів із владою під час перетинання кордо-
ну, надати фальшиві чи справжні докумен-
ти чи повідомити неправдиві відомості про 
свої наміри. Існує окрема категорія так зва-
них «напівлегальних мігрантів», які прибува-
ють у країну легально, а вже там залишають-
ся на нелегальному становищі. 

3. Переміщення людей відбувається ціл-
ком добровільно. 
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4. Прибуток отримують із тих коштів, які 
нелегальний мігрант сплачує контрабанди-
сту. Боргову кабалу майже не практикують. 
Якщо ж вона виникає, з’являються грошові 
вимоги до нелегального мігранта, які, своєю 
чергою, можуть перетворитися в експлуата-
цію останнього. 

5. Контрабанді людей не завжди прита-
манний прямий взаємозв’язок з іншими 
формами організованої злочинності, тим 
часом як у торгівлі людьми цей взаємозв’язок 
не підлягає сумніву [8, с. 11–12].

Такі відомі дослідники, як Р. Вольвенд, 
І. М. Прибиткова, Ю. І. Римаренко, пропо-
нують певні ознаки, в разі наявності яких 
переміщення мігрантів є нелегальним:

1) залучення посередника-особи, що неле-
гально переправляє мігрантів;

2) надійне укриття у пунктах пропуску; 
3) перетинання кордону зі супроводом; 
4) влаштування на роботу в країні призна-

чення; 
5) гроші переходять до інших рук; 
6) в’їзд або перебування є незаконним; 
7) переміщення є добровільним [9, с. 106].
Звернемося тепер до міжнародної право-

вої бази з тим, щоб виявити сутність ос-
новних визначень «нелегальної міграції», 
що існують. Згідно зі ст. 3 Протоколу 
проти незаконного ввозу мігрантів су-
шею, повітрям та морем, який доповнює 
Конвенцію ООН проти транснаціональ-
ної організованої злочинності 2000 р., 
«незаконне ввезення мігрантів — це забез-
печення, з метою отримання, прямо чи не 
прямо, будь-якої фінансової або іншої ма-
теріальної користі, незаконного в’їзду до 
будь-якої держави будь-якої особи, яка не 
її громадянином або не мешкає постійно 
на її території. Незакон ний в’їзд — це пе-
ретинання кордону без дотримання необ-
хідних вимог для законного в’їзду до краї-
ни, що приймає» [10].

Своєю чергою, у рекомендаціях Конфе-
ренції міністрів із питань запобігання неле-
гальній міграції у рамках Будапештського 
процесу (14–15 жовтня 1997 р.) діяльність із 
нелегального переправляння мігрантів охо-
плює: порушення правових міграційних ін-
ститутів; нелегальний перетин кордону; не-
легальний в’їзд та проживання в країні; ви-
користання недозволених транспортних за-
собів; виготовлення та використання фаль-
шивих документів чи порушення у викори-
станні справжніх документів; надання допо-
моги та коштів для звернення з фальшиви-
ми документами до органів влади; організа-

ція перевезення, забезпечення місць при-
тулку та нелегальної роботи.

Виходячи з цього, було рекомендовано ро-
зуміння поняття «нелегального переправлен-
ня мігрантів» як діяльності, спрямованої на 
навмисне сприяння іноземцям у перетині 
кордону або проживанні на території держа-
ви на умовах, що суперечать правилам та 
умовам, прийнятим у цій державі. Особливо 
цікавими є ознаки, які Конференція трактує 
як обтяжливі у процесі перевезення нелегаль-
них мігрантів. До них належать: 1) пере-
міщення іноземців із метою фінансової вина-
городи та/або в організований спосіб; 2) під-
робка документів; 3) експлуатація у формі 
проституції або в інших формах; 4) спону-
кання нелегальних мігрантів до нелегальної 
діяльності та відмивання грошей [11, с. 35–48].

Враховуючи основні аспекти та ознаки ви-
щезазначених формулювань, вважаємо за 
доцільне запропонувати власний альтерна-
тивний варіант поняття «нелегальної мігра-
ції». На наш погляд, під нелегальною мігра-
цією потрібно розуміти переміщення через 
державний кордон України осіб, що не є її 
громадянами або не мешкають постійно на 
її території, без дотримання ними вимог для 
законного в’їзду, а також перебування таких 
осіб на території країни без офіційного до-
зволу або з порушенням правил перебування.

З метою визначення частин одного ціло-
го, які перебувають у взаємодії, фахівці бага-
тьох галузей знань використовують термін 
«механізм». Зазначимо, що вперше у вітчиз-
няній науковій думці дослідження механізму 
протидії нелегальній міграції з точки зору 
адміністративного права запропонувала 
О. Кузьменко, яка визначила, що адміністра-
тивно-правовий механізм протидії неле-
гальній міграції містить у собі такі елементи: 
систему правових актів; організаційно-
структурні формування механізму (тобто 
суб’єкти, що здійснюють протидію); органі-
заційно-правові способи (тобто види діяль-
ності суб’єктів протидії). В. Колпаков звер-
тає увагу на механізм забезпечення правово-
го режиму як невід’ємної частини дотриман-
ня режиму законності, що містить у собі 
організаційно-структурні формування та 
організаційно-правові методи [12].

Важливо зазначити, що більшість дослід-
ників та науковців у сфері вивчення мігра-
ційних процесів зазвичай вживають термін 
«міграційний режим». На нашу думку, міг-
раційний режим — це адміністративно-пра-
вовий режим, у рамках якого здійснюють 
регулювання міграційних потоків і попе-
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редження незаконного в’їзду іноземців на 
територію України. Так, міграційний ре-
жим встановлюють задля ефективного ре-
гулювання міграційних потоків, поперед-
ження нелегальної міграції, запобігання 
вчинення злочину «торгівля людьми», усу-
нення негативних наслідків міграції, ство-
рення сприятливих умов для безперешкод-
ної реалізації прав мігрантів, а також забез-
печення гуманного ставлення до осіб, які 
шукають притулку на території України. 
У рамках міграційного режиму регламенту-
ють правила в’їзду, тимчасового пере-
бування та пересування на території 
України іноземних громадян, а також виї-
зду громадян України за межі батьківщини 
та повернення до неї.

Встановлення і підтримку дієвості вищеза-
значеного режиму забезпечують за допомо-
гою різних механізмів, серед яких, на нашу 
думку, найефективнішим є саме механізм 
протидії нелегальній міграції. Так, він мі-
стить у собі такі елементи:

1) нормативно-правове забезпечення — 
це система нормативно-правових актів, які 
складають основу функціонування цього 
механізму і створюють підґрунтя для регу-
лювання перебігу міграційних процесів в 
межах сформованого правового поля;

2) організаційне забезпечення — сукуп-
ність суб’єктів регулювання, які забезпечу-
ють реалізацію державної політики у сфері 
протидії нелегальній міграції;

3) інформаційне забезпечення — система 
інформаційного оповіщення та постачання 
інформації щодо наявності та обліку осіб, які 
нелегально перебувають або переміщуються 
територією України, база даних про наяв-
ність, облік та подальшу долю таких осіб;

4) фінансово-економічне забезпечення — 
система фінансування заходів, пов’язаних із 
реалізацією державної політики у сфері 
протидії нелегальній міграції.

На основі вищенаведених визначень і ха-
рактеристик пропонуємо авторське визна-
чення механізмів протидії нелегальній мі-
грації, під якими пропонуємо розуміти су-
купність нормативно-правових засобів та 
методів цілеспрямованого впливу на відно-
сини у сфері протидії нелегальній міграції, 
що здійснюють суб’єкти державно-владно-
го впливу або індивідуально за допомогою 
інформаційного та фінансово-економічно-
го забезпечення. Так, механізми протидії 
нелегальній міграції складаються з таких 
незамінних елементів, як: правові норми та 
принципи; суб’єкти; інформаційна база та 

фінансово-економічне забезпечення проти-
дії нелегальній міграції.

Міграційну ситуацію в Україні на кінець 
2015 р. було обумовлено загостренням соці-
ально-політичної обстановки в низці країн 
Близького Сходу, Азії і Північної Африки. 
Локальні збройні конфлікти та війни відбу-
ваються майже у 66 країнах світу та окремих 
регіонах, зокрема: в Африці — 28, в Азії — 
16, в Європі — 9, у Південній Америці — 4, 
у Північній Америці — 1 та на Близькому 
Сході — 8. До переліку країн з високим рів-
нем небезпеки потрапили також Афга ніс-
тан, Пакистан, Ірак, Сирія, кілька африкан-
ських країн і Росія. Ескалація конфліктів у 
цих країнах призвела до суттєвого зростан-
ня кількості нелегальних мігрантів до країн 
ЄС. Так, протягом 2015 р. до країн Євросо-
юзу прибуло понад 1,5 млн мігрантів із 
країн Близького Сходу і Північної Африки.

Згідно з даними Євростату, основними кра-
їнами призначення нелегальних мігрантів за-
лишаються Німеччина (для громадян Сирії, 
Афганістану і Косово), Італія (для громадян 
Нігерії, Гамбії і Пакистану), Франція (для гро-
мадян Косово, ДР Конго і Судану), Фінляндія 
(для громадян Сомалі, Іраку і Албанії), 
Великобританія (для громадян Еритреї, 
Пакистану і Росії). Ситуацію на східному кор-
доні ЄС європейські інституції та прикор-
донні відомства упродовж останніх років 
розглядають як стабільну та контрольовану.

Нелегальна міграція громадян країн 
Близького і Середнього Сходу, Африки та 
Південно-Східної Азії до ЄС через тери-
торію України залишається на відносно 
низькому рівні порівняно з іншими мар-
шрутами. Так, відповідно до аналітичного 
звіту Європейської агенції з питань управ-
ління оперативним співробітництвом на 
зовнішніх кордонах держав — членів Євро-
пейського Союзу «FRONTEX» за 2014 рік 
(виданий у травні 2015 року), на кордоні з 
Україною затримано лише 0,2 % від загаль-
ної кількості нелегальних мігрантів, яких 
було виявлено 2014 року на всіх зовнішніх 
кордонах ЄС, що в рамках зростання мас-
штабів нелегальної міграції до країн ЄС 
протягом 2015 р. має тенденцію до суттєво-
го зниження на кордоні з Україною.

Основними маршрутами нелегальної міг-
рації є Центрально-Середземноморський 
маршрут (Італія, Мальта) — 61 % затриманих 
нелегальних мігрантів, Східно-Середзем-
номорський маршрут (Греція, Болгарія, 
Кіпр) — 18 %, Західно-Балканський марш-
рут (Туреччина, Греція, Угорщина) — 16 %. 
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Поряд із тим, загальна кількість затриманих 
органами охорони кордону нелегальних 
мігрантів 2015 р. зросла на 30 % (2014 рік — 
2723 осіб, 2015 рік — 3536 осіб), зокрема 
кількість затриманих за незаконне перети-
нання державного кордону збільшилася 
майже вдвічі (2014 рік — 960 осіб, 2015 рік — 
1804 осіб), що пов’язано зі збільшенням 
кількості затриманих на кордоні з ЄС.

Найбільш суттєве зростання кількості не-
легальних мігрантів, затриманих за незакон-
не перетинання державного кордону, відбу-
лося на українсько-угорській та українсько-
румунській ділянках державного кордону. 
Тенденції 2014 р. щодо активності нелегаль-
ної міграції на інших ділянках кордону з ЄС 
практично не змінилися. Основну кількість 
нелегальних мігрантів затримано під час 
спроб незаконно потрапити до ЄС поза 
пунктами пропуску (у 419 випадках затрима-
но 1456 нелегальних мігрантів).

2015 р. найбільшу активність нелегаль-
них мігрантів спостерігали на українсько-
словацькій, українсько-угорській ділянках 
(у 354 випадках затримано 1348 нелегаль-
них мігрантів), зокрема на українсько-
угорській ділянці (у 180 випадках затрима-
но 800 нелегальних мігрантів). Щодо за-
тримань нелегальних мігрантів у пунктах 
пропуску через державний кордон за 
спробу незаконно потрапити до ЄС, то 
2015 року в 15 випадках затримано 20 не-
легальних мігрантів (2014 р. — у 19 випад-
ках затримано 27 нелегальних мігрантів). 
Основну кількість затриманих за незакон-
не перетинання державного кордону ста-
новлять громадяни Афганістану, Сирії, 
Молдови і Грузії. На відміну від 2014 р., 
відмічають активність громадян Іраку і 
Пакистану. Кількісні характеристики не-
легальної міграції за країнами походження 
відображено в табл. 1.

Таблиця 1
Кількісні характеристики нелегальної міграції в Україні

за країнами походження нелегальних мігрантів

№  
з/п Країна походження

Роки Відхилення 
(+/-)2013 2014 2015

1. Азербайджан 112 390 298 186
2. Афганістан 24 228 667 643
3. Білорусь 10 63 54 44
4. В’єтнам 12 42 48 36
5. Вірменія 43 161 82 39
6. Грузія 15 66 111 96
7. Китай 83 215 188 105
8. Молдова 76 181 129 53
9. Росія 239 777 540 301
10. Сирія 38 140 190 152
11. Сомалі 7 23 83 76
12. Узбекистан 187 391 342 155
13. Шрі-Ланка 4 28 60 56
14. Особи без громадянства 15 45 28 13
15. Інші країни 858 768 2291 1433
Всього нелегальних мігрантів 1723 3518 5111 3388

Примітка. Складено автором на основі даних Державної міграційної служби України

Так, 2015 р. кількісні характеристики неле-
гальної міграції збільшилися за рахунок гро-
мадян Афганістану (2015 р. — 667, 2014 р. — 
228), Сирії (2015 р. — 190, 2014 р. — 140), 
Грузії (2015 р. — 111, 2014 р. — 66), Сомалі 
(2015 р. — 83, 2014 р. — 23) і Шрі-Ланки 
(2015 р. — 60, 2014 р. — 28). Динаміка щодо 

нелегальної міграції громадян Молдови і 
В’єтнаму змін не зазнала: 2015 р. за незакон-
не перетинання кордону затримано 129 гро-
мадян Молдови (2014 р. — 181) і 48 грома-
дян В’єтнаму (2014 р. — 42). 

Наведені дані свідчать, що в структурі не-
легальних мігрантів переважають громадяни 
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Афганістану (13,05 % від загальної кілько-
сті); Росії (10,57 %) та Узбекистану (6,69 %).

Кількість потенційних нелегальних міг-
ран тів, які намагалися легально прибути в 
Україну, продовжувала зростати. Так, за 
останні три роки кількість нелегальних 
мігрантів зросла у майже 2 рази. У зв’язку з 
цим 2015 р. в 1,5 раза зросла кількість від-
мов у в’їзді в Україну потенційним неле-
гальним мігрантам. Структура нелегальної 
міграції щодо громадянства на каналах між-
народного сполучення залишається без 
змін. Тенденція до зростання зумовлена 
відмовами у в’їзді громадянам країн постра-
дянського простору (Узбекистану, Таджи-
кистану, Киргизстану, Азербайджану, Мол-
дови, Гру зії, Вірменії).

2015 р. організатори нелегальної міграції 
отримали рекордний дохід від доставки 
мігрантів у Європу, який становив від 3 до 
6 мільярдів доларів США. Ці дані євро-
пейським правоохоронцям вдалося отри-
мати завдяки опитуванню 1500 шукачів 
притулку, біженців та економічних мігран-
тів. Виявилося, що 90 % з них платили 
злочинним синдикатам за трансфер до 
Європи. Водночас високий рівень кримі-
налізації протиправної діяльності з неза-
конного переміщення мігрантів, широка 
пособницька база серед жителів прикор-
донних регіонів, діяльність доволі великої 
кількості національних діаспор і земляцтв 
на території країни негативно впливають 
на ефективність заходів з протидії неле-
гальній міграції.

Кількість виявлених всередині країни не-
легальних мігрантів пішла на різкий спад 
2012 р. та 2013 р. досягла найменшого зна-

чення. Це пов’язано з тим, що у зв’язку з пе-
реданням у грудні 2012 року функції бо-
ротьби з нелегальною міграцією до ДМС, в 
МВС було ліквідовано Управління міліції 
міграційного контролю, загальною кількіс-
тю 1 500 осіб, основним завданням якого 
була протидія нелегальній міграції. Нато-
мість 2013–2014 рр. у ДМС аналогічного 
підрозділу з боротьби з нелегальною мігра-
цією не було створено через брак коштів та 
недостатню кількість.

2015 р. органи ДМС притягнули до ад-
міністративної відповідальності 20784 неле-
гальних мігранти та порушники міграційного 
законодавства за статтями 203–-206 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення, зокрема за:

1) порушення правил перебування інозем-
ців та ОБГ в Україні і транзитного проїзду че-
рез територію України (ч. 1 ст. 203) — 16019;

2) порушення порядку працевлаштування, 
прийняття на навчання, надання житла, 
реєстрації іноземців та осіб без громадянст-
ва та оформлення для них документів 
(ст. 204) — 221;

3) невжиття заходів до забезпечення своє-
часної реєстрації іноземців і осіб без грома-
дянства (ст. 205) — 4410;

4) порушення порядку надання іноземцям 
та особам без громадянства житла, транс-
портних засобів та сприяння в наданні ін-
ших послуг (ст. 206) — 134.

Крім того, 2015 року органи ДМС затри-
мали 5111 нелегальних мігрантів, із яких: 
примусово повернуто 4202 особи, примусо-
во видворено — 209 осіб, ухвалено 576 рі-
шень про заборону в’їзду в Україну та 
129 осіб поміщено до ПТПІ.

Рис. 1. Структура нелегальної міграції за країнами походження громадян 
Примітка. Складено автором на основі даних Державної міграційної служби України
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На нашу думку, причини активності міг-
раційних процесів — це пошук громадя-
нами країн із низьким рівнем життя нор-
мальних умов у державах — членах ЄС. 
Заходи, що вживають для контролю пере-
міщення нелегальних мігрантів із країн 
Близького Сходу і Африки з боку країн 
ЄС 2015 року, призводять до зміни основ-
них маршрутів міграції та значно підви-
щують вірогідність використання України 
як транзитної країни.

Водночас міграційні процеси на кордонах 
України набули певної активності. Проте 
рівень загрози нелегальної міграції через те-
риторію України до країн ЄС поступово 
зменшується, за винятком організації пере-
правлення мігрантів з Афганістану і Сирії до 
європейських країн на українсько-угорській 
ділянці державного кордону.

Загалом аналіз процесів нелегальної мігра-
ції довів, що рівень загрози нелегальної міг-
рації на каналах міжнародного сполучення з 
використанням чужих і підроблених доку-
ментів суттєвих змін не зазнав. У той же час, 
враховуючи незначні обсяги нелегальної 
міграції поза пунктами пропуску з території 
Росії та Білорусі в Україну та збереження 
функціонування каналів переправлення міг-
рантів на західному кордоні, існує висока 
ймовірність подальшого використання не-
легальними мігрантами легальних каналів 
в’їзду в Україну, насамперед у пунктах про-
пуску для повітряного сполучення.

Не виключено можливість організації не-
законного переправлення мігрантів до 
країн ЄС через територію України на 
півдні, насамперед у морських портах на 
каналах вантажних автомобільних переве-
зень. Разом із тим, у разі збереження фак-
торів, що призвели до загострення мігра-
ційної ситуації в Європі та посилення охо-
рони південної ділянки зовнішнього кор-
дону ЄС, варто очікувати суттєвого поси-
лення міграційного тиску на кордоні 
України. Можливими напрямами трафіку 
мігрантів через Україну в рамках Східного 
маршруту можуть бути: з Румунії через 
Закарпаття в напрямку Угорщини та 
Словаччини; з Румунії через Молдову, далі 
в напрямку кордону з ЄС.

Найбільш потенційно загрозливою, зва-
жаючи на агресивну політику Росії, є україн-
сько-російська ділянка кордону. З метою 
подальшого загострення міграційної ситуа-
ції в Європі не заперечують створення 
Росією умов для значного збільшення кіль-
кості сирійських біженців із її території 

транзитом через Україну до ЄС. Чинниками, 
що можуть вплинути на розвиток процесів 
нелегальної міграції в Україні, є:

1) високий транзитний потенціал, розви-
неність транспортної інфраструктури Укра-
їни та сусідніх країн (Росії, Білорусії, Мол-
дови) та близьке до країн ЄС географічне 
положення;

2) певна активність громадян з країн 
Близького, Середнього Сходу, Південно-
Східної Азії та Африки щодо отримання 
українських віз;

3) діяльність досить великої кількості на-
ціональних діаспор та земляцтв на території 
країни, які забезпечують умови для неле-
гальної та напівлегальної міграції, легаліза-
ції нелегальних мігрантів, проведення неза-
конних фінансових операцій, втягування у 
протиправну діяльність представників вла-
ди та правоохоронних органів;

4) недостатність адміністративних засобів і 
механізмів контролю перебування іноземців 
на території країни, що створює сприятливі 
умови для юридичного забезпечення ле-
гальних каналів в’їзду потенційних неле-
гальних мігрантів в Україну та їх подальшу 
легалізацію на її території;

5) наявність значної кількості навчальних 
закладів, які мають право на здійснення під-
готовки іноземних громадян, та їх орієнта-
ція, насамперед, на країни Південно-Східної 
Азії та Африки, низький рівень міграційно-
го контролю за іноземними студентами;

6) сприятливі умови для перебування не-
легальних мігрантів у країні, значний сектор 
тіньової економіки, можливість тривалий 
час нелегально працювати на торгових рин-
ках, у будівництві тощо;

7) високий рівень криміналізації протии-
правної діяльності з незаконного перемі-
щення мігрантів, широка пособницька база 
серед мешканців прикордонних регіонів.

Висновки. Таким чином, на сьогодні од-
нією з найнагальніших проблем, які визна-
чають потребу України здійснити карди-
нальні перетворення у сфері власної мігра-
ційної політики, є необхідність плідно та 
ефективно виконувати свої міжнародні 
зобов’я зання щодо запобігання процесів 
нелегальної міграції та створення на міжна-
родній політичній арені іміджу держави, 
яка здатна контролювати власну тери-
торію, захищати державний кордон та за-
безпечувати національні інтереси в мігра-
ційній сфері в умовах світової глобалізації, 
що зростає, та інтенсифікації міжнародних 
економічних процесів.
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КПК України 2012 р. передбачив нову 
процедуру, спрямовану на реалізацію сто-
роною захисту права на отримання висновку 
експерта в контексті засади змагальності — 
розгляд слідчим суддею клопотань сторони 
захисту про залучення експерта (ст. 244 КПК). 
Питання розгляду слідчим суддею клопо-
тання про залучення експерта розглядали-
ся в наукових працях таких учених, як 
О. Ю. Бог дан, Т. Г. Ільєва, О. В. Капліна, 
С. А. Карпова, В. А. Колесник, Л. М. Ло бой-
ко, О. В. Малахова, В. В. Рожнова, Д. О. Са-
вицький, В. В. Тіщенко, В. М. Тро фименко, 
Л. Д. Удалова, В. І. Чекотило та ін. 

Незважаючи на важливість цієї процедури 
для забезпечення змагальності у отриманні 
сторонами доступу до спеціальних знань у 
формі експертних досліджень, нормативна 
регламентація викликає певні питання. 
Тому метою статті є виявлення на основі 
аналізу судової практики недоліків норма-
тивної регламентації розгляд слідчим суд-
дею клопотань сторони захисту про залу-
чення експерта та формулювання пропози-
ції щодо їх усунення. 

Аналіз положень ст. 244 КПК викликає за-
уваження щодо визначення суб’єкта звер-

нення з клопотанням. Ч. 1 ст. 244 КПК пе-
редбачає, що в разі відмови слідчого, проку-
рора в задоволенні клопотання сторони за-
хисту про залучення експерта особа, котра 
подала відповідне клопотання, має право 
звернутися з клопотанням до слідчого судді 
про залучення експерта. Однак виникає пи-
тання: якщо це звернення все одно здійсню-
ється в інтересах захисту, навіщо обмежувати 
коло суб’єктів цієї сторони для звернення із 
клопотанням? Враховуючи інтереси суб’єктів 
сторони захисту, вважаємо сумнівним не-
допущення звернення з клопотанням самого 
підозрюваного у випадку, якщо було відмов-
лено в задоволенні клопотання захисника. 
Це є штучною перешкодою до обстоювання 
стороною захисту своєї правової позиції. 

Як логічний наслідок першого недоліку, 
виникає питання: чому підозрюваний у ви-
падку подання клопотання захисником не 
має бути навіть повідомлений про його роз-
гляд? Адже в ч. 3 ст. 244 КПК закріплено: 
особу, яка подала клопотання, повідомля-
ють про місце та час його розгляду. 
Враховуючи те, що відповідне клопотання 
заявляється в інтересах підозрюваного, осо-
бу, стосовно якої передбачається застосу-
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вання примусових заходів медичного чи 
виховного характеру або вирішувалося пи-
тання про їх застосування, мають обов’язко-
во повідомлятися про його розгляд; наявна 
нормативна регламентація є порушенням 
права на захист в аспекті права брати особи-
сту участь у кримінальному провадженні. 
Крім того, такі інформування необхідні в 
контексті того, що в підозрюваного та його 
захисника можуть бути різні думки щодо 
тактики захисту, зокрема щодо необхідності 
залучення експерта, і теоретично можуть 
виникнути ситуації, коли захисник вважати-
ме за потрібне залучати експерта, а підо-
зрюваний — ні, і для упередження та при-
пинення можливих суперечностей таке ін-
формування є важливим.

Якщо ч. 1 та 2 ст. 244 вказують лише на 
особу, яка подала клопотання, то про яких 
«учасників» може йтись у контексті надання 
слідчому судді під час розгляду клопотання 
повноваження заслухати свідка чи досліди-
ти матеріали, що мають значення для вирі-
шення клопотання (ч. 5 ст. 244)?

Слід відзначити і те, що ч. 1 досліджуваної 
статті суперечить ч. 6, адже із змісту ч. 6 стає 
очевидним: гіпотеза ст. 244 КПК є непов-
ною, адже сторона захисту може звернутися 
із клопотання не лише в разі відмови слідчо-
го, прокурора в задоволенні клопотання сто-
рони захисту про залучення експерта, а й у 
двох інших випадках: 1) коли на вирішення 
залученого стороною обвинувачення екс-
перта були поставлені запитання, що не доз-
воляють надати повний та належний висно-
вок з питань, для з’ясування яких необхідне 
проведення експертизи; 2) існують достатні 
підстави вважати, що залучений стороною 
обвинувачення експерт внаслідок відсутності 
в нього необхідних знань, упередженості чи 
з інших причин надасть або надав неповний 
чи неправильний висновок. Саме тому ч. 1 
ст. 244 потребує переформулювання з ураху-
ванням зауважень, наведених вище, і може 
бути викладена в такій редакції: «У разі відмо-
ви слідчого, прокурора в задоволенні клопо-
тання сторони захисту про залучення екс-
перта, а також разі задоволення клопотання 
сторони захисту про залучення експерта, 
якщо на вирішення залученого стороною 
обвинувачення експерта були поставлені за-
питання, що не дозволяють надати повний 
та належний висновок з питань, для з’ясуван-
ня яких необхідне проведення експертизи, 
або існують достатні підстави вважати, що 
залучений стороною обвинувачення експерт 
внаслідок відсутності в нього необхідних 

знань, упередженості чи з інших причин на-
дасть або надав неповний чи неправильний 
висновок, учасники кримінального прова-
дження зі сторони захисту мають право звер-
нутися з клопотанням про залучення експер-
та до слідчого судді».

До локального предмету доведення при 
розгляді слідчим суддею клопотання сторони 
захисту про залучення експерта належать, 
враховуючи положення ч. 6 ст. 244 КПК, 
такі обставини: 1) необхідність залучення 
експерта для вирішення питань, що мають 
істотне значення для кримінального прова-
дження; 2) відмова сторони обвинувачення 
в клопотанні стороні захисту про залучення 
експерта / на вирішення залученого сторо-
ною обвинувачення експерта були постав-
лені запитання, що не дозволяють надати 
повний та належний висновок з питань, для 
з’ясування яких необхідне проведення екс-
пертизи, або існують достатні підстави вва-
жати, що залучений стороною обвинува-
чення експерт внаслідок відсутності в нього 
необхідних знань, упередженості чи з ін-
ших причин надасть або надав неповний чи 
неправильний висновок; 3) неможливість 
для сторони захисту залучити експерта са-
мостійно через відсутність коштів чи з ін-
ших об’єктивних причин.

Для забезпечення встановлення цих об-
ставин КПК зобов’язує сторону захисту до-
давати до клопотання копії матеріалів, яки-
ми обґрунтовуються доводи клопотання та 
копії документів, що підтверджують немож-
ливість самостійного залучення експерта 
стороною захисту; недотримання вимог ч. 2 
ст. 244 КПК щодо форми, змісту та додатків 
до клопотання є підставою для повернення 
слідчим суддею клопотання. Відзначимо, 
що в судовій практиці приймаються ухвали 
про повернення клопотань, оскільки захис-
никами до клопотань не долучаються необ-
хідні документи, які підтверджують немож-
ливість самостійного залучення експерта 
стороною захисту [1; 2; 3]. У зв’язку з цим, у 
судовій практиці справедливо звертається 
увага на ще одну проблему — діючий КПК 
України не врегулював, які саме документи 
сторона захисту, яка звернулася із клопотан-
ням про залучення експерта, після відмови 
слідчого, має додати до клопотання на під-
твердження неможливості самостійного за-
лучення експерта (на практиці захисники 
обмежуються виключно зазначенням цієї 
інформації без надання будь-яких доказів) [1].

Питання виникають у контексті неможли-
вості залучити експерта самостійно з інших 
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об’єктивних причин. КПК не конкретизує, 
які це можуть бути причини. У судовій 
практиці таким випадком визнано відсут-
ність доступу до медичної документації по-
мерлого для проведення посмертної судо-
во-психіатричної експертизи [1]. Вбачається, 
що такими випадками можуть бути, напри-
клад, неможливість отримання зразків для 
експертизи, знаходження речі або докумен-
та, який потребує дослідження, у сторони 
обвинувачення. 

Відмітимо, що в судовій практиці мають 
місце рішення, з яких незрозуміло, яким чи-
ном сторона захисту обґрунтувала немож-
ливість самостійного залучення експерта 
[4; 5; 6]. Вказівка на це, вважаємо, обов’язко-
во повинна міститися в ухвалі слідчого суд-
ді, оскільки неможливість для сторони захи-
сту залучити експерта самостійно через від-
сутність коштів чи з інших об’єктивних 
причин є елементом локального предмету 
доведення. Як приклад належного доведен-
ня, слід навести такий: 16.04.2015 р. сторона 
захисту звернулася до слідчого Войтюка Р. В. 
з клопотанням про залучення експерта для 
проведення повторної судової комплексної 
балістичної, медико-криміналістичної екс-
пертизи. Проте отримала від слідчого су-
провідний лист № 17/1/1-2053-14 від 
20.04.2015 р., у якому зазначено про відмову 
в задоволенні вищевказаного клопотання, 
про що додано відповідну постанову, у якій 
вказано, що ним допущено довільне тракту-
вання свідчень потерпілих та викладені 
власні припущення щодо куту нахилу по-
льоту кулі, яка спричинила ушкодження 
ОСОБА_3. З доказами він не погоджується, 
оскільки вони не ґрунтуються на матеріалах 
справи. Що стосується доказів слідчого про 
те, що відсутні підстави для проведення пов-
торної судової комплексної балістичної, ме-
дико-криміналістичної експерттизи, адже 
ще не завершено проведення повторної 
комплексної медико-криміналістичної екс-
перттизи, то вважає, що поставлені на її ви-
рішення питання є абсолютно відмінними 
від тих, про вирішення яких просить він. 
Вказує, що сторона захисту може самостій-
но залучити експерта для проведення відпо-
відної експертизи на договірних засадах, 
проте в сторони захисту такої можливості 
немає через відсутність коштів. Нині він не 
працює, зокрема, в судовому порядку вирі-
шується питання про його поновлення на 
роботі, що підтверджується копією трудової 
книжки та документами з суду, при цьому, 
на його утриманні перебувають двоє батьків 

похилого віку, що встановлено, відтак, його 
фінансовий стан не надає йому змоги залу-
чити експерта самостійно. На підставі ви-
кладеного, а також враховуючи те, що при 
призначенні слідчим відповідних експертиз 
сторона захисту була позбавлена можливо-
сті ставити запитання експерту, внаслідок 
чого, на думку сторони захисту, відповіді 
експерта на поставлені стороною обвинува-
чення питання не дозволяють здійснити 
повне дослідження усіх обставин справи та 
надати обґрунтований і об’єктивний висно-
вок для з’ясування обставин, які мають зна-
чення для кримінального провадження, та 
оскільки для з’ясування викладених обста-
вин потрібні спеціальні знання в галузі кри-
міналістики, а також те, що сторона захисту 
не може самостійно залучити експерта, про-
сить суд залучити експерта з Волинського від-
ділення Львівського НДІСЕ (43001, м. Луцьк, 
вул. Червоного Хреста, 16, тел. (0332) 72-24-11) 
для проведення повторної судової балістич-
ної, медико-криміналістичної експертизи та 
зобов’язати старшого слідчого СВ прокура-
тури Рівненської області ОСОБА_2 надати 
в розпорядження експертові матеріали кримі-
нального провадження № 1201418008000427 
від 04.09.2014 за підозрою ОСОБА_1 у ско-
єнні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 4 ст. 296 КК України [7]. 

Для встановлення обставин, які належать 
до локального предмету доведення, слідчий 
суддя має право за клопотанням учасників 
розгляду або за власною ініціативою заслу-
хати будь-якого свідка чи дослідити будь-які 
матеріали, що мають значення для вирішен-
ня клопотання (ч. 5 ст. 244 КПК). Засто-
совуючи цю норму на практиці, є випадки, 
коли слідчі судді витребовують матеріали 
кримінальних проваджень [8; 9; 10]; це не є 
порушенням вимог КПК, адже слідчий суд-
дя може дослідити будь-які матеріали, які 
мають значення для вирішення клопотання, 
зокрема і усі зібрані на той час матеріали 
кримінального провадження. 

У випадку, коли сторона захисту доведе 
обставини, передбачені ч. 6 ст. 244 КПК, 
слідчий суддя має право своєю ухвалою до-
ручити проведення експертизи експертній 
установі, експерту або експертам. Відпо-
відно, можна зазначити, що тягар доведення 
необхідності залучення експерта для вирі-
шення питань, що мають істотне значення 
для кримінального провадження; відмови 
сторона обвинувачення у клопотання сто-
роні захисту про залучення експерта; того, 
що на вирішення залученого стороною об-
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винувачення експерта були поставлені запи-
тання, що не дозволяють дати повний та 
належний висновок з питань, для з’ясування 
яких необхідне проведення експертизи, або 
існують достатні підстави вважати, що залу-
чений стороною обвинувачення експерт 
внаслідок відсутності у нього необхідних 
знань, упередженості чи з інших причин 
надасть або надав неповний чи неправиль-
ний висновок; неможливості для сторони 
захисту залучити експерта самостійно через 
відсутність коштів чи з інших об’єктивних 
причин покладається саме на особу, яка по-
дала клопотання. 

Відповідно, у випадках недоведення осо-
бою, яка подала клопотання, обставин, пе-
редбачених ч. 6 ст. 244 КПК, слідчий суддя 
відмовляє у його задоволенні. Наприклад, 
ухвалою Печерського районного суду м. Києва 
від 07.02.2014 (справа №757/ 2528/14-к) від-
мовлено в задоволенні клопотання захисни-
ка Виноградова М. Г. Захисник посилається 
на те, що він, користуючись правом сторо-
ни захисту на ініціювання проведення слід-
чих дій, 14.01.2014 подав через канцелярію 
ГСУ МВС України клопотання про призна-
чення комплексної експертизи комп’ютерної 
техніки і програмних продуктів та експерти-
зи телекомунікаційних систем та засобів. 
Постановою старшого слідчого ОВС ГСУ 
МВС України Никоненка В. С. від 15.01.2014 
відмовлено в задоволенні такого клопотан-
ня на основі того, що ноутбук направлено 
на комп’ютерно-технічну експертизу. Слід-
чий суддя в рішенні зазначив, що, звертаю-
чись з таким клопотанням, сторона захисту 
не довела, що вона не може залучити екс-
перта самостійно; з пояснень, наданих за-
хисником у судовому засіданні, випливає, 
що ним не було здійснено дій, спрямованих 
на самостійне залучення експерта [1]. Інший 
приклад. Клопотачем не доведено підстав, 
що для вирішення питань, що мають істот-
не значення для кримінального проваджен-
ня, необхідне залучення експерта. Обста-
вини справи, викладені в повідомленні про 
підозру, не заперечував підозрюваний 
ОСОБА_2 в суді, при розгляді клопотання. 
Відомостей про порушення психічного ста-
ну підозрюваного ОСОБА_2 не надано. 
Обставини справи: тривалість спілкування 
між потерпілим та підозрювавним на час 
скоєння кримінального правопорушення, 
обізнаність у сімейних стосунках між потер-
пілим та співмешканкою підозрюваного, 
стан алкогольного сп’яніння підозрюваного 
й потерпілого не надають підстав вважати 

про вірогідність настання в ОСОБА_2 стану 
психологічного афекту [5].

Крім того, слід звернути увагу і на коло 
учасників розгляду клопотання. Слід повні-
стю погодитись із неодноразово висловле-
ною в літературі критикою норми про те, 
що, незважаючи на положення ч. 6 ст. 244 
КПК, неприбуття особи, котра подала кло-
потання, не перешкоджає розгляду клопо-
тання, крім випадків, коли її участь визнана 
слідчим суддею обов’язковою [11, c. 73; 
12, c. 97], і з тим, що відповідне положення 
потребує виключення [11, c. 73]. Відповідно, 
після реалізації цієї пропозиції ч. 3 ст. 244 
КПК потребуватиме доповнення, що неявка 
учасників зі сторони захисту призведе до за-
лишення клопотання без розгляду. 

Ч. 3 ст. 244 КПК вказує, що особа, яка по-
дала клопотання, повідомляється про місце 
та час його розгляду, проте її неприбуття не 
перешкоджає розгляду клопотання, крім ви-
падків, коли її участь визнана слідчим суд-
дею обов’язковою. Нічого не вказано про 
участь слідчого, прокурора, що дозволяє 
стверджувати про відсутність необхідності 
їхнього повідомлення. Натомість, у судовій 
практиці є випадки і повідомлень слідчого, 
прокурора, і їх участі в розгляді клопотання 
[8; 9; 10; 13], хоча нормативних підстав для 
цього немає. Водночас, відмітимо, що в док-
трині неодноразово вказувалося на необхід-
ність повідомлення та участі в розгляді кло-
потання слідчого, прокурора [12, c. 96; 
14, c. 506]. Із зазначеною пропозицією в 
частині повідомлення слідчого, прокурора, 
який відмовив у задоволенні клопотання 
сторони захисту про залучення експерта 
[12, c. 96], погодитися складно. Мотивування 
їх рішення викладено у постанові, і тому їх 
неявка не порушуватиме засаду змагальності. 
Однак в ситуації, коли сторона захисту об-
ґрунтовує клопотання тим, що на вирішення 
залученого стороною обвинувачення екс-
перта були поставлені запитання, які не доз-
воляють надати повний та належний висно-
вок з питань, для з’ясування яких необхідне 
проведення експертизи, або існують достатні 
підстави вважати, що залучений стороною 
обвинувачення експерт внаслідок відсутності 
в нього необхідних знань, упередженості чи 
з інших причин надасть або надав неповний 
чи неправильний висновок, то, вважаємо, 
слідчий та/або прокурор повинні мати мож-
ливість обстоювати обґрунтованість прийня-
того ними рішення, повноту питань, постав-
лених перед експертом, компетентність та 
неупередженість експерта. Відповідно, слід 
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передбачити в КПК необхідність повідом-
лення слідчого, прокурора про розгляд кло-
потання лише в цьому випадку. 

Таким чином, нормативна регламентація 
процедури розгляду слідчим суддею кло-
потання сторони захисту про залучення 
експерта потребує удосконалення в контек-
сті: уточнення умов подання клопотання; 
суб’єктів звернення з клопотанням; пові-
домлення учасників кримінального прова-
дження зі сторони захисту; повідомлення 
слідчого, прокурора (лише коли сторона 

захисту обґрунтовує клопотання тим, що 
на вирішення залученого стороною обви-
нувачення експерта були поставлені запи-
тання, що не дозволяють надати повний та 
належний висновок з питань, для з’ясуван-
ня яких необхідне проведення експертизи, 
або існують достатні підстави вважати, що 
залучений стороною обвинувачення екс-
перт внаслідок відсутності в нього необхід-
них знань, упередженості чи з інших при-
чин надасть або надав неповний чи непра-
вильний висновок).
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В действующем Уголовном процессуаль-
ном кодексе Украины (далее — УПК Укра-
ины) закреплены принцип состязательно-
сти сторон и свобода в предоставлении ими 
суду своих доказательств и в доказывании 
перед судом их убедительности (ч. 1 ст. 22 
УПК Украины). Построение уголовного 
процесса на основе принципа состязатель-
ности обуславливает выделение трех основ-
ных процессуальных функций: обвинения, 
защиты и правосудия. Вследствие этого, су-
ществует необходимость произвести рас-
пределение участников уголовного произ-
водства по трем основным группам: сторона 
обвинения, сторона защиты и суд. 
Определение круга субъектов, относящихся 
к сторонам, а в частности, стороне обвине-
ния, имеет существенное значение для нау-
ки уголовного процесса, учитывая опреде-
ленные недостатки нормативной регламен-
тации перечня участников уголовного про-
изводства со стороны обвинения. Вопро-
сами исследования участников уголовного 
производства со стороны обвинения по 
положениям УПК Украины 2012 г. занима-
лись такие ученые, как Ю. Аленин, М. Аза-
рова, К. Арушанян, В. Берназ, Р. Ботвинов, 

И. Гловюк, Ю. Демин, В. Долежан, И. Ена, 
А. Иванов, О. Каплина, П. Каркач, Я. Кова-
лева, В. Колодчин, А. Лапкин, Л. Лобойко, 
В. Луцик, Н. Марчук, С. Перепелица, В. Пив-
ненко, Д. Пилипенко, Н. Погорецкий, В. По-
жар, Ю. Полянский, А. Попович, Н. Ру ден-
ко, О. Сапин, О. Татаров, В. Тертышник, 
А. То лочко, Д. Цехан, А. Щадыло, В. Юр-
чишин, А. Юхно и др., однако вопросы 
обоснованности круга участников уголов-
ного производства, отнесенных к стороне 
обвинения, не нашли своего окончательно-
го разрешения в контексте участия потер-
певшего, оперативных подразделений, гра-
жданского истца. Потому целью статьи яв-
ляется доктринальное обоснование круга 
участников уголовного производства со 
стороны обвинения, выделение недостатков 
нормативной регламентации их перечня.

Традиционно, в науке уголовного процес-
са выделяют в структуре принципа состяза-
тельности два основных элемента: наличие 
сторон и их активность [1, с. 18]. В соответ-
ствии с п. 25 ч. 1 ст. 3 УПК Украины, участ-
никами уголовного производства являются: 
стороны уголовного производства, потер-
певший, его представитель и законный 
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представитель, гражданский истец, его пред-
ставитель и законный представитель, гра-
жданский ответчик и его представитель, 
представитель юридического лица, в отно-
шении которого осуществляется производ-
ство, третье лицо, в отношении имущества 
которого решается вопрос об аресте, лицо, 
в отношении которого рассматривается во-
прос о выдаче иностранному государству 
(экстрадиция), заявитель, свидетель и его 
адвокат, понятой, залогодатель, переводчик, 
эксперт, специалист, секретарь судебного 
заседания, судебный распорядитель. Указан-
ный законодателем перечень участников уго-
ловного производства не является исчерпы-
вающим, к нему следует отнести всех лиц, 
которые непосредственно принимают учас-
тие в уголовном производстве и наделенные 
определенными правами и обязанностями. 

Для стороны обвинения характерны такие 
признаки: 

1. Нормативно определенный субъектный 
состав в лице, как правило, служебных лиц 
органов государственной власти. В соответ-
ствии с п. 19 ст. 3 УПК Украины, к стороне 
обвинения относятся, прежде всего, такие 
участники уголовного производства, кото-
рые осуществляют свои полномочия в силу 
принципа публичности: следователь, руко-
водитель органа досудебного расследова-
ния, прокурор. К стороне обвинения также 
относится потерпевший, его представитель 
и законный представитель. Законодатель не 
относит к стороне таких участников уголов-
ного производства, как гражданский истец, 
его представитель и законный представи-
тель, гражданский ответчик и его предста-
витель, представитель юридического лица, в 
отношении которого осуществляется произ-
водство, третье лицо, в отношении имущест-
ва которого решается вопрос об аресте, 
лицо, в отношении которого рассматривает-
ся вопрос о выдаче иностранному государст-
ву (экстрадиция), заявитель, свидетель и его 
адвокат, понятой, заставодатель, переводчик, 
эксперт, специалист, секретарь судебного за-
седания, судебный распорядитель. 

К стороне обвинения законодатель не от-
носит оперативные подразделения органов 
Национальной полиции, органов безопас-
ности, Национального антикоррупционно-
го бюро Украины, Государственного бюро 
расследований, органов, которые осуществ-
ляют контроль за соблюдением налогового 
и таможенного законодательства, органов 
Государственной пенитенциарной службы 
Украины, органов Государственной погра-

ничной службы Украины. Указанные органы 
осуществляют следственные (розыскные) 
действия и негласные следственные (ро-
зыскные) действия по письменному поруче-
нию следователя, прокурора, а подразделе-
ние детективов, оперативно-техническое 
подразделение и подразделение внутренне-
го контроля Национального антикоррупци-
онного бюро Украины — по письменному 
поручению детектива или прокурора Спе-
ци ализированной антикоррупционной про-
куратуры. По нашему мнению, указанные 
органы также следует отнести к стороне об-
винения, поскольку их деятельность в уго-
ловном производстве тесно связана с дея-
тельностью следователя, руководителя ор-
гана досудебного расследования и направ-
лена на осуществление функции обвине-
ния. Подтверждением этому свидетельству-
ет то, что на время исполнения поручений 
следователя, прокурора сотрудник соответ-
ствующего оперативного подразделения 
пользуется полномочиями следователя.

2. Наличие противоположного процессу-
ального интереса, который отличается от 
процессуального интереса стороны защи-
ты. Сторонами уголовного производства 
является определенная совокупность участ-
ников уголовного процесса, которые объе-
динены общим процессуальным интере-
сом. Под процессуальным интересом необ-
ходимо понимать такое поведение участни-
ка уголовного производства, которое на-
правлено на достижение желаемого для 
него конечного результата. Такие интересы 
сторон являются противоположными, по-
скольку они выплывают из направлений 
деятельности субъектов уголовного процес-
са, то есть их функций. Сторона обвинения 
свою деятельность направляет на изобличе-
ние лица, совершившего уголовное право-
нарушение и привлечение его к уголовной 
ответственности, то есть осуществляет 
функцию обвинения. Интерес стороны об-
винения направлен на установление при 
помощи доказательств обстоятельств, кото-
рые подтверждают и обосновывают подо-
зрение, обвинение. И наоборот, сторона 
защиты свою деятельность направляет на 
защиту от подозрения или обвинения, их 
опровержение, установление смягчающих 
обстоятельств или обстоятельств, которые 
исключают уголовную ответственность по-
дозреваемого, обвиняемого. Из этого ни в 
коей мере не следует, что на прокурора, ру-
ководителя органа досудебного расследова-
ния, следователя законодатель не возлагает 
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обязанности всесторонне, полно и беспри-
страстно исследовать обстоятельства уго-
ловного производства, выявить те обстоя-
тельства, которые не только изобличают, 
но и оправдывают подозреваемого, обвиня-
емого, а также обстоятельства, которые 
смягчают или ужесточают его наказание. 
По мнению В. Г. Даева, сущность состяза-
тельности состоит не только в простом от-
делении процессуальных функций обвине-
ния и защиты, а в их противопоставлении 
друг другу [2, с. 71]. По своей сути уголов-
ный процесс — это деятельность, которая 
пронизана конкуренцией прав и интересов 
личности и общества, потерпевших и лиц, 
которые совершили уголовное правонару-
шение. Таким образом, каждая из сторон 
уголовного производства наделенная своей 
собственной уголовной процессуальной 
функцией, но не каждый участник уголов-
ного производства является стороной. 
Сторона обвинения осуществляет функцию 
обвинения, а сторона защиты — проти-
воположную функцию — функцию защиты.

3. Процессуальное равноправие стороны 
обвинения и стороны защиты. Сторона об-
винения для осуществления функции обви-
нения должна иметь такие же процессуаль-
ные возможности для осуществления своей 
функции, как и сторона защиты. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 22 УПК Украины, стороны 
имеют равные права на собирание и предо-
ставление суду предметов, документов, дру-
гих доказательств, ходатайств, жалоб, а так-
же на реализацию других процессуальных 
прав, предусмотренных законом. Указанное 
положение законодателя является деклара-
тивным, поскольку на досудебном произ-
водстве сторона защиты реально лишена 
права самостоятельного собирания доказа-
тельств. Сторона защиты имеет право ини-
циировать перед стороной обвинения или 
следственным судьей ходатайство о прове-
дении следственных (розыскных) и неглас-
ных следственных (розыскных) действий. 
Равноправие сторон предусматривает рав-
ные возможности в отстаивании своего соб-
ственного интереса и отсутствие очевидных 
преимуществ у противоположной стороны. 
Наиболее полно равноправие сторон про-
является на судебных стадиях уголовного 
производства, на досудебном расследова-
нии в смешанном уголовном процессе рав-
ноправие сторон не соблюдается.

4. Наделение стороны обвинения государ-
ственно-властными полномочиями с воз-
можностью применения к участникам уго-

ловного производства мер принуждения. 
Каждый участник уголовного производства 
наделен законодателем определенной сово-
купностью процессуальных прав, реализа-
ция которых может существенно повлиять 
на решение в уголовном производстве. 
Такая совокупность процессуальных прав 
предоставляется сторонам именно для от-
стаивания своего собственного процессу-
ального интереса в уголовном производстве. 
Характерной особенностью стороны обви-
нения (за исключением потерпевшего) яв-
ляется то, что ее субъекты наделены именно 
властными полномочиями, поскольку они 
выступают как представители органов госу-
дарственной власти. Кромке того, для про-
курора, следователя, руководителя органа 
досудебного расследования формирование 
обвинения, обоснование его доказательст-
вами и поддержание обвинения в суде явля-
ется их обязанностью. Наделение стороны 
обвинения государственно-властными пол-
номочиями обусловлено наличием не част-
ного, а публичного интереса. Сторона об-
винения в своей деятельности опирается на 
государственный механизм принуждения. 
По общему правилу решение о примене-
нии принуждения принимается следствен-
ным судьей, который осуществляет судеб-
ный контроль за соблюдением прав и за-
конных интересов участником уголовного 
производства. В отдельных случаях законо-
датель предусматривает возможность само-
стоятельного применения принуждения 
сто роной обвинения (вызов следователем, 
прокурором (ст. 133 УПК Украины), вре-
менное изъятие документов, которые удо-
стоверяют пользование специальным пра-
вом (ст. 148 УПК Украины), временное изъ-
ятие имущества (ст. 168 УПК Украины), 
предварительный арест (ч. 9 чт. 170 УПК 
Украины), задержание уполномоченным 
служебным лицом (ст. 208 КПК Украины).

5. Активность стороны обвинения в отста-
ивании своего интереса перед судом, что 
обусловлено возложенными на нее обязан-
ностями в силу принципа публичности. 
В состязательном уголовном процессе ак-
тивное участие в доказывании принимает 
сторона обвинения. В соответствии с ч. 2 
ст. 92 УПК Украины, обязанность доказыва-
ния обстоятельств, которые относятся к 
предмету доказывания, возлагается на сле-
дователя, прокурора, а в отдельных случаях 
и на потерпевшего. В частности, сторона 
обвинения осуществляет собирание доказа-
тельств путем проведения следственных 
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(розыскных) действий и негласных следст-
венных (розыскных) действий, истребова-
ние и получение от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений и организа-
ций, служебных и физических лиц предме-
тов, документов, ведомостей, заключений 
экспертов, заключений ревизий и актов 
проверок, проведение других процессуаль-
ных действий, которые предусмотрены 
УПК Украины. В сравнении со стороной 
обвинения, сторона защиты на досудебном 
расследовании имеет ограниченные воз-
можности для получения доказательств. 

Таким образом, сторона обвинения — 
это совокупность предусмотренных уго-
ловным процессуальным законом участни-
ков уголовного производства, деятельность 
которых направлена на изобличение лиц, 
которые совершили уголовные правонару-
шения, формирование обвинения, обо-
снование его доказательствами и его под-
держание в суде.

Отметим, что в доктрине предложено не-
сколько вариантов классификации субъек-
тов обвинения. Так, среди субъектов реали-
зации функции обвинения выделены две 
группы: должностных лиц, в рамках уголов-
ного процесса отстаивают и защищают ин-
тересы общества и государства, а соответст-
венно их деятельность осуществляется в 
рамках публичного обвинения (уголовного 
преследования) — прокурор, следователь, 
руководитель органа досудебного расследо-
вания, работники оперативных подразделе-
ний. Вторую группу составляют участники, 
деятельность которых в рамках уголовного 
процесса направлена на отстаивание част-
ных прав и интересов, которые были нару-
шены в результате совершения уголовного 
правонарушения, а соответственно и дея-
тельность указанных лиц осуществляется в 
рамках частного обвинения: потерпевший, 
его представитель и законный представи-
тель [3, c. 30–31]. 

Вместе с тем, есть и более расширенные 
классификации субъектов обвинения: так, 
В. А. Дианов, во-первых, классифицирует 
по традиционным в теории уголовного 
процесса основаниям распределения участ-
ников уголовного судопроизводства на: 
субъектов, являющихся государственными 
органами и должностными лицами; участ-
ников процесса, имеющих личный интерес 
по делу; участников, представляющих чу-
жой интерес по делу [4, с. 70]. Во-вторых, по 
критерию участия в осуществлении обви-

нительной деятельности и в доказывании в 
целом субъекты обвинения подразделяются 
им на следующие группы: субъекты обвине-
ния, компетентные в полной мере осу-
ществлять собирание, проверку и оценку 
доказательств в целях изобличения подо-
зреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления, формулирования обвинения 
и его обоснования перед судом; субъекты, 
наделенные правом активного участия в осу-
ществлении обвинения [4, с. 65]. В-третьих, 
в зависимости от возложения обязанности 
изобличать подозреваемого, обвиняемого в 
совершении преступления и обосновывать 
его уголовную ответственность перед судом 
выделены: субъекты, обязанные осуществ-
лять уголовное преследование; субъекты, 
наделенные правом активного участия в 
осуществлении уголовного преследования. 
В-четвертых, по правовым последствиям 
оценки доказательств и суждения по основ-
ным вопросам уголовного дела разграничи-
ваются: субъекты обвинения, выражающие 
свое мнение, облекающиеся в форму соот-
ветствующих уголовно-процессуальных ак-
тов и определяющие дальнейшее движение 
дела, принятые ими акты содержат ответы 
на вопросы, составляющие существо дела; 
субъекты обвинения, имеющие право выра-
жать свое мнение по основным вопросам 
уголовного дела [4, с. 68–69].

В. А. Андреянов корректно разграничива-
ет: 1) субъектов обвинения по уголовным 
делам публичного и частно-публичного об-
винения; 2) субъектов обвинения по уголов-
ным делам частного обвинения. К первой 
группе следует отнести прокурора (государ-
ственного обвинителя), следователя, руко-
водителя следственного органа, дознавате-
ля, начальника подразделения дознания. 
Группа субъектов обвинения по уголовным 
делам частного обвинения включает: 1) пред-
ставителей государственных органов — 
прокурора (государственного обвинителя), 
следователя, руководителя следственного 
органа, дознавателя, начальника подразде-
ления дознания; 2) непосредственно пред-
ставителей частного обвинения («частных 
обвинителей»), то есть потерпевшего, част-
ного обвинителя, их законных представите-
лей и представителей [5, с. 71].

Отмечая несомненную научную ценность 
предложенных классификаций, отметим, 
что ими не исчерпан потенциал выделения 
классификационных критериев, среди ко-
торых как потенциально возможные могут 
быть предложены стадия реализации обви-
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нения, характер компетенции, форма (этап) 
обвинения, правовые средства осуществле-
ния обвинения и др. 

В науке уголовного процесса дискуссион-
ным вопросом остается вопрос отнесения к 
стороне обвинения потерпевшего. В отли-
чие от других участников уголовного про-
изводства, потерпевший, его представитель 
и законный представитель имеют право, но 
не обязаны поддерживать обвинение или 
осуществлять его обоснование. Поэтому за-
конодатель в соответствии с п. 19 ст. 3 УПК 
Украины относит к стороне обвинения по-
терпевшего, его представителя и законного 
представителя только в случаях, предусмо-
тренных процессуальным законом. В уго-
ловном производстве потерпевший заинте-
ресован в том, чтобы обвиняемый был при-
влечен к уголовной ответственности. Такой 
интерес потерпевшего, бесспорно, содейст-
вует обвинению. В делах публичного обви-
нения потерпевший не имеет права выдви-
гать и формировать обвинение. Такое пра-
во ему предоставляется только на стадии 
судебного производства. На стороне обви-
нения потерпевший выступает только в су-
дебном производстве, поскольку он имеет 
право поддерживать обвинение в суде в слу-
чае отказа прокурора от поддержания госу-
дарственного обвинения. Таким образом, 
потерпевший занимает особое место среди 
участников уголовного производства, по-
скольку он может относиться к стороне об-
винения только в случаях, предусмотрен-
ных ч. 4, 5. ст. 340 УПК Украины. 

В отдельных государствах (РФ, Туркме-
нистан) к стороне обвинения также относят 
гражданского истца, его представителя и за-
конного представителя. По мнению 
Ф. Н. Фат куллина, гражданский истец не 
принимает непосредственного участия в об-
винительной деятельности, поэтому не от-
носится к стороне обвинения [6, с. 33]. Дея-

тельность указанных участников уголовного 
производства характеризуется такими же 
чертами, которые присущи для стороны об-
винения. Гражданский истец с момента по-
дачи искового заявления органу досудебного 
расследования или суда наделен процессу-
альными правами, несет обязанности, кото-
рые предусмотрены для потерпевшего в ча-
сти гражданского иска. По аналогии с проку-
рором, который поддерживает государствен-
ное обвинение в суде, гражданский истец 
имеет право поддерживать гражданский иск 
или отказаться от него до удаления суда в со-
вещательную комнату для вынесения судеб-
ного решения. Представитель и законный 
представитель гражданского истца пользу-
ются процессуальными правами гражданско-
го истца. Деятельность указанных участников 
уголовного производства тесно связана с дру-
гими участниками со стороны обвинения и 
направлена, как правило, на изобличение 
лица, совершившего уголовное правонаруше-
ние и привлечение его к уголовной ответст-
венности. Таким образом, гражданского ист-
ца, его представителя и законного представи-
теля следует отнести к стороне обвинения.

Таким образом, сторона обвинения — это 
совокупность предусмотренных уголовным 
процессуальным законом участников уго-
ловного производства, деятельность кото-
рых направлена на изобличение лиц, совер-
шивших уголовные правонарушения, фор-
мирование обвинения, обоснование его до-
казательствами и его поддержание в суде. 
Помимо нормативно определенных участ-
ников уголовного производства со стороны 
обвинения, а именно следователя, руково-
дителя органа досудебного расследования, 
прокурора, к стороне обвинения следует 
относить потерпевшего, его представителя 
и законного представителя, однако только в 
судебном производстве, а также оператив-
ные подразделения.
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Постановка проблеми. У 2014 р. в Кри мі-
нальному кодексі України (далі — КК Укра-
їни) з’явився перелік злочинів, які, на думку 
законодавця, належать до корупційних. Це 
відбулося з набуттям чинності Закону 
України від 14.10.2014 р. № 1698-VІІ «Про 
Національне антикорупційне бюро». Цим 
законом ст. 45 «Звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям» 
Розділу ІХ «Звільнення від кримінальної від-
повідальності» Загальної частини КК Укра-
їни була доповнена приміткою.

Але закріплення поняття «корупційних 
злочинів» викликало чимало дискусій щодо 
його змісту як серед науковців, так і праців-
ників правоохоронних органів. Це також 
пов’язано з тим, що в Законі України від 
14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання ко-
рупції» використовуються такі терміни, як 
«корупційні правопорушення», «злочин у 
сфері службової діяльності», «правопору-
шення, пов’язані з корупцією».

Ефективному вирішенню цих питань у 
державі сприяло б вивчення цієї проблеми 
в зарубіжному законодавстві та правовій 
теорії, порівняно з вітчизняними нормами, 
зокрема Федеративної Республіки Німеч-

чини, Болгарії, Австрії, Франції, Бельгії, 
Голландії та ін.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Теоретичним аспектам корупційних пра-
вопорушень, питанням протидії корупції 
присвячені наукові праці вітчизняних вче-
них Л. Аркуші, Л. Багрій-Шахматова, А. Гай-
дука, О. Дульского, О. Джужі, О. Кальмана, 
М. Камлика, М. Мельника, Є. Невмержиць-
кого, О. Прохоренка, А. Редьки, Є. Скули-
ша, М. Хавронюка, а також закордонних 
науковців Б. Волженкіна, О. Гределанда, 
М. Костеннікова, А. Куракіна, Р. Клітгарда, 
В. Мілера, С. Роуз-Екерман та ін.

Порівняльний аналіз кримінального за-
конодавства із законодавством зарубіжних 
кра їн щодо відповідальності за корупційні 
злочини (корупційні правопорушення) 
здій снено в працях авторів О. Захарчук, 
А. Ви говська, Р. Сімех, О. Дудоров, Р. Грев-
цова, Д. Крупко, М. Мельник, М. Хав-
ронюк та ін.

Метою статті є здійснення порівняльно-
го аналізу кримінального законодавства 
щодо відповідальності за корупційні злочи-
ни (корупційні правопорушення), пошуку 
спільних та відмінних ознак.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Процеси державотворення, що 
відбуваються в сучасній Україні, потребу-
ють комплексної правової реформи, яка се-
ред вирішення інших численних завдань 
передбачає й узгодження національного за-
конодавства відповідно до норм міжнарод-
ного права. Цей процес, який відбувається 
через реалізацію державою її міжнародних 
зобов’язань, відомий як імплементація, має 
важливе значення для нашої держави. Адже 
від рівня зближення національного законо-
давства з міжнародним правом, його 
узгодженості з відповідними стандартами та 
вимогами значною мірою залежать не тіль-
ки ефективність співпраці України з інши-
ми державами та міжнародними організація-
ми, а й розвиток України як демократичної, 
соціально орієнтованої та правової.

Україна є учасницею Конвенції ООН 
проти корупції 2003 р. (ратифікована Вер-
хов ною Радою 18.10.2006, вступила в силу 
01.01.2010), Кримінальної конвенції про 
боротьбу з корупцією 1999 року (ратифі-
кована 18.10.2006, набрала чинність в 
Україні 01.03.2010) і Додаткового протоко-
лу до неї 2003 р.

Так, зокрема, Конвенція Ради Європи про 
кримінальну відповідальність за корупцію 
від 27 січня 1999 р. (ETS 173) передбачає 
фактично як кримінально карані корупційні 
злочини: дача хабара національним держав-
ним посадовим особам (ст. 2 Конвенції), 
одержання хабара національними держав-
ними посадовими особами (ст. 3), хабар-
ництво членів національних представниць-
ких органів (ст. 4), хабарництво іноземних 
державних посадових осіб (ст. 5), хабарниц-
тво членів іноземних представницьких ор-
ганів (ст. 6), дача хабара в приватному секто-
рі (ст. 7), одержання хабара в приватному 
секторі (ст. 8), хабарництво посадових осіб 
міжнародних організацій (ст. 9), хабарниц-
тво членів міжнародних парламентських 
асамблей (ст. 10), хабарництво суддів і поса-
дових осіб міжнародних судів (ст. 11), злов-
живання впливом (ст. 12), відмивання дохо-
дів, отриманих від злочинів, пов’язаних із 
корупцією (ст. 13).

Що ж стосується Конвенції ООН проти 
корупції, то в ній передбачена криміналіза-
ція таких діянь: підкуп національних дер-
жавних посадових осіб (ст. 15), підкуп іно-
земних державних посадових осіб і посадо-
вих осіб міжурядових організацій (ст. 16), 
розкрадання, неправомірне привласнення 
або інше нецільове використання майна 

державною посадовою особою (ст. 17), 
зловживання впливом (ст. 18), зловживання 
службовим становищем (ст. 19), незаконне 
збагачення (ст. 20), підкуп у приватному сек-
торі (ст. 21), розкрадання майна в приватно-
му секторі (ст. 22), відмивання доходів, здо-
бутих злочинним шляхом (ст. 23), прихову-
вання (ст. 24), перешкоджання здійсненню 
правосуддя (ст. 25).

У 2014 р. законодавець вперше в історії 
кримінального законодавства України закрі-
пив поняття «корупційні злочини». Відпо-
відно до примітки до ст. 45 «Звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з 
дійовим каяттям» Розділу IX Звільнення від 
кримінальної відповідальності Загальної 
частини Кримінального кодексу України, 
корупційними злочинами вважаються зло-
чини, передбачені статтями 191, 262, 308, 
312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинен-
ня шляхом зловживання службовим стано-
вищем, а також злочини, передбачені стат-
тями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 
цього Кодексу.

Отже, відповідно до вищенаведеного ви-
значення, до корупційних злочинів, згідно з 
КК України, належать: привласнення, роз-
трата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем (ст. 191), 
викрадення, привласнення, вимагання вог-
непальної зброї, бойових набоїв, вибухових 
речовин чи радіоактивних матеріалів або 
заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживанням службовим становищем 
(ст 262), викрадення, привласнення, вима-
гання наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів чи заволодіння 
ними шляхом шахрайства або зловживання 
службовим становищем (ст. 308), викраден-
ня, привласнення, вимагання прекурсорів 
або заволодіння ними шляхом шахрайства 
або зловживання службовим становищем 
(ст. 312), викрадення, привласнення, вима-
гання обладнання, призначеного для виго-
товлення наркотичних засобів, психотроп-
них речовин або їх аналогів, чи заволодіння 
ним шляхом шахрайства або зловживання 
службовим становищем, інші незаконні дії з 
таким обладнанням (ст. 313), порушення 
встановлених правил обігу наркотичних за-
собів, психотропних речовин, їх аналогів 
або прекурсорів (ст. 320), викрадення, прив-
ласнення, вимагання документів, штампів, 
печаток, заволодіння ними шляхом шахрай-
ства чи зловживання службовим станови-
щем або їх пошкодження (ст. 357), викра-
дення, привласнення, вимагання військовос-
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лужбовцем зброї, бойових набоїв, вибухо-
вих або інших бойових речовин, засобів 
пересування, військової та спеціальної тех-
ніки чи іншого військового майна, а також 
заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем (ст. 410), 
нецільове використання бюджетних коштів, 
здійснення видатків бюджету чи надання 
кредитів з бюджету без встановлених бю-
джетних призначень або з їх перевищенням 
(ст. 210), підкуп працівника підприємства, 
установи чи організації (ст. 354), зловживання 
владою або службовим становищем (ст. 364), 
зловживання повноваженнями службовою 
особою юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової фор-
ми (ст. 364-1), зловживання повноваженнями 
особами, які надають публічні послуги 
(ст. 365-2), прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди служ-
бовою особою (ст. 368), незаконне збагачен-
ня (ст. 368-2), підкуп службової особи юри-
дичної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми (ст. 368-3), 
підкуп особи, яка надає публічні послуги 
(ст. 368-4), пропозиція, обіцянка або надан-
ня неправомірної вигоди службової особи 
(ст. 369), зловживання впливом (ст. 369-2).

Водночас, навіть такий поверхневий ана-
ліз злочинів, які, на думку законодавця, на-
лежать до корупційних, надають нам мож-
ливість висновувати про неправильне розу-
міння змісту цього виду злочинів. Тому 
можна погодитися з Н. М. Ярмиш, яка від-
значає, що варто визнати примітку 
ст. 45 КК України такою, що не повністю 
відповідає Закону України «Про запобігання 
корупції» [1, с. 161]. Слушним є і обґрунту-
вання вченим своєї точку зори. Вона вважає, 
що «ця обставина відкриває широке поле 
діяльності для адвокатів, аби доводити, що 
злочин, який вчинив їх підопічний, попри 
те, що вказівка на нього як на корупційний 
міститься у Кримінальному кодексі, на-
справді корупційним не є. Зважаючи на те, 
які тяжкі для особи наслідки тягне за собою 
визнання її корупціонером, а також врахову-
ючи глобальний принцип, згідно з яким усі 
сумніви слід тлумачити на користь обвину-
вачуваного, шанси виграти справу в адвока-
тів є великими» [1, с. 161].

Відповідальність за корупційні злочини 
передбачена в більшості зарубіжних кри-
мінальних кодексів. Корупційне законо-
давство різних держав містить неоднакові 
корупційні злочини, відповідальність за 
які передбачена окремими нормами. 

Причому різниця спостерігається не лише 
в складах окремих злочинів, за які вста-
новлюється покарання, а і в покараннях за 
ці злочини.

Так, зокрема, Кримінальний кодекс ФРН 
не містить переліку корупційних злочинів. 
Водночас, основні склади злочинів, які 
можна було б розглядати як корупційні, ви-
кладено у нормах КК ФРН у редакції 
Закону «Про боротьбу з корупцією», що 
набрав чинності у 1997 р. Як зазначено в 
німецькій літературі, цим Законом було 
значно розширено перелік корупційних 
злочинів: отримання вигоди (§ 331 КК Ні-
меччини); одержання хабара (§ 332); надан-
ня вигоди (§ 333); підкуп (давання хабара) 
(§ 334); отримання та давання хабара в під-
приємницькій діяльності (§ 299); угоди, що 
обмежують конкуренцію в конкурсах 
(§ 298). Водночас норму про давання і от-
римання хабара в приватноправовому обі-
гу законодавець переніс із Закону проти 
забороненої конкуренції (підкуп службов-
ця — § 12) в КК Ні меччини [2, с. 10]. Як 
зазначає Ю. В. Дем’ян чук, у кримінальному 
законі Німеччини корупції присвячено 
дев’ять параграфів, зокрема отриманню 
вигоди, даванню хабара за вчинення підро-
блення, отриманню й даванню хабара в 
господарській сфері. Мак симальне пока-
рання в КК ФРН за отримання хабара — 
позбавлення волі до десяти років або на-
кладення штрафу [3, с. 116].

Проте з аналізу правової практики та з по-
зицій вчених Німеччини вбачається, що іс-
нує як вузьке (буквальне), так і ширше розу-
міння переліку тих чи інших злочинів як 
корупційних. До корупційних злочинів у 
буквальному розумінні належать службові 
злочини (§§ 331–335 КК ФРН), злочини у 
сфері конкуренції (§§ 298–300 КК ФРН), 
підкуп виборців (§ 108b КК ФРН), підкуп 
депутатів (§ 108e КК ФРН). Якщо корупцій-
ні злочини розуміти ширше, то до них мож-
на віднести навіть шахрайство (§ 263 КК 
ФРН), зловживання довірою (§ 266 КК 
ФРН), легалізацію коштів (§ 261 КК ФРН) 
[4, с. 61–64]. На думку деяких науковців, КК 
ФРН містить 37 складів злочинів корупцій-
ного спрямування [4, с. 62].

У Кримінальному кодексі Болгарії також 
відсутній перелік корупційних злочинів. 
Однак, у Главі Восьмій зазначено про зло-
чини проти діяльності державних органів і 
громадських організацій, за що передбаче-
на відповідальність, у Розділі ІІ — про по-
садові злочини, а у Розділі ІV — про хабар. 
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Так, зокрема, кримінальна відповідальність 
за хабар встановлюється за скоєння таких 
діянь: ст. 301 (1): посадова особа, яка при-
йме у дар або будь-яке інше, що їй не нале-
жить, майнове благо за вчинення або не 
вчинення дій по службі або за вже вчинену 
або не вчинену таку ж дію… (2) Якщо  
посадова особа отримала хабар за пору-
шення своїх службових обов’язків або за те, 
що вже їх порушило, якщо це порушення 
само по собі не є злочином… (3) Якщо 
службова особа отримала хабар за обіцянку 
вчинити злочин у зв’язку з його службо-
вою діяльністю або за вже скоєний такий 
злочин [5, с. 210–211]. Стаття 302 КК Бол-
гарії передбачає відповідальність за отри-
мання хабара, зокрема: особою, яка посідає 
відповідальне службове положення; шля-
хом вимагання за допомого зловживання 
своїм службовим становищем; повторно; у 
великому розмірі [5, с. 211]; а у ст. 302а — 
за отримання хабара в особливо великих 
розмірах, що становить особливо тяжкий 
випадок [5, с. 211]. У ст. 303 зазначено, що 
з урахуванням різниці, передбачених у ви-
щезазначених статтях, посадова особа 
підлягає покаранню і у випадку, коли з її 
згоди дар або інша майнова вигода надані 
іншій особі; а у ст. 304 (1) — хто дає дар 
або будь-яке інше майнове благо посадо-
вій особі за вчинення або не вчинення дій 
по службі або за вже вчинене чи не вчине-
не таку дію… [5, с. 212]. Також у цьому 
Розділі передбачена відповідальність за 
хабар експертів, посередників у дачі чи 
отриманні хабара (ст. ст. 305, 305а), а та-
кож випадки звільнення від кримінальної 
відповідальності.

Також у Кримінальному кодексі Австрії та-
кож не передбачено відповідальності за ко-
рупційне діяння як окремий злочин. Але іс-
нує відповідальність за такі правопорушення 
та злочини, що мають ознаки корупційних 
діянь, таких як прийняття подарунків пред-
ставниками органів влади, зловживання адмі-
ністративною владою, прийняття подарунків 
чиновниками, прийняття подарунків керів-
ними особами громадських організацій, ха-
барництво, заборонено втручання [6].

Не передбачено окремий розділ, присвя-
чений корупції осіб, які виконують публічні 
функції й у Кримінальному кодексі Бельгії. 
У ньому передбачено відповідальність за от-
римання та дачу хабару, яка передбачає на-
кладення штрафу або тюремного ув’язнен-
ня за акти корупції відповідно до займаної 
посади особи, яка вчинила акт, та змісту 

правопорушення [7]. За одержання хабара в 
Голландії відповідальність публічного служ-
бовця передбачена відповідними статтями 
кримінального кодексу цієї країни. У Кримі-
нальному кодексі Франції є окремий розділ 
«Про порушення службового обов’язку». 
Цим розділом визначено такі злочини, які 
мають ознаки корупції: вимагання чи при-
йняття підношень, подарунків, переваг то-
що за певні дії, утримання від певних дій або 
зловживання своїм впливом [8, с. 118]. Фак-
тично одним із різновидів корупції в кримі-
нальному кодексі Франції різновид хабар-
ництва визначено як торгівлю впливом.

Певний науковий інтерес при здійсненні 
порівняльного аналізу законодавства стано-
вить законодавство і колишніх радянських 
республік. Наприклад, у Кримінальному ко-
дексі Республіки Білорусь не передбачено 
окремого розділу, де встановлена відпові-
дальність за корупційні діяння. У Главі 35 
Злочини проти інтересів служби Розділу 
ХIII Злочини проти держави і порядку 
здійснення влади та управління Криміналь-
ного кодексу Республіки Білорусь передба-
чена відповідальність за зловживання вла-
дою або службовим становищем (ст. 424), 
бездіяльність посадової особи (ст. 425), пе-
ревищення влади або службових повнова-
жень (ст. 426), службове підроблення (ст. 427), 
службова недбалість (ст. 428), незаконна 
участь у підприємницькій діяльності (ст. 429), 
отримання хабара (ст. 430), дача хабара 
(ст. 431), посередництво в хабарництві (ст. 432), 
прийняття незаконної винагороди (ст. 433) [9].

У Кримінальному кодексі Грузії в Главі 
XXIX «Злочини проти інтересів служби в 
підприємницьких та інших організаціях» 
передбачена відповідальність за зловживання 
повноваженнями (ст. 220), халатність (ст. 2201) 
та комерційний підкуп (ст. 221) [10].

Кримінальний закон Латвії встановлює 
відповідальність посадових осіб за вчинен-
ня таких протиправних діянь, як переви-
щення службових повноважень (ст. 317), 
зловживання службовим становищем (ст. 318), 
бездіяльність державної посадової особи 
(ст. 319), хабарництво (ст. 320), привласнен-
ня хабара (ст. 321), посередництво в хабар-
ництві (ст. 322), давання хабара (ст. 323), 
звільнення хабародавця й посередника в ха-
барництві від кримінальної відповідальності 
(ст. 324), порушення обмежень, встановле-
них для державного посадовця (ст. 325), не-
дозволена участь у майнових угодах (ст. 326), 
торгівля впливом (ст. 3261), протиправна 
вимога і прийняття благ (ст. 3262), службове 
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підроблення (ст. 327), недостовірне службо-
ве повідомлення (ст. 328), розголошення ві-
домостей, що не підлягають розголошенню 
(ст. 320), розголошення відомостей, що не 
підлягають розголошенню, після залишен-
ня посади (ст. 330) [11].

На відміну від Кримінального кодексу 
Республіки Білорусь та Кримінального за-
кону Латвії, у Кримінальному кодексі 
Республіки Молдова наявна самостійна гла-
ва, де встановлено вичерпний перелік ко-
рупційних злочинів. Зокрема, Глава XVI 
«Корупційні злочини в приватному секторі 
Кримінального кодексу Республіки Молдо-
ва» відносить до цієї групи злочинів такі ді-
яння: отримання хабара (ст. 333), дача хаба-
ра (ст. 334), зловживання службовим стано-
вищем (ст. 335), підробка бухгалтерських 
документів (ст. 3351) [12]. Також Криміналь-
ним кодексом Республіки Молдова встанов-
лена відповідальність за пасивне корумпу-
вання (ст. 324), активне корумпування (ст. 325), 
витяг вигоди з впливу (ст. 326), зловживання 
владою або службовим становищем (ст. 327), 
перевищення влади або службових повно-
важень (ст. 328), службова недбалість (ст. 329), 
порушення режиму конфіденційності відо-
мостей, що містяться в деклараціях про до-
ходи та майно (ст. 3301), незаконне збагачен-
ня (ст. 3302), службове підроблення (ст. 332). 
Ці злочини перелічені в Главі XV «Злочини 
проти належного порядку роботи у публіч-
ній сфері Кримінального кодексу Респуб-
ліки Молдова» [12].

Отже, незважаючи на відсутність поняття 
корупційних злочинів у Кримінальному ко-
дексі Республіки Молдова, законодавець ви-

значив чіткий перелік діянь, які належать до 
цього виду злочинів.

Висновок. Таким чином, знання кри-
мінального права зарубіжних країн не 
тільки сприяє розширенню кругозору. 
Воно може бути корисним, а в деяких ви-
падках і необхідним не тільки в науко-
во-дослідній роботі, а й у правозастосов-
ній діяльності. Це повною мірою стосу-
ється і дослідження кримінальної відпові-
дальності за корупційні злочини (коруп-
ційні правопорушення).

Здійснений нами порівняльний аналіз за-
свідчив, що порівнюючи кримінально-пра-
вові заходи боротьби із корупційними зло-
чинами (корупційними правопорушення-
ми), існують певні відмінності між різними 
зарубіжними законодавствами, а також між 
ними і Кримінальним кодексом України в 
частині законодавчого закріплення відпові-
дальності за корупційні злочини (корупцій-
ні правопорушення), їх видів.

Тому, зазначимо, що вітчизняному зако-
нодавцю варто звернути увагу на деякі осо-
бливості норм зарубіжних кримінальмних 
кодексів в частині виокремлення окремих 
глав (розділів), де передбачена відповідаль-
ність саме за корупційні злочини. Це дозво-
лить встановити більш точний перелік ко-
рупційних діянь та допоможе підвищити 
ефективність боротьби із такими проти-
правними діяннями спеціально уповнова-
женими суб’єктами у сфері протидії коруп-
ції, а саме прокуратурою, Національною 
поліцією, Національним антикорупційним 
бюро України, Національним агентством з 
питань запобігання корупції.
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Історія інституту помилування нараховує 
тисячі років. Протягом століть інститут по-
милування пройшов довгий шлях свого 
розвитку і становлення. Помилування 
сприймається суспільством як персоніфіко-
ваний вид звільнення від покарання, що за-
стосовується головою держави. Саме таке 
відображення цей правовий інститут отри-
мав у Конституції України (п. 27 ст. 106), 
а також у Кримінальному кодексі України 
(ст. 87), які визначають, що помилування 
здійснюється Президентом України стосов-
но індивідуально визначеної особи. У док-
трині кримінального права помилування 
визначається як спеціальний вид звільнення 
від покарання (повне або часткове) індивіду-
ально визначеної особи, засудженої за вчи-
нення злочину, що здійснюється на підставі 
відповідного акта (указу про помилування), 
прийнятого Президентом України [1, с. 29].

Зі зміною голови держави змінюється і по-
ложення про порядок здійснення помилу-
вання. І хоча кардинальних змін у нове по-
ложення про порядок здійснення помилу-
вання новообраний Президент може не 
внести, документ все одно оновлюється і 
затверджується персонально новим Гаран-
том Конституції. 

На сьогоднішній день питання застосуван-
ня помилування в Україні (окрім зазначених 
вище законодавчих положень) регламентту-
ються Положенням про порядок здійснення 
помилування (далі — Положення), затвер-
дженим Указом Президента України П. По-
рошенка від 21 квітня 2015 року № 223/2015 [2], 

а також Порядком подання до Адміністрації 
Президента України матеріалів за клопо-
танням засуджених про помилування та ви-
конання указів Президента України про 
помилування (затверджено Наказом Міні-
стерства юстиції України 28 вересня 2012 р. 
№ 1439/5, із змінами внесеними Наказом 
Міністерства юстиції України 3 листопада 
2015 р. № 2200/5) [3].

Положення про порядок здійснення по-
милування 2015 р. (як і попередні положен-
ня) не можна вважати досконалим. Обсяг 
публікації не дозволяє нам всебічно аналізу-
вати вади законодавства у цій сфері. У цьо-
му контексті читачу було б цікавим ознайо-
митися з публікаціями таких українських 
авторів, як В. Т. Маляренко, А. А. Музика, 
С. М. Школа, В. Р. Мойсик, В. М. Мойсеєнко, 
Є. В. Письменський, О. В. Чепелюк тощо. 
Тому у своїй публікації ми торкнемося кри-
тично лише окремих проблем матеріальних 
норм аналізованого документа (про види 
помилування та визначення характеристик, 
за якими суб’єкти клопотання про помилу-
вання можуть бути помилувані).

Отже, метою статті є критичний огляд 
окремих матеріальних норм нового поло-
ження про порядок здійснення помилуван-
ня в Україні.

Види помилування закріплені в ст. 85, 87 
Кримінального кодексу України (далі — КК). 
Суб’єкт помилування (монарх, парламент, 
уряд, президент) особисто визначає види 
помилування як спеціальні види звільнення 
від покарання. 
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Ознайомлення з Положенням про поря-
док здійснення помилування 2015 р. дозво-
ляє констатувати зменшення кількості видів 
помилування, порівняно з видами помилу-
вання, закріпленими у попередніх положен-
нях про застосування цього інституту. Тепер 
помилування не може здійснюватися у ви-
гляді заміни невідбутої частини покарання 
більш м’яким. Фактично, цим нововведен-
ням вперше за останні півстоліття (!) існу-
вання інституту помилування в Україні було 
здійснено дегуманізацію відповідальності у 
аналізованій сфері і позбавлено права засу-
джених на заміну ним невідбутої частини 
покарання більш м’яким. 

Постає питання: наскільки такий крок є 
обґрунтованим? Для початку звернемося до 
історичних витоків аналізованого питання.

Протягом півстолітнього історичного пе-
ріоду розвитку законодавства у аналізованій 
сфері можна виділити такі етапи розвитку 
видів помилування (відповідно до оновле-
них положень про порядок застосування 
помилування). 

1962–1981 рр. У зазначений період була чин-
ною постанова Президії Верховної Ради Укра-
їнської СРСР від 18 жовтня 1962 р. «Про поря-
док розгляду в президії Верховної Ради Укра-
їнської РСР клопотань про помилування», 
яка визначала такі види помилування: 1) замі-
на смертної кари позбавленням волі; 2) звіль-
нення від відбування основного або додатко-
вого покарання; 3) в окремих випадках — ско-
рочення строку покарання або заміни невід-
бутої частини строку позбавлення волі більш 
м’якою мірою покарання (п. 6) [1, с. 584–585].

1981–1990 рр. 4 вересня 1981 р. до зазначе-
ного вище положення були внесені зміни, 
внаслідок чого змінилася не лише назва 
цього документа, а й види помилування. 
Відтак, п. 2 постанови Президії Верховної 
Ради Української СРСР від 18 жовтня 
1962 р. «Про порядок здійснення помилу-
вання і розгляду в президії Верховної Ради 
Української РСР клопотань про помилуван-
ня» (в редакції від 4 вересня 1981 р.) визна-
чав, що помилування засуджених здійсню-
ється у вигляді: 1) заміни смертної кари поз-
бавленням волі; 2) повного або часткового 
звільнення від відбування як основного, так і 
додаткового покарання; 3) заміни покарання 
або його невідбутої частини більш м’яким 
покаранням; 4) зняття судимості [1, с. 592].

1990–1991 рр. Положення про порядок 
здійснення помилування громадян, засудже-
них судами Української РСР (затверджено 
Указом Президії Верховної Ради Української 

РСР від 9 липня 1990 р. № 46-12) будьяких 
коректив щодо існуючих видів помилуван-
ня не внесло [4].

1991–2000 рр. Аналогічною була кримі-
нальноправова політика в аналізованій сфері 
і в Положенні про порядок здійснення по-
милування осіб, засуджених судами України 
(затверджено Указом Президента України 
Л. Кравчука від 31 грудня 1991 р. № 22) [5].

2000–2001 рр. Так само незмінною була 
кримінальноправова політика щодо цього 
питання і в Положенні про порядок здійс-
нення помилування (затверджено Указом 
Президента України Л. Кучми від 12 квітня 
2000 р. № 588/2000). Однак у зв’язку з від-
мовою законодавця від застосування смерт-
ної кари в той час, перший вид помилуван-
ня застосовувався у вигляді заміни довічного 
позбавлення волі на позбавлення волі на 
певний строк [6].

2001–2005 рр. Цей етап характеризується 
виключенням на підставі Указу Президента 
України Л. Кучми № 994/2001 від 20 жовт-
ня 2001 р. з Положення про порядок здійс-
нення помилування такого його виду як 
зняття судимості [7].

2005–2010 рр. Протягом цього етапу Ука зом 
Президента України В. Ющенка від 19 лип ня 
2005 р. № 1118/2005 було затверджено По-
ложення про здійснення помилування, яке не 
змінювало існуючі види здійснення помилу-
вання: 1) заміна довічного позбавлення волі 
на позбавлення волі на певний строк; 2) пов-
не або часткове звільнення від відбування як 
основного, так і додаткового покарання; 
3) заміна покарання або його невідбутої ча-
стини більш м’яким покаранням [8].

2010–2015 рр. Незмінними зазначені види 
помилування залишилися і в Положенні 
про порядок здійснення помилування, за-
твердженого Указом Президента України 
В. Януковича від 16 вересня 2010 р. 
№ 902/2010 [9].

2015 р. і по теперішній час. Як зазнача-
лося вище, Положення про порядок здійс-
нення помилування (затверджено Указом 
Президента України П. Порошенка від 
21 квітня 2015 р. № 223/2015) виключило з 
видів помилування такий його вид як заміна 
невідбутої частини покарання більш м’яким.

Загалом, кримінальноправову політику 
щодо видів здійснення помилування протя-
гом 1962–2016 рр. можна визначити такою 
формулою: «встановлення базових видів 
помилування» (1962) — «виключення з ви-
дів помилування зняття судимості» (2001) — 
«виключення з видів помилування заміни 
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покарання або його невідбутої частини 
більш м’яким покаранням» (2015). Чому ж 
кількість видів помилування скоротилася?

Свою думку на це питання на круглому столі 
з обговорення актуальних питань щодо вдо-
сконалення процедури помилування (м. Ки їв, 
НАВС, 23 березня 2016 р.) висловив Голова 
Департаменту з питань помилування Адміні-
страції Президента Укра їни О. Бука лов. Він, 
зокрема, пояснив, що виключення з По ло-
ження про порядок здійснення помилуван-
ня 2015 р. такого його виду як заміна пока-
рання більш м’яким, було зумовлено необ-
хідністю узгодження нового Положен ня з 
кримінальним законодавством. Річ в тому, 
що статті 85, 87 Кримінального кодексу 
України не передбачають в якості видів по-
милування заміни покарання або його не-
відбутої частини більш м’яким.

Зазначимо, що на неузгодженість законо-
давства у цьому питанні юристи звертали 
свою увагу і раніше. Наприклад, І. О. Зін-
ченко аргументовано критикувала ситуацію, 
за якої положення підзаконного акту (поло-
ження) у цій частині суперечить приписам 
закону (кримінального кодексу). Проте автор 
ніколи не висловлювалася за виключення з 
Положення про порядок здійснення помилу-
вання такого виду помилування як заміна по-
карання або його невідбутої частини більш 
м’яким покаранням [10, с. 219]. Інший юрист 
Є. О. Письменський також, висловлюючись 
про необхідність узгодження Положення із 
Кримінальним кодексом України, пропону-
вав зберегти аналізований вид помилування, 
але дещо в обмеженому виді [11, с. 426, 451].

Отже, юристи не акцентували свою увагу 
на необхідності вилучення з Положення про 
порядок здійснення помилування такого 
його виду як заміна покарання або його не-
відбутої частини більш м’яким покаранням.

Очевидно стався саме той випадок, коли, 
як кажуть, «разом з водою виплеснули і ди-
тину». Замість внесення необхідних редак-
ційних змін у ст. 85 та/або ст. 87 КК суб’єкт 
законодавчої ініціативи натомість вирішив 
йти більш простим шляхом — видалив з по-
ложення про помилування півстолітнє над-
бання кримінально-правової політики у цій 
сфері. На нашу думку, таке рішеньня не є 
обґрунтованим. Обраний суб’єктом законо-
давчої ініціативи шлях вдосконалення зако-
нодавства не є раціональним та прогресивним. 

Аналізований вид помилування (як було 
показано вище) має давню законодавчу тра-
дицію. Як засвідчують психологи, окремі 
засуджені, що вчинили особливо тяжкі зло-

чини, в силу своїх індивідуальних психоло-
гічних характеристик, потребують не пов-
ного чи часткового звільнення від покаран-
ня, а саме заміни покарання чи його невідбу-
тої частини більш м’яким. У разі існування в 
Положенні аналізованого виду помилуван-
ня, вважаємо, буде дотриманий і принцип 
невідворотності кримінальної відповідаль-
ності. А застосування саме цього виду звіль-
нення від покарання не буде так гостро 
сприйматися потерпілим. 

З урахуванням наведеного, вважаємо, що 
вид помилування заміна невідбутої частини 
покарання більш м’яким заслуговує на своє 
повернення до Положення про порядок 
здійснення помилування 2015 р. Водночас, 
з метою узгодження законодавства у цій 
сфері, ст. 87 КК України треба доповнити 
положенням про можливість здійснення ак-
том про помилування заміни невідбутої ча-
стини покарання більш м’яким.

Не менш проблемним є питання про ви-
значення характеристик, за якими суб’єкти 
клопотання про помилування можуть бути 
помилувані.

Ознайомлення із законодавством у цій сфе-
рі у ретроспективному аспекті дозволяє зро-
бити висновок про те, що якогось прогресу у 
цьому питанні в Положенні про порядок 
здійснення помилування 2015 р. не зроблено. 

Якщо порівняти положення про здійснен-
ня помилування протягом 1962–2015 рр., то 
доводиться констатувати, що набір характе-
ристик, які враховуються під час розгляду 
клопотання про помилування, протягом 
півстоліття майже не змінився. Так, п. 4 по-
станови Президії Верховної Ради Україн-
ської СРСР від 18 жовтня 1962 р. «Про поря-
док розгляду в президії Верховної Ради 
Української РСР клопотань про помилуван-
ня» визначав, що при розгляді клопотання 
про помилування береться до уваги: особа 
засудженого; склад і характеристика вчине-
ного ним злочину; наявність попередніх су-
димостей; застосування до нього в минуло-
му амністій, помилування, умовно-достро-
кового звільнення і дострокового звільнен-
ня, ставлення до праці; поведінка і участь в 
громадському житті в місцях ув’язнення; 
строк відбутого покарання; сімейний стан і 
інші обставини, що заслуговують уваги; 
думка адміністрації ВТУ, наглядової комісії; 
клопотання громадських організацій або ко-
лективів трудящих [1, с. 584–585].

Положенням про здійснення помилуван-
ня (затверджене Указом Президента України 
В. Ющенка від 19 липня 2005 р. № 1118/2005) 



44

Eurasian Academic Research Journal
2016. № 2 (02)

перелік таких характеристик був доповне-
ний необхідністю врахування при вирішен-
ні клопотання про помилування стану від-
шкодування завданого збитку або усунення 
заподіяної шкоди [8]. Своєю чергою, Поло-
ження про порядок здійснення помилуван-
ня (затверджене Указом Президента Укра-
їни В. Януковичем від 16 вересня 2010 р. 
№ 902/2010) закріпило додатково вимогу 
врахування щирості каяття та активного 
сприяння розкриттю злочину [9].

Сьогодні п. 9 Положення про порядок 
здійснення помилування (затверджено Ука-
зом Президента України П. Порошенка від 
21 квітня 2015 р. № 223/2015) закріплює та-
кий перелік характеристик, що враховують-
ся при розгляді клопотання про помилуван-
ня: ступінь тяжкості вчиненого злочину; 
строк відбутого покарання; особа засудже-
ного, його поведінка; щире каяття; стан від-
шкодування завданого збитку або усунення 
заподіяної шкоди; сімейні та інші обставини; 
думка адміністрації установи виконання по-
карань або іншого органу, який виконує по-
карання; думка спостережної комісії, служби 
у справах дітей; думка місцевого органу вико-
навчої влади, органу місцевого самовряду-
вання; думка громадських об’єднань та інших 
суб’єктів про доцільність помилування.

Варто віддати належне Положенню 2015 р., 
яке до переліку аналізованих характеристик 
нормативно «повернуло» виключено в 1981 
р. необхідність врахування «сімейних та ін-
ших обставин» (як це було закріплено, до 
речі, в Положенні 1962 р.). Однак, як свід-
чить колишній Керівник Служби з питань 
помилування Секрета ріату Президента Укра-
їни (2005–2010 рр.) В. М. Мой сеєнко, сімей-
ний стан та інші обставини справи врахову-
валися при розгляді клопотання про помилу-
вання і без спеціального закріплення цього 
показника в Положенні [12, с. 258].

Зазначені характеристики враховуються 
при розгляді клопотання про помилування 
щодо двох категорій суб’єктів: загального 
суб’єкта клопотання про помилування та спеці-
ального суб’єкта клопотання про помилування. 

Загальним суб’єктом є особа, яка засуджена: 
за злочин невеликої або середньої тяжкості; 
має одну судимість за вчинення умисного 
злочину; має дві і більше судимостей за вчи-
нення необережного злочину; відбула знач-
ну частину призначеного строку покарання. 
Як свідчить практика здійснення Прези-
дентом України помилування, такий суб’єкт 
заслуговує на милість у разі: якщо він має 
першу судимість, що не пов’язана з вчи-

ненням тяжких та особливо тяжких злочи-
нів проти особи; відбув більше половини 
призначеного судом основного покарання; 
позитивно характеризується до вчиненого 
і в місцях відбування покарання; адміні-
страція установи виконання покарань або 
іншого органу виконання покарання не за-
перечують проти помилування; орган ви-
конавчої влади чи місцевого самоврядуван-
ня висловили позитивну думку щодо по-
милування; вчинив злочин у віці до вісім-
надцяти років; є особою похилого віку, ін-
валідом або має особливі заслуги перед 
суспільством чи державою; має родину, 
неповнолітніх дітей чи похилого віку бать-
ків; відшкодував матеріальні збитки та мо-
ральну шкоду потерпілим [12, с. 258].

Щодо спеціального суб’єкта клопотання про 
помилування Положення висуває додаткові 
характеристики. Це особа, засуджена за вчи-
нення корупційних злочинів (можуть бути 
звільнені від відбування покарання в порядку 
помилування після фактичного відбуття ними 
строків, встановлених ч. 3 ст. 81 КК). Це та-
кож особа, яка засуджена: за тяжкий чи особ-
ливо тяжкий злочин; має дві і більше су ди-
мості за вчинення умисних злочинів; відбу-
ла незначну частину призначеного їм стро-
ку покарання. Такі особи можуть бути по-
милувані у виняткових випадках за наявно-
сті надзвичайних обставин (п. 5 Положення).

Наявність або відсутність виняткового ви-
падку вирішується в кожному окремому ви-
падку. У свою чергу, надзвичайними об-
ставинами практика здійснення Прези-
дентом України помилування, наприклад, 
визнає: вчинення злочину неповнолітнім; 
вчинення злочину особою похилого віку; 
вчинення злочину внаслідок збігу тяжких 
особистих, сімейних чи інших обставин; 
наявність особливих заслуг перед суспіль-
ством чи державою; активне сприяння роз-
криттю злочину; тяжке захворювання засу-
дженого або його близьких; наявність кіль-
кох неповнолітніх дітей, що залишилися 
без нагляду; наявність батьків похилого 
віку; відсутність опіки над батьками та діть-
ми; виникнення тяжкого матеріального 
стану сім’ю внаслідок лиха [12, с. 296–297].

Видається, що далеко не всі з зазначених 
вище обставин можна визнати надзвичайни-
ми. Викликають сумніви, наприклад, зараху-
вання до таких обставин вчинення злочину 
неповнолітнім або вчинення злочину осо-
бою похилого віку. Однак питання в іншому.

Наразі оцінка суб’єкта клопотання про по-
милування (як і будь-яких інших засуджених, 
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які претендують на застосування факульта-
тивних видів звільнення від відбування пока-
рання) традиційного здійснюється застаріли-
ми підходами. При вирішенні питання про 
те, заслуговує засуджений чи ні на помилу-
вання, застосовується суб’єктивний підхід 
оцінювача (члена Комісії при Пре зидентові 
України у питаннях помилування), який не-
рідко керуються виключно внутрішнім пере-
конанням, а не фактичними обставинами. 
Подібною є практика щодо застосування й 
інших видів звільнення від покарання. 

Вважаємо, що перспективним підходом у 
аналізованому контексті має стати концепт-
ція формалізації помилування, як напрям 
концепції формалізації звільнення від пока-
рання у цілому.

Концепція формалізації звільнення від 
покарання ґрунтується на використанні в 
оцінці виправлення засудженого методів 
кількісних оцінок. Слід зазначити, що, 
більшою мірою, наукові дослідження у цій 
сфері спрямовані на розмежування різних 
ступенів виправлення засудженого: в одно-
му випадку «став на шлях виправлення», а в 
іншому «довів свої виправлення», що є ма-
теріальними підставами для застосування 
різних за змістом видів звільнення від від-
бування покарання: заміни невідбутої ча-
стини покарання більш м’яким (ст. 82 КК) 

та умовно дострокового звільнення від від-
бування покарання (ст. 81 КК) відповід-
но. Цій проблемі присвятили свою ува-
гу сучасні юристи Є. О. Письменський 
[11, с. 382–389], О. В. Сахнік, М. С. Пузи-
рьов [13], І. С. Яковець [14, с. 104–110]. 
У свою чергу, концепцію формалізації за-
міни невідбутої частини покарання більш 
м’яким та концепцію умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання було 
висвітлено і у нашій праці [15].

Водночас, ми вважаємо, що на сьогодні є 
всі резерви для побудови концепції форма-
лізації помилування — підпорядкованість 
помилування системі встановлених критері-
їв, які обмежують можливість довільного 
звільнення від відбування покарання. Роз-
робка концепції має здійснюватись спільно 
юристами, психологами, педагогами, управ-
лінцями з відповідним науковим забезпе-
ченням, врахуванням національного досвіду 
практики помилування, використанням по-
зитивного зарубіжного досвіду тощо. Від 
запровадження у практику помилування та-
кої концепції «виграють» всі. Адже помилу-
вання стане відкритим, зрозумілим, прозо-
рим правовим інститутом. 

Сподіваємося, що у подальшому, поло-
ження про порядок здійснення помилуван-
ня в Україні буде «крокувати» лише вперед.
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Специфіка певних способів злочинного за-
володіння чужим майном є такою, що злочи-
ни проти власності одночасно посягають не 
тільки на власність, але й на життя, здоров’я, 
волю, свободу пересування власника майна. 
Саме тому додатковими (обов’яз ковими або 
факультативними) об’єктами окремих злочи-
нів проти власності (в залежності від характе-
ру дії і спробу злочинного посягання) є жит-
тя, здоров’я, честь, гідність, особиста недо-
торканність, безпека людини та інші суспіль-
ні відносини, які порушуються чи можуть 
порушуватися у зв’язку з посяганням на від-
носини власності як на основний об’єкт (від-
носини приватної, комунальної чи держав-
ної форм власності). Безумовно, зазначені 
додаткові об’єкти значною мірою підвищу-
ють ступінь суспільної небезпеки вчиненого, 
що суттєво впливає на конституцію санкцій і 
тяжкість покарання, передбаченого в них за 
ці злочини [1, с. 154]. 

До злочинів, які мають підвищену суспіль-
ну небезпеку, належать злочини проти влас-
ності, що вчиняються за допомогою шкідли-
вих комп’ютерних програм і програмно-тех-
нічних засобів, підключених до комп’ютер-
ної мережі. Це обумовлено тим, що з кожним 
роком зростає кількість суспільних відносин, 
пов’язаних з використанням сучасних інфор-
маційних технологій (наприклад, розвиток 
ринку електронних грошей в Інтернеті) [2].

Шкідливі комп’ютерні програми і про-
грамно-технічні засоби активно використо-
вуються кримінальним світом, який знахо-
дить у всіх інноваціях вади безпеки, та, від-
повідно, переваги для злочинної діяльності. 
Крім того, зловмисників «підштовхують» 
об’єми грошового обігу в комп’ютерних ме-

режах, що надає можливість отримання зло-
чинного доходу в дійсно великих розмірах.

Аби уявити собі масштаби цього кримі-
нального бізнесу, досить навести деякі при-
клади. Віртуальні шахраї, заволодівши через 
Мережу номерами більше мільйона банків-
ських карт — громадян США, одночасно 
викрали гроші в 130 банкоматах у 49 містах 
Америки. При цьому вся операція тривала 
не більше 30 хвилин, а розмір прибутку зло-
чинців становив близько 9 млн дол., які по-
тім були переведені на рахунки в інші дер-
жави, переважно пострадянського просто-
ру [3]. На жаль, значна частина кіберзлочин-
ності перебуває за межами статистики — 
можна з упевненістю стверджувати, що в 
офіційну статистику потрапляє лише десять, 
в кращому випадку, двадцять відсотків діянь.

На нашу думку, з використанням шкідли-
вих комп’ютерних програм і програм-
но-технічних засобів, підключених до 
комп’ютерної мережі, може бути вчинена 
переважна більшість злочинів проти влас-
ності. Виняток становлять лише злочини, 
спосіб вчинення яких пов’язаний з безпосе-
реднім контактом злочинця з потерпілим, а 
також значна частина злочинів, метою яких 
може бути лише матеріалізоване майно 
(грабіж, розбій тощо). Від того, що злочини 
проти власності вчиняються з використан-
ням інформаційно-комунікативних техно-
логій, вони не змінюють об’єкт, а відбува-
ється приєднання додаткового об’єкта (від-
носини у сфері інформаційних технологій). 

У зв’язку з цим, у юридичній літературі ви-
словлюються пропозиції щодо виокрем-
лення відповідних кваліфікуючих ознак зло-
чинів проти власності. Окремі науковці об-
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ґрунтовуючи власну точку зору щодо злочи-
нів проти власності, наводять досить вагомі 
аргументи щодо того, що вчинення злочинів 
з використанням інтернет-технологій збіль-
шує суспільну небезпеку діяння, а саме: 1) зро-
стає суспільна небезпека особи, яка вчиняє 
злочини, тобто використання комп’ютерної 
мережі надає злочинцеві відчуття безкарності 
і збільшує його рішучість щодо вчинення 
злочину, оскільки полегшується можливість 
реалізації задуманого діяння; 2) суспільна не-
безпека зростає і у зв’язку з величезними роз-
мірами злочинних прибутків; 3) більшість 
злочинів дестабілізують нормальне функціо-
нування Інтернету, тобто злочинець при ви-
користанні глобальної мережі для вчинення 
діяння зазіхає не лише на безпосередній 
об’єкт злочинів проти власності, але і на су-
спільні відносини, які виникли з розвитком 
Інтернету [4, с. 68]. Ця позиція фактично об-
ґрунтовує існування в цих злочинах додатко-
вого об’єкта. Проте, на наш погляд, такого 
об’єкта не існує, оскільки жодні відносини, 
окрім відносин власності, у результаті вчи-
нення означених злочинів не страждають. 

До злочинів проти власності вітчизняний 
законодавець традиційно відносить заподі-
яння майнової шкоди шляхом обману або 
зловживання довірою (ст. 192 КК). Безпо-
середній об’єкт цього злочину — відносини 
власності в галузі використання майна, що 
належить власнику, а також відносини, які 
випливають з різного роду угод і зобов’я-
зань, внаслідок яких власник мав би отрима-
ти дохід (прибуток). Отже, йдеться про зо-
бов’язальні відносини. Як відомо, зобов’я-
зальні відносини — це відносини, пов’язані 
з виникненням, зміною та припиненням 
взаємних прав та обов’язків суб’єктів цивіль-
ного права, мають відносний характер та 
характеризуються динамікою майнових від-
носин, тобто рухом майна в господарському 
обігу. Злочини, які посягають на власність у 
її динаміці, а не у статиці, ми не можемо 
прирівнювати до злочинів проти власності. 
Тому заподіяння майнової шкоди шляхом 
обману або зловживання довірою не може 
розглядатися як злочин проти власності. 
Діяння передбачене ст. 192 КК України, за 
своєю юридичною природою, доречно від-
нести до Розділу VII КК України. 

На нашу думку, не може бути віднесено до 
злочинів проти власності такий злочин, як 
придбання, отримання, зберігання чи збут 
майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 
198 КК України), оскільки склад цього зло-
чину так само передбачає небажаний рух 
майна в господарському обігу. Підтверджен-
ня нашої позиції можна знайти у спеціаль-

ній літературі. Окремі науковці неодноразо-
во вказували на те, що логіка в такому розта-
шуванні ст. 198 КК була порушена з кримі-
налізацією легалізації (відмивання) прибутків, 
одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК), 
яка розглядається як злочин у сфері госпо-
дарської діяльності [5, с. 121].

В умовах суттєвого зростання кількості 
крадіжок транспортних засобів, вбачається 
за доцільне переглянути питання щодо міс-
ця ст. 289 у КК України. У теорії криміналь-
ного права думки науковців щодо визначен-
ня об’єкта злочину незаконного заволодін-
ня транспортним засобом розділились. 
Деякі автори вважають, що незаконне заво-
лодіння транспортними засобами має один 
безпосередній об’єкт, але визначають щодо 
нього різні суспільні відносини: «безпека 
експлуатації транспортних засобів», «гро-
мадський порядок», «громадська безпека», 
«система суспільних відносин, що регламен-
тують права власності», «безпека життя і 
здоров’я людей» тощо [6, с. 52]. 

Відповідно до примітки ст. 289 КК Укра-
їни, під незаконним заволодінням тран-
спортним засобом слід розуміти вчинене 
умисно з будь-якою метою протиправне 
вилучення будь-яким способом транспорт-
ного засобу у власника чи користувача, всу-
переч їх волі. Заволодіння може здійснюва-
тися таємно або відкрито, шляхом обману 
або зловживання довірою [7, с. 125]. 

Цікавою є позиція В. І. Єгорова, який за-
значає, що «головним безпосереднім об’єк-
том незаконного заволодіння транспорт-
ним є право власності, а додатковим — по-
рядок використання транспорту як джерела 
підвищеної небезпеки, адже право власно-
сті, на відміну від безпеки руху та експлуата-
ції транспорту, порушується завжди, зокре-
ма при пересуванні на них там, де відсутні 
інші транспортні засоби (у полі, лісі, без-
людних відкритих місцевостях), або при не-
законному заволодінні транспортним засо-
бом досвідченою особою, яка має кваліфі-
кацію водія. Власник при цьому позбавля-
ється права власності, яке передбачено зако-
ном, тобто порушуються врегульовані зако-
ном суспільні відносини щодо володіння, 
користування та розпоряджання майном. 
В. І. Єгоров доводить, що безпосереднім 
об’єктом злочину слід визначати не суспіль-
ні відносини у сфері безпеки руху та експлу-
атації транспорту, а суспільні відносини у 
сфері власності, вказуючи, що незаконне 
заволодіння транспортним засобом, вчине-
не водієм-професіоналом у тверезому стані, 
який дотримує правил дорожнього руху, не 
загрожує суспільним відносини у сфері без-
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пеки руху та експлуатації транспорту. 
Незаконне заволодіння транспортним засо-
бом завжди порушує права власника ав-
тотранспортного засобу щодо користуван-
ня і розпоряджання майном, тобто посягає 
на основні складові права власності. При 
цьому, вчиняючи незаконне заволодіння 
транспортним засобом, винний усвідомлює 
порушення ним прав власника та незаконне 
використання чужого майна [8, с. 18].

Підтвердженням такої позиції є те, що 
транспортний засіб має всі характерні озна-
ки речі (з точки зору цивільного права), 
отже, з позиції кримінального права може 
бути визнаний предметом злочинів проти 
власності. Викладене закріплено в законо-
давстві деяких зарубіжних країн, де така ка-
тегорія злочинів розглядається як злочин 
проти власності, а саме: ст. 166 КК РФ, ст. 
184 КК Грузії, ст. 85 КК Азербайджанської 
Республіки, ст. 172 КК Киргизької Респуб-
ліки, ст. 185 КК Республіки Казахстан тощо.

В. П. Олійник обґрунтовуючи свою пози-
цію, цілком слушно зауважив, що вирішен-
ня питання кваліфікації цього злочину зале-
жить від правильного встановлення об’єкта 
посягання та спрямованості умислу винно-
го. За наявності умислу останнього на тим-
часове вилучення транспортного засобу з 
метою використання саме цих його власти-
востей шкода завдається, перш за все, відно-
синам у сфері безпеки руху й експлуатації 
транспорту. Від носини власності в такому 
разі є лише додатковим об’єктом злочину. 
При протиправному заволодінні ним з ко-
рисною метою для обернення на користь 
свою або інших осіб шкода безпосередньо 
заподіюється відносинам власності. На під-
ставі викладеного, вчений формулює ви-
сновок про необхідність виключення з дис-
позиції статті 289 КК вказівки на будь-яку 
мету заволодіння і встановити в ній відпові-
дальність за незаконне заволодіння тран-
спортним засобом без мети викрадення [9].

В. І. Осадчий вказує на те, що родовий 
об’єкт транспортних злочинів є складним 
(двостороннім). Науковець, обґрунтовуючи 
свою точку зору, зазначає, що безпека руху 
та експлуатації транспорту серед інших 
включає в себе і власність. Загроза цим бла-
гам відбувається у сфері руху або експлуата-
ції транспорту через порушення правил 
безпеки руху або експлуатації транспорту. 
Тобто родовий об’єкт злочинів, відпові-
дальність за вчинення яких передбачена в 
статтях Розділу ХІ Особливої частини КК 
України, підсумовує він, — це безпека руху та 
експлуатації транспорту, як такий стан його 
функціонування, за якого власності ніщо не 

загрожує, створюються умови відсутності 
будь-яких небезпек. При вчиненні певного 
транспортного злочину пошкоджується чи 
ставиться під загрозу пошкодження кон-
кретний безпосередній об’єкт, визначаль-
ними ознаками якого є такі складові: безпека 
руху та експлуатації транспорту (завжди ви-
ступає як основний безпосередній об’єкт 
злочину), та власність, яка відіграє роль до-
даткового (обов’язкового чи факультатив-
ного) безпосереднього об’єкта злочину [10]. 

Шкода, яка заподіюється власнику, може 
полягати тільки в реальних збитках — амор-
тизація транспортного засобу, його псуван-
ня чи втрата, що цілком закономірно, 
оскільки винний не турбується про ціліс-
ність та збереження засобу, яким він тимча-
сово користується. Ця обставина прямо за-
кріплюється в примітці до ст. 289 КК, згідно 
з якою матеріальна шкода визнається знач-
ною в разі заподіяння реальних збитків на 
суму від ста до двохсот п’ятдесяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян, а ве-
ликою — у разі заподіяння реальних збитків 
на суму понад двісті п’ятдесят неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян. 

Безумовно, незаконне заволодіння тран-
спортним засобом посягає не тільки на безпе-
ку дорожнього руху механічного транспорту, 
а й на відносини власності [11, с. 83]. До речі, 
це визнано та закріплено в примітці до ст. 289 
КК України. Утім, додатковим критерієм, що 
надає можливість виділити певні речі в окрему 
групу, що впливає на кваліфікацію, є їх підви-
щена небезпекність (джерела підвищеної не-
безпеки). Транс порт ні засоби законодавство 
відносить саме до таких предметів. 

Вогнепальну зброю, бойові припаси, вибу-
хові речовини, радіоактивні матеріали (ст. 262 
КК України), наркотичні засоби, психотроп-
ні речовини, їх аналоги та прекурсори, об-
ладнання для виготовлення наркотичних за-
собів (статті 308, 312 і 313 КК України) зако-
нодавство відносить до групи предметів зло-
чинів з такою кваліфікуючою ознакою, як 
загальновизнана шкідливість.

Таким чином, можемо стверджувати, що 
об’єктом кримінально-правової охорони в 
таких посяганнях виступають громадська 
безпека, безпека руху й експлуатації тран-
спорту, здоров’я населення, встановлений 
порядок несення військової служби тощо. 
Відносини власності в такому випадку мають 
підпорядкований характер і можуть бути ви-
знані лише додатковим об’єктом злочину.

Залежно від способу та характеру заволо-
діння чужим майном, злочини проти власно-
сті можуть посягати і на інші суспільні відно-
сини. Так, додатковим обов’язковим безпосе-
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реднім об’єктом злочинів проти власності 
можуть бути здоров’я (ст. ст. 186, 187, 189, 194 
КК України), психічна або фізична недотор-
каність людини (ст. ст. 186, 187, 189 КК 
України) та її особиста свобода (ст. 189 КК 
України). Додатковим факультативним без 
посереднім об’єктом злочинів проти власно-
сті може виступати життя (ст. ст. 189, 194, 196 

КК України), честь і гідність особи (ст. ст. 187, 
189 КК України), а також громадський поря-
док (ст. ст. 186, 187, 189, 194 КК України) та 
екологічна безпека (ст. ст. 194, 194-1, 195, 196 
КК України), зокрема пошкодження майна 
загально небезпечним способом. Утім, ви-
значальною ланкою для кваліфікації такого 
злочинного діяння є предмет злочину.
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Правосуддя є найбільш надійним спосо-
бом захисту прав та свобод особи, інтересів 
держави та громадянського суспільства, а 
також вирішення конфліктів. Право на 
справедливий судовий розгляд визнається 
за кожною людиною. У КК України сфор-
мована ціла система злочинів проти інтере-
сів правосуддя, в якій є склад постановлення 
суддею (суддями) завідомо неправосудного 
вироку, рішення, ухвали або постанови 
(ст. 375). Здавалося б, законодавець перед-
бачив заходи впливу на суддів, котрі не ви-
конують своїх обов’язків щодо законного та 
неупередженого здійснення правосуддя. 
Однак реальна практика застосування даної 
норми практично відсутня. Серед причин 
цієї ситуації є висока латентність такого 
виду злочинів, наявність у судді правового 
імунітету, що зводить нанівець можливість 
настання кримінальної відповідальності на-
віть у випадках явних та очевидних зловжи-
вань. Але основною причиною такого ста-
новища є те, що у теорії та практиці не ви-
роблено науково обґрунтованих критеріїв 
кваліфікації скоєного за ст. 375 КК.

Не можна сказати, що це питання було 
обійдене увагою науковців. Серед робіт ос-
таннього часу слід особливо виділити праці 
П. П. Андрушка, С. С. Аскерова, Л. Є. Вино-
градової, Н. Д. Квасневської, І. М. Кабашного, 
М. І. Колоса, К. М. Зацепіної, Л. В. Лобанової, 
С. О. Новікова. Однак незважаючи на існу-
ючий зараз інтерес до проблем теоретич-
ного розуміння та практичного застосуван-

ня норм про злочини проти правосуддя, все 
ж і досі при вирішенні питання про притяг-
нення до кримінальної відповідальності за 
постановлення неправосудного акта зали-
шилося чимало нез’ясованих чи дискусій-
них питань як матеріально-правового, так і 
процедурного характеру.

У ст. 375 КК України передбачено відпові-
дальність за постановлення завідомо непра-
восудного вироку, рішення, ухвали чи по-
станови вчинене як одноособово суддею, 
так і колегіально. Однак, поза всяким сумні-
вом, суб’єктом відповідальності сам колегі-
альний орган виступати не може. Тому по-
трібно ставити питання про відповідаль-
ність окремих осіб за дії кожного із них, 
вчинені у складі ради.

Нерідко трапляється так, що судді при роз-
гляді справи не відстоюють власну позицію, 
хоч і вважають її правильною, а, будучи па-
сивними, приєднуючись у вирішенні пев-
них питань до більшості. Науковці, дослід-
жуючи проблеми професійної юридичної 
корпоративності у кримінальному процесі, 
розглядаючи професійну свідомість судді як 
одну із форм групової свідомості, поясню-
ють подібну поведінку психологічними 
чинниками, що полягають у намаганні чле-
нів групи, підпорядковуючись груповим 
нормам, пристосовувати свої вчинки до 
прийнятих у даній групі еталонів поведінки.

Професійна корпоративність, будучи в 
принципі позитивним явищем, має й нега-
тивні прояви, до яких слід віднести:
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1) корпоративну замкнутість: апріорний 
поділ на «наших» та «не-наших», іноді неза-
лежно від вирішуваних соціально значимих 
завдань — груповий егоїзм (у кримінально-
му процесі це проявляється у залежності від 
відомчих звітних показників; у небажанні 
виносити колізії державного обвинувачення 
на рівень вищестоящих органів прокурату-
ри, апріорне сприйняття будь-кого незгід-
ного як дисидента, прагненням надати недо-
лікам системи видимість чиїхось індивіду-
альних упущень та зловживань);

2) пріоритетне прагнення до захисту кор-
поративного інтересу з одночасним проти-
ставленням своєї корпорації всім іншим та 
суспільству в цілому;

3) некритичне сприйняття «наших» і завідо-
мо критичне сприйняття «не-наших» («честь 
мундира» та «кругова порука», небажання «ви-
носити сміття з хати») [1, с. 122–143].

Однією із причин прийняття хибних рі-
шень є пасивність суддів, які не є головуючи-
ми. Причому така пасивність проявляється як 
при вивченні матеріалів «чужого» криміналь-
ного провадження, так і безпосередньо при 
його розгляді). Це зумовлено, передусім, за-
вантаженістю «власними» справами. До того 
ж, завжди були ті, хто через пристосуванство, 
конформізм, небажання «йти не в ногу» з 
більшістю, приймали рішення, що не відпо-
відають їх внутрішньому переконанню. Для 
такої категорії осіб не властиво бути при 
окремій думці у «чужій» справі» (бо завтра у 
іншій справі головуючий та суддя поміня-
ються місцями, і сьогоднішня принциповість 
може створити складності для «дисидента»).

О. О. Тарасов радить не забувати: при коле-
гіальному розгляді рішення приймається не 
одним професіоналом, який запросив «поси-
діти» у своїй справі інших; навпаки, розгляну-
та колегією професіоналів справа вважається 
такою, що розглянута кожним із них А тому 
існуюча в судах псевдоколегіальність (коли 
колегія підміняється одноособовим розгля-
дом справи, коли реальну участь у форму-
ванні правової позиції суду у справі бере 
лише суддя-доповідач) є особливо неприпу-
стимою тоді, коли мова йде про обвинува-
чення у вчиненні тяжкого злочину, бо ціна 
помилки тут найбільш висока [1, с. 320–323].

Певно, з огляду на зазначене, ставлення 
до колегіального розгляду справи серед де-
яких науковців є достатньо критичним. 
Зокрема, І. Бентам вважав колегіальність 
шкідливою, адже, на його переконання, 
вона зменшує відчуття відповідальності, 
розвиває пасивний підхід до вирішення 

справи; на його думку краще знайти меншу 
кількість хороших суддів і більш щедро 
оплачувати їх роботу. Проте І. Я. Фойниць-
кий, полемізуючи, зазначає, що головний 
інтерес судової діяльності полягає в усесто-
ронньому розгляді справи. Справи аж ніяк 
не тотожні одна одній. Навіть вивчення за-
конодавства спеціалізується, нема судді, 
який би однаково знав усе законодавство; 
прогалини знань можуть бути взаємно до-
повнені суддями. Тому заперечувати ко-
ристь наради, а, відповідно, й колегіаль-
ності, неможливо [2, с. 280–281]. Про ко-
рисність колегіального розгляду справи як 
такого, що уможливлює вироблення та за-
стосування різних підходів до застосування 
права, говорять й інші науковці [3, с. 469].

Кримінально-правова оцінка діянь, вчине-
них у складі колегіальних органів, іноді ви-
кликає складнощі. С. Б. Гавриш зазначає, 
що відповідальності за незаконні акти коле-
гіальних органів має підлягати службова 
особа, яка їх підписала або затвердила своїм 
наказом. Інших службових осіб, які, входячи 
до колегіального органу, брали участь у 
прийнятті незаконного рішення, спрямова-
ного на заподіяння шкоди, можна розгляда-
ти як співучасників, якщо ті усвідомлювали 
факт прийняття незаконного рішення і 
можливість заподіяння внаслідок цього іс-
тотної шкоди. Якщо рішення колегіального 
органу оформлено протокольно, і його під-
писали присутні службові особи, то усі 
вони, із урахуванням суб’єктивної сторони 
їх поведінки, повинні розглядатися як 
співвиконавці вчиненого злочину [4, с. 466].

Щойно наведене твердження є занадто ка-
тегоричним. Іноді трапляються ситуації, за 
яких члени колегіальних органів змушені 
підкорятися відповідним рішенням, хоча 
самі були проти їх прийняття. Непідписання 
рішення будь-ким із суддів (у тому числі й 
тими із них, хто усвідомлював його непра-
восудність) означає, що такого акта юри-
дично взагалі не існує. У ч. 2 ст. 375 
КПК України 2012 р. зазначено, що у разі 
ухвалення судового рішення у нарадчій кім-
наті усі без винятку судді (незалежно від за-
йманої ними позиції у справі) зобов’язані 
підписати його, якщо за це проголосувала 
більшість складу суду.

Цей обов’язок покладається у тому числі й 
на суддю, котрий у письмовій формі виклав 
окрему думку (відмінну від міркувань своїх ко-
лег). У цьому випадку виникає питання про 
його відповідальність за винесення завідомо 
для нього неправосудного акта. Видається, 
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що у діях цієї особи відсутня вина, у зв’язку з 
чим такі дії не можуть бути визнані злочин-
ними. У даному випадку підписання судово-
го акта — обов’язкова процесуальна вимога 
до оформлення вироку чи іншого судового 
рішення, а не до його суті. Своє істинне став-
лення до нього суддя може відобразити в 
окремій думці, яка долучається до справи.

Окрема думка є процесуальною гарантією 
незалежності суддів один від одного [3, с. 471]. 
Закон допускає подачу письмових окремих 
думок не як критику одним суддею акта, по-
становленого більшістю суддів, всупереч 
його міркуванням, а тільки з метою огоро-
дження судді від моральної та юридичної 
відповідальності за невільну участь у поста-
новленні неприйнятної для нього резолюції, 
яку він все-таки зобов’язаний підписати».

Деколи стверджується, що суд не має пра-
ва вийти із нарадчої кімнати для проголо-
шення вироку чи іншого акта, доти, доки 
суддя, який залишився у меншості, не напи-
ше свою окрему думку [5, с. 792–793]. Що ж 
робити, коли переконання не досягло своєї 
мети і суддю, що не погоджується із пози-
цією решти, не вдалося вмовити викласти 
письмово власну позицію по справі: змуси-
ти його до цього чи не виходити з нарадчої 
кімнати взагалі?! Шановні вчені, які вислов-
люють таку точку зору, забувають, що ви-
кладення у письмовій формі окремої дум-
ки — це право, а не обов’язок судді. Відповідно 
до ч. 3 ст. 375 КПК України 2012 р. «кожен 
суддя з колегії суддів має право (тут та далі 
курсив мій — В. Н.) викласти окремо окре-
му думку…». Схоже положення міститься й 
у § 15 Рекомендації Комітету міністрів Ради 
Європи від 17 листопада 2010 р. державам-
членам щодо суддів: незалежність, ефектив-
ність та обов’язки, де зазначено, що судові 
рішення мають бути обґрунтовані та оголо-
шені публічно, однак судді не зобов’язані 
роз’яснювати, якими переконаннями вони ке-
рувалися при прийнятті таких рішень [6].

Тому цілком реальною є ситуація, за якої 
суддя, не згідний із позицією решти суддів 
(які його «переголосували»), все ж підписав 
акт, проте окрему думку письмово не офор-
мив. Не виключено також, що компетент-
ний правоохоронний орган, у результаті 
аналізу такого судового акта, розпочав кри-
мінальне переслідування за фактом вчинен-
ня злочину, передбаченого ст. 375 КК Укра-
їни, у зв’язку з постановленням суддями за-
відомо неправосудного рішення.

У зв’язку з цим постає питання: чи можна 
суддів допитувати як свідків про суть того, 

що обговорювалося у нарадчій кімнаті? 
У п. 7 ч. 2 ст. 65 КПК України 2012 р. пря-
мо вказано (подібної норми попередній 
КПК не містив!), що не можуть бути допи-
тані як свідки професійні судді, народні за-
сідателі та при сяжні — про обставини об-
говорення у нарадчій кімнаті питань, що 
виникли під час ухвалення судового рішен-
ня, за винятком випадків кримінального прова-
дження щодо прийняття суддею (суддями) завідо-
мо неправосудного вироку, ухвали.

Ряд авторів із цього приводу зазначає, що 
одним з винятків, які допускають з’ясування 
того, яку позицію займав суддя у нарадчій 
кімнаті, є ситуація, коли у справі ведеться 
розслідування у зв’язку з нововиявленими 
обставинами — злочинними зловживання-
ми суддів. У даній справі слідчий вправі за-
давати питання суддям, що брали участь у 
винесенні вироку, щоб з’ясувати, хто з них 
яку позицію займав. Якщо ж виходити із 
протилежного, тобто визнавати, що все, що 
відбувається у нарадчій кімнаті є абсолют-
ною та непорушною таємницею, то у тако-
му разі суддя, до якого у цьому приміщенні 
іншим суддею (а можливо, й сторонньою 
особою) було застосовано насилля, шантаж 
чи здійснювалася спроба підкупу з метою 
постановлення відповідного рішення чи 
інші протизаконні дії, буде позбавлений 
можливості захистити і свої порушені інте-
реси, та й, зрештою, інтереси правосуддя.

Окрім того, не слід забувати про наступне: 
певні судові рішення (вироки — ч. 2 ст. 371 
КПК України 2012 р.) та ряд ухвал (зокрема, 
про відвід — ч. 3 ст. 81, про застосування 
примусових заходів медичного характеру — 
ч. 3 ст. 512, про порушення питання перед 
службою в справах дітей або відповідним 
органом опіки та піклування, органом соці-
ального захисту населення щодо необхідно-
сті влаштування неповнолітніх, непрацез-
датних або встановлення над ними опіки чи 
піклування — ч. 1 ст. 387 цього Кодексу) 
повинні прийматися лише у нарадчій кімна-
ті. Усі ж інші судові акти (наприклад, ухвали 
про закриття судом кримінального прова-
дження (ч. 6 ст. 286 КПК), розгляд питання 
про звільнення від кримінальної відпові-
дальності (ч. 3 ст. 288 КПК), повернення 
обвинувального акта, обрання, скасування або 
зміну запобіжного заходу в суді (ст. 331 КПК), 
проведення експертизи (ст. 332 КПК), за-
стосування заходів забезпечення криміналь-
ного провадження та проведення слідчих 
(розшукових) дій під час судового прова-
дження (ст. 333 КПК) тощо) за розсудом 
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суду виносяться або у нарадчій кімнаті або 
після наради суддів на місці.

Звісно, можна притримуватися точки зору, 
згідно з якою будь-які відомості, що були 
предметом розгляду у нарадчій кімнаті ста-
новлять незаперечну таємницю, натомість 
із приводу інформації, обговорюваної у залі 
судового засідання, суддів (стосовно позиції, 
займаної їх колегами) все ж можна допиту-
вати як свідків. Але у такому разі тяжко не 
помітити неоднаковий (і, як видається, абсо-
лютно невиправданий) підхід до захисту ін-
формації, характер якої, по-суті, є однотип-
ним. Бо, зрештою, яка різниця: чи, до при-
кладу, вирішення питання про звільнення 
від кримінальної відповідальності відбулося 
у спеціально облаштованому приміщенні 
чи у ході наради суддів на місці? Адже суть 
такого рішення не змінилася!

Іноді стверджується, що за наявності 
підозри у винесенні завідомо неправосудно-
го акта потреба у допиті суддів, які брали 
участь у голосуванні, відсутня. Прихильники 
такої точки зору вважають, що якщо ви-
щестоящий суд скасував чи змінив рішення, 
постановлене нижчим судом, то це автома-
тично означає, що діяння суддів, які у такій 
справі не подали окремих думок, потрібно 
кваліфікувати за ст. 375 КК України.

Однак винесення неправильного за сво-
єю суттю вироку (чи іншого судового акта) 
не є автоматичним свідченням вчинення 
діяння, передбаченого ст. 375 КК України 
[7, с. 10, 14; 8; 9, с. 36; 10, с. 45]. За проти-
лежного підходу залишається поза увагою 
той факт, що із суб’єктивної сторони роз-
глядуваний злочин характерризується 
лише прямим умислом (це випливає із тек-
сту диспозиції даної норми, у якій йдеться 
про «завідомість» неправосудного акта). 
Встановлення ознаки «завідомість» має 
практичне значення. Вона дозволяє відме-
жувати розглядуваний злочин від інших 
посадових зловживань суддів, а також від 
дисциплінарних проступків. Суддя, який 
виніс неправосудний судовий акт, але не 
усвідомлював його неправосудності, не 
несе відповідальності за ст. 375 КК України.

Якщо помилка при винесенні судового 
акта відбулася внаслідок недбалості, недо-
статньої кваліфікації, то можлива дисциплі-
нарна відповідальність чи відповідальність 
за ст. 367 КК України — «Службова недба-
лість» (у цьому разі відповідальність настає 
лише за наявності істотної шкоди охороню-
ваним законом правам, свободам та інтере-
сам окремих фізичних чи юридичних осіб 

або державним чи громадським інтересам). 
Добросовісна помилка судді щодо доведе-
ності чи недоведеності фактів та висновків, 
викладених у судовому акті, взагалі виклю-
чає кримінальну відповідальність.

Отож, з’ясування міркувань, якими керу-
вався суддя, виносячи вирок (рішення, ухва-
лу чи постанову), безумовно, впливає на 
кримінально-правову кваліфікацію скоєно-
го ним. А тому неможливість допиту суддів 
про обставини голосування у нарадчій кім-
наті, про те, що спонукало їх до прийняття 
відповідного рішення, ускладнило б кримі-
нальне провадження при розслідуванні ді-
яння, передбаченого ст. 375 КК України та 
призвело б до недієвості такої норми.

До речі, у кримінальному процесуальному 
законодавстві деяких пострадянських дер-
жав (зокрема, п. 4 ч. 2 ст. 86 КПК Республіки 
Вірменія, п. 4 ч. 3 ст. 90 КПК Республіки 
Молдова, п. 4 ч. 2 ст. 95 КПК Азер бай-
джанської Республіки) ясно та недвозначно 
сказано, що не може бути викликаний та до-
питаний як свідок суддя у зв’язку із кримі-
нальною справою, по якій він здійснював 
свої процесуальні повноваження, за винят-
ком випадків розслідування помилок та 
зловживань, допущених при провадженні 
по даній справі, відновлення даної справи за 
нововиявленими обставинами (та віднов-
лення втраченого провадження).

Аналогічний підхід відображено й у 
п. 1 ч. 4 ст. 60 КПК Киргизької Республіки 
та п. 1 ч. 3 ст. 56 КПК Російської Федерації. 
Там йдеться про те, що не підлягає допиту 
як свідок суддя про обставини кримінальної 
справи, які стали йому відомі у зв’язку з учас-
тю при провадженні у даній кримінальній 
справі. Тобто, коли хтось із суддів обвинува-
чується у вчиненні злочину проти право-
суддя при розгляді справи по суті, то решта 
суддів можуть бути допитані як свідки: адже 
вони свідчать не про обставини, які є пред-
метом розгляду цієї ж кримінальної справи, 
а про обставини нового злочину.

Наведений вище підхід (відображений і у 
п. 7 ч. 2 ст. 65 КПК України 2012 р.) вида-
ється абсолютно виправданим та логічним. 
За такої регламентації даного питання мож-
на забезпечити справжню, а не ілюзорну 
незалежність судді від тих осіб, які здійсню-
ють протизаконний вплив на нього будь-де 
(у тому числі й у нарадчій кімнаті). До того 
ж, це дасть можливість у разі злочинних 
зловживань, допущених суддями при поста-
новленні рішень, домогтися перегляду цих 
рішень за нововиявленими обставинами.
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Слід зазначити, що ставлення до відкрито-
сті та, навпаки, таємності голосування (у то-
му числі й при винесенні судових актів) ха-
рактеризується діаметральною протилежні-
стю поглядів. До прикладу, у Кримінально-
процесуальному кодексі Франції міститься 
норма, яка передбачає голосування бюлете-
нями при такому розміщенні столів, за яко-
го один суддя не бачить, як голосує його 
колега. Французький законодавець вважає, 
що відкрите голосування створює умови для 
тиску більшості на меншість та може спри-
яти формуванню непотрібного конформіз-
му, пристосуванства.

Зовсім іншу точку зору з цього приводу 
займає Р. М. Максимович. Він вважає, що 
коли проводять не персоніфіковане, а таєм-
не голосування, то це здійснюється з метою 
приховати справжню позицію щодо відпо-
відного питання того чи іншого члена коле-
гіального органу та уникнути можливої кри-
мінальної відповідальності. Це, на його дум-
ку, можна визнати «узаконеною колектив-
ною безвідповідальністю»; у такому разі 
притягнути якого-небудь члена колегіаль-
ного органу до кримінальної відповідально-
сті неможливо. У зв’язку з цим Р. Л. Макси-
мович радить відмовитися від такої форми 
голосування взагалі [11, с. 59–60].

Водночас слід звернути увагу на необґрун-
товану категоричність такого висновку, що 
базується лише на одному моменті — мож-
ливості притягнення члена колегіального 
органу до кримінальної відповідальності. 
Про те при цьому не враховуються інші ас-
пекти, що обумовлюють таємний спосіб 
голосування, та які стосуються забезпечення 
об’єктивності рішення колегіального органу.

Видається, що обидва проаналізовані під-
ходи: і той, який демонструє законодавець 
однієї з країн романо-германської системи 
права, і той, який обстоює Р. Л. Максимович, 
є крайнощами.

Абсолютна відкритість суддівського голо-
сування, тобто доведення до відома громад-
ськості не лише результатів такого голосу-
вання, але й персональної позиції кожного з 
його учасників, завдасть більше шкоди, ніж 
користі. У цьому разі не вдасться належним 
чином забезпечити мету виключення мож-
ливого впливу на учасника колегіального 
голосування та створення необхідних умов 
для спокійного обговорення обставин спра-
ви за внутрішнім переконанням.

Повна таємність при винесенні судових 
актів (за якої про займану у справі позицію 
не знає ніхто, крім судді, який брав участь у 

голосуванні) є ще гіршою. Адже відпові-
дальність учасників за дії, вчинені у складі 
колегіальних органів, можлива лише тоді, 
коли рішення приймається відкритим голо-
суванням або ж позиція окремого його учас-
ника може бути виявлена та зафіксована 
якимось іншим чином. За умови ж повної 
таємності при суддівському голосуванні (та 
реалізації суддями конституційного права 
не давати показань щодо їх персональної по-
зиції у справі), притягнення до кримінальної 
відповідальності за винесення завідомо не-
правосудного акта, буде неможливим.

Як уже йшлося, суб’єктивна сторона зло-
чину, передбаченого ст. 375 КК України ха-
рактеризується прямим умислом. Водночас 
законодавством деяких зарубіжних країн 
передбачена кримінальна відповідальність й 
за аналогічне діяння, вчинене з необереж-
ності (зокрема, ст. 447 КК Іспанії). Кри-
мінальна відповідальність за помилкові су-
дові рішення була передбачена й Уложенням 
про покарання кримінальні та виправні 
1845 р. (ст. 398).

Як зазначав свого часу І. Л. Петрухін: «ба-
жано змінити закон, передбачивши кримі-
нальну відповідальність суддів не лише за 
умисел, але й за грубу необережність, що 
потягнула за собою засудження невинних, 
… тяжкі наслідки» [12, с. 137]. Схожі пропо-
зиції висловлюють й інші дослідники 
[13, с. 210–212; 14, с. 199–203].

Зокрема, М. І. Колос, піддає критиці пози-
цію Н. Д. Квасневської [15, с. 165–166], яка 
виступає проти запровадження кримінальної 
відповідальності за необережне постанов-
лення неправосудного акта. Вчений вважає 
за необхідне сформулювати відповідне по-
ложення КК України таким чином, аби мож-
на було за будь-якої форми і виду вини при-
тягувати винних осіб до відповідальності за 
незаконне діяння, яке полягає у винесенні 
неправосудного акта. Адже, за його тверд-
женням, дисциплінарна відповідальність та 
окремі рішення суду не дозволяють реально 
присікти протиправні діяння корумпованих 
суддів, корпоративізм судової системи, не-
дбалість посадових осіб до своїх протиправ-
них діянь та їх наслідків [14, с. 202–203].

Дії судді, який допустив прийняття невір-
ного за своєю суттю рішення, що є наслід-
ком помилки, недостатньої освіченості за 
сучасного регулювання аналізованої ситуа-
ції можуть підпадати під ознаки службової 
недбалості («невиконання або неналежне 
виконання службовою особою своїх служ-
бових обов’язків через несумлінне ставлен-
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ня до них, що заподіяло істотну шкоду пра-
вам, свободам та інтересам окремих грома-
дян, або державним чи громадським інтере-
сам, або інтересам окремих юридичних 
осіб») наприклад, у разі засудження до три-
валого строку позбавлення волі, до довічно-
го позбавлення волі.

Однак видається, що оскільки даним діян-
ням здійснюється посягання на суспільні 
відносини, які забезпечують правильне 
функціонування суду щодо реалізації зав-
дань та мети правосуддя, то це питання до-
цільніше вирішити за рахунок впроваджен-
ня у розділ про злочини проти правосуддя 
самостійної норми, яка б передбачала кри-
мінальну відповідальність за винесення не-
правосудних вироку, рішення чи іншого 
судового акта із необережності й помістити 
її після ст. 375 КК України.

Нова стаття могла б виглядати наступним чи-
ном: «Стаття 3751. Винесення неправосудних виро-
ку, рішення чи іншого судового акта з необережності

1. Винесення суддею неправосудних виро-
ку, рішення чи іншого судового акта внаслі-
док недобросовісного чи недбалого став-
лення до здійснення правосуддя, якщо це 
потягнуло істотне порушення прав та за-
конних інтересів фізичних чи юридичних 
осіб, чи охоронюваних законом інтересів 
суспільства чи держави, — карається…

2. Винесення неправосудного вироку до 
позбавлення волі з засудженням за тяжкий чи 
особливо тяжкий злочин чи з виправданням 
за такий злочин, а також яке потягнуло за со-
бою тяжкі наслідки, — карається…».

При цьому санкції запропонованої нор-
ми можуть бути цілком співставимі з санк-
ціями ст. 367 КК України — «Службова 
недбалість»).

Таким, що не має однозначного вирішен-
ня є й питання про те, з якого моменту судді 
несуть відповідальність за ст. 375 КК України 
як за закінчений злочин: коли відповідний 
судовий акт був підписаний чи з моменту 
його оприлюднення?

Ст. 375 КК України передбачено кримі-
нальну відповідальність за постановлення 
суддею (суддями) завідомо неправосудного 
вироку, рішення, ухвали або постанови. 
Нечіт кий опис ознак зазначеного складу 
злочину зумовлює питання про момент за-
кінчення даного діяння: що означає постанов-
лення судового акта: лише його підписання 
чи ще й проголошення?

Традиційною є точка зору про те, що ви-
несення завідомо неправосудного судового 
акта є закінченим злочином із моменту під-

писання його суддями (чи суддею одноособо-
во). Адже саме з цього моменту справа вирі-
шується по суті. Оголошення неправосуд-
ного судового акта, вступ його у силу та ви-
конання знаходиться за межами даного 
складу злочину [13, с. 210; 16, с. 154–156].

Існує й інша позиція, згідно з якою зазна-
чений злочин слід вважати закінченим з мо-
менту проголошення судового акта [10, с. 46; 
15, с. 82–83; 18, с. 402–403]. При обґрунту-
ванні даної точки зору, деякі її прихильники 
посилаються на те, що у п. 9 Постанови № 3 
Пленуму Верховного Суду СРСР від 
31 червня 1981 року (з наступними змінами) 
«Про практику призначення покарання при 
вчиненні декількох злочинів та за декілько-
ма вироками» зазначалося, що «Судам слід 
виходити із того, що оскільки винесення вироку 
завершується його публічним проголошенням, пра-
вила призначення покарання за сукупністю 
вироків… застосовуються у випадку вчи-
нення засудженим нового злочину після 
проголошення першого вироку, але до пов-
ного відбуття призначеного за ним основ-
ного та додаткового покарання».

У цьому разі може виникнути питання: 
якщо виходити із того, що моментом закін-
чення даного злочину є час оголошення су-
дового акта, то як тоді слід оцінювати випа-
док, коли, скажімо, вирок не був доведений 
до відома громадськості? Таке теоретично 
можливо. Окрім того, можна змоделювати 
ситуацію, за якої у нарадчій кімнаті вино-
ситься один судовий акт, а проголошуєть-
ся — інший. У той же час подібні порушен-
ня, відповідно до ч. 2 ст. 409 КПК України 
2012 р., не розглядаються як безумовна під-
става для скасування вироку.

За такої ситуації, суб’єкт права на апеля-
ційне чи касаційне оскарження у скарзі по-
силатиметься, звісно ж, не на рішення опри-
люднене, а на те, що підписане. Окрім того, 
при розбіжності між підписаним судовим 
актом та проголошеним, Державна виконав-
ча служба, поза всяким сумнівом, виконува-
тиме те, що викладено у письмовій формі, а 
не те, яке будь-ким було сприйнято на слух.

Видається, що традиційна думка з даного 
питання є більш вірною, адже небезпека за-
подіяння істотної шкоди правосуддю з’явля-
ється набагато раніше, ніж оголошується 
неправосудний судовий акт. Таким чином, 
процесуальне рішення вважається прийня-
тим, якщо воно складене та підписане від-
повідним суддею чи суддями. З цього мо-
менту й необхідно визнавати злочин, перед-
бачений ст. 375 КК України, закінченим.
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Наведене вище дає всі підстави для твер-
дження, що встановлення кримінальної 
відповідальності за винесення неправо-
судного акта є одним із важливих право-
вих засобів розвитку вітчизняної правової 
системи та незалежності судової влади в 

цілому. Прагнення створити незалежну 
судову владу з одного боку а, з іншого — 
зростання кількості неправосудних актів, 
вимагають переосмислення підстав та меж 
відповідальності за винесення неправо-
судного акта.
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Нелегальна міграція становить загрозу, яка 
тривалий час потребує реакції багатьох дер-
жавних органів та застосування різноманіт-
них організаційно-правових засобів. Безпо-
середньо до процесу протидії цьому нега-
тивному явищу залучені органи охорони 
державного кордону, підрозділи яких у силу 
виконання вимог закону та організаційної 
побудови є первинними на шляху потра-
пляння іноземців на територію України. 
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 
Державну прикордонну службу України» 
протидія незаконній міграції на державному 
кордоні України та в межах контрольованих 
прикордонних районів є однією з основних 
функцій вказаних органів. Ще до створення 
Державної прикордонної служби України 
(далі — ДПС України) прикордонники ви-
конували значну кількість процесуальних 
дій, переважно адміністративного характе-
ру, в процесі боротьби з незаконним пере-
буванням на території України іноземців та 
осіб без громадянства. За період 1991–2015 
років органами охорони державного кордо-
ну затримано 142,5 тис. нелегальних мігран-
тів, у тому числі за незаконне перетинання 
кордону — 121,09 тис., за порушення пра-
вил перебування — 20,16 тис., за інші пра-
вопорушення — 1,26 тис. Відмовлено у 
пропуску 169,4 тис. іноземцям — потенцій-
ним нелегальним мігрантам. Видворено з 
України 38,4 тис. іноземців-правопорушників.

Вітчизняна наукова література з адмініст-
ративного права містить значну кількість 

досліджень нелегальної міграції. Комп-
лексний науковий аналіз за вказаною проб-
лематикою проводили такі вчені, як Голо-
бородько Д. В.,   Кузьменко О. В.,   Оле-
фір В. І., Савченко О. І., Римаренко Ю. І., 
Тин дик Н. П. та інші. З’ясування особливо-
стей діяльності органів Державної прикор-
донної служби України, здійснено у працях 
таких авторів, як Андрушко О. В., Зьол-
ка В. Л.,  Ка пітанчук Л. Ю.,  Король М. О., 
Ляшук Р. М.,  Марченко Б. М.,  Полов ні-
ков В. В., Сер ва тюк Л. В., Сорока А. З., та 
інших. Їх дослідження стосувалися багатьох 
аспектів правоохоронної діяльності в сфері 
охорони державного кордону.

Метою дослідження нелегальної мігра-
ції як об’єкта протидії органам ДПС 
України є встановлення особливостей цьо-
го негативного явища у сучасних умовах 
особливого періоду та загострення мігра-
ційної ситуації в країнах Шенгенського 
простору, а також виявлення ефективних 
заходів нормативно-правової регламентації 
можливого впливу на нелегальних мігран-
тів у процесі охорони державного кордону. 
Це також важливо для встановлення кола 
можливих протиправних проявів, бороть-
ба з якими покладатиметься саме на ДПС 
України, адже це утворення не повинно 
мати універсальних процесуальних повно-
важень у протидії будь-яким правопору-
шенням, що зумовлюється його правовим 
статусом правоохоронного органу спе-
ціального призначення.
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Нормативне визначення терміна «неле-
гальна міграція» пов’язано із законодавчо 
встановленим поняттям «нелегальний міг-
рант». За Законом України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства» 
нелегальний мігрант — це перш за все іно-
земець або особа без громадянства. Аналіз 
положень п. 14 ч. 1 ст. 2 цього Закону дає 
підстави вважати, що мігрант визнається не-
легальним, якщо він вчиняє одне з двох пра-
вопорушень, описаних у вказаній нормі. 
Обидва ці правопорушення є адміністратив-
ними, відповідальність за які передбачено 
статтями 203 та 204 [1] Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі — 
КУпАП). Отже, «нелегальність» міграції 
визначається законодавством про адмі ніс т-
ративну відповідальність і на відповідні ді-
яння встановлена адміністративна заборона. 

На перший погляд простежується певна 
суперечність. Законодавство України виз-
нає реальною та потенційною загрозою на-
ціональній безпеці України, стабільності в 
суспільстві у воєнній сфері та сфері безпеки 
державного кордону України серед іншого і 
нелегальну міграцію (ст. 7 Закону України 
«Про основи національної безпеки Укра-
їни»). Зважаючи на це може йти мова про 
кримінальну, а не адміністративну відпо-
відальність нелегальних мігрантів, оскільки, 
зазначені формулювання вказують на таку 
обов’язкову ознаку злочину, як суспільна не-
безпека. Так, кримінально-правові заходи 
використовувалися для протидії незаконно-
му перетинанню державного кордону в ра-
дянську добу та тривалий час кримінально-
правова заборона поширювалась на таке 
правопорушення і в незалежній Україні. 
Лише у 2004 році законодавець остаточно 
відмовився від можливості кримінального 
переслідування нелегальних мігрантів, які в 
основному вдавалися до незаконного пере-
тинання державного кордону в пошуках 
кращих умов життя. 

Однак суперечності у розумінні нелегаль-
ної міграції немає, якщо це явище розгляда-
ти узагальнено. Зокрема, Л. В. Коваль за-
лежно від «інтенсивності суспільної небез-
пеки» виводив трирівневу систему адміні-
стративних проступків, куди входять, зокре-
ма, адміністративно незлісні порушення 
первинного характеру, кожне з яких позбав-
лене суспільної небезпеки, але становить 
загрозу у «загальній масі» [1, с. 95]. Про-
стежується це і в оперативно-службовій ді-
яльності органів охорони державного кор-
дону. Так, у травні 2015 року зафіксовано 

загострення ситуації на ділянці Західного 
регіонального управління ДПС України. За 
незаконне перетинання (спробу незаконно-
го перетинання) державного кордону поза 
пунктами пропуску в 29 випадках затримано 
125 нелегальних мігрантів (зменшення за 
аналогічний період попереднього року на 
18 % щодо виявлених випадків та збільшен-
ня на 53 % щодо затриманих осіб), з них 
підрозділами охорони державного кордону 
України затримано в 14 випадках 42 неле-
гальних мігранти (зменшення на 30 % щодо 
випадків та на 7 % більше щодо кількості 
осіб). Значне зростання кількості затрима-
них пов’язано з переправленням великих 
груп мігрантів. Так, на ділянках відділів при-
кордонної служби «Косине», «Великий Бе-
резний» та «Новоселиця» у 3 випадках затри-
мано 44 особи. Нелегальні мігранти пере-
правлялися у складі двох груп чисельністю 
по 18 осіб та однієї — чисельністю 8 осіб.

Звичайно механізм вчинення одиничних 
протиправних дій, пов’язаних з незаконним 
потраплянням чи перебуванням на терито-
рії України нелегального мігранта також 
може свідчити про суспільну небезпеку. 
Стосується це переважно випадків виявлен-
ня такої особи на легальних каналах в’їзду в 
Україну. В пунктах пропуску для повітряно-
го сполучення активно використовується 
схема «транзитного» проїзду через терито-
рію нашої країни, яка передбачає зміну не-
легальними мігрантами напрямку руху на 
рейси європейського прямування та викори-
стання нового пакета документів (як правило 
підроблених) у транзитній зоні аеропорту. 
Так, 11 березня 2015 року в пункті пропуску 
для повітряного сполучення «Бо риспіль» під 
час перевірки документів тран зитних паса жи-
рів рейсу сполученням «Стам бул — Київ — 
Берлін», громадянка Сирії пред’явила на 
паспортний контроль підроблений пас порт 
громадянина Румунії. Під час прове дення 
контролю другої лінії ця особа по яснила, що 
паспорт придбала в м. Стамбул за 4000 дол. 
для подальшого виїзду до Німеч чини в 
пошуках кращих умов життя.

Крім того нелегальна міграція може роз-
глядатися як підґрунтя вчинення таких 
більш небезпечних дій, як тероризм, кон-
трабанда та деякі інші злочини, пов’язані зі 
сприянням нелегальним мігрантам. За дани-
ми Інтерполу, «90 % людей, які прибувають 
до Європи потрапляють туди через систему 
нелегальних перевезень, що складається з 
безлічі нежорстко пов’язаних кримінальних 
угруповань. У цій діяльності підозрюються 
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злочинці більше, ніж зі ста країн. Нелегальне 
перевезення людей пов’язано з іншими ви-
дами організованої злочинності, наприклад 
із сексуальною експлуатацією» [2]. 

Саме тому характеризуючи нелегальну 
міграцію слід також аналізувати комплекс 
протиправних діянь різних за ступенем 
суспільної небезпеки та колом суб’єктів, які 
їх можуть вчиняти, проте пов’язаних або з 
незаконним перетинанням державного 
кордону або перебуванням на території 
України. Такими суб’єктами можуть бути і 
громадяни України, а не тільки іноземці 
або особи без громадянства. За умов сус-
пільно-політичної ситуації, яка склалася в 
Україні у перелік таких правопорушень мо-
жуть входити ті, які пов’язані з перетинан-
ням певної лінії, що не є державним кордо-
ном. У 2015 році на адміністративній межі 
між Херсонською областю та Автономною 
Республікою Крим органами ДПС України 
складено 1588 протоколів про адмініст-
ративні  правопорушення  за  ст.  204  [2] 
КУпАП — порушення порядку в’їзду на 
тимчасово окуповану територію України та 
виїзду з неї. Припинено спроб перетинання 
з використанням 11 підроблених, 4 чужих, 
617 недійсних документів, а також у 4 випад-
ках з підробленими службовими відмітками 
ДПС України і в 342 випадках взагалі без 
документів. За цей же період вздовж лінії 

розмежування в районі проведення антите-
рористичної операції припинено 340 спроб 
перетинання лінії зіткнення з використан-
ням 24 підроблених, 12 чужих, 6 недійсних 
паспортів та 298 підроблених перепусток.

Перераховані протиправні дії є продуктом 
порушення окремого законодавства, яке ви-
никло протягом останнього часу, має міжга-
лузевий характер та регламентує діяльність, 
у тому числі ДПС України, щодо встанов-
лення та забезпечення особливого правово-
го режиму на території України, яка тимча-
сово не перебуває під контролем україн-
ських державних органів. Остаточне право-
ве осмислення цих правопорушень потре-
бує певного часу, однак очевидно, що вони 
також пов’язані з нелегальною міграцією і 
протидіяти їм доводиться прикордонникам.

Отже, нелегальна міграція становить 
суспільну небезпеку загалом, у сукупності 
всіх її протиправних проявів, а кожне окреме 
правопорушення норм ст. 203 чи ст. 204 [1] 
КУпАП суспільно небезпечним може і не 
бути. В сучасних умовах є значна кількість 
протиправних діянь, які пов’язані з цим не-
гативним явищем, зокрема порушення по-
рядку в’їзду на тимчасово окуповану терито-
рію України та виїзду з неї. Тому реальну чи 
потенційну загрозу нелегальної міграції слід 
оцінювати з урахуванням завданої чи мож-
ливої шкоди від цих правопорушень.
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Криміналізація певних суспільно небез-
печних діянь, як і будь-яка інша правотвор-
ча діяльність законодавця, обов’язково по-
винна спиратись на встановлені юридич-
ною наукою закономірності та розроблені 
нею засоби використання цих закономір-
ностей. Реальність же демонструє нам дещо 
інший порядок речей. Спираючись біль-
шою мірою на політичну доцільність, ігно-
руючи принцип економії кримінальної ре-
пресії та намагаючись за допомогою кримі-
нального закону розв’язати проблеми, які не 
можуть бути розв’язані запровадженням 
кримінальної відповідальності, законода-
вець поспіхом та хаотично формулює дис-
позиції кримінально-правових норм. Після 
проходження відповідних експертиз (на які 
часто народні обранці і не дуже зважають), 
сформульовані ними норми набирають 
чинності і стають законом. Тут уже, за ви-
словом професора В. О. Навроцького, прак-
тичні працівники починають «сушити голо-
ву» над тим, як застосовувати прийняті кри-
мінально-правові норми. 

Зазначене стосується багатьох ознак скла-
ду злочину, але більшість із цих ознак зазна-
ли належного теоретичного вивчення. 

Однак цього не можна стверджувати стосов-
но такої ознаки об’єктивної сторони, як місце 
вчинення злочину. Звернення до теоретич-
них праць, науково-практичних коментарів, 
навчальної літератури формує у нас тверду 
впевненість у недостатності теоретичних на-
працювань щодо належного правозастосов-
ного тлумачення ознаки «місце вчинення 
злочину», розмежування останньої та подіб-
них до неї ознак складу злочину, передусім 
предмета злочину, обстановки вчинення 
злочину і способу вчинення злочину.

Саме тому як для теорії, так і для практики 
кримінального права ми вбачаємо доволі ко-
рисним вивчення зазначених ознак складу зло-
чину в аспекті тлумачення та їх розмежування. 
Допомогу у цьому нам нададуть лінгвістичні 
прийоми тлумачення, застосування яких до оз-
наки «місце вчинення злочину» ми уже запо-
чаткували в опублікованих раніше працях. 

Спеціальні дослідження місця вчинення 
злочину у кримінально-правовій науці були 
розпочаті А. В. Наумовим і К. Л. Акоєвим у 
80-х рр. [1; 2]. У подальшому цього питання 
торкались в основному ті науковці, які ви-
вчали об’єктивну сторону злочину, зокрема 
В. Б. Малінін і О. Ф. Парфьонов [3].
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В сучасній українській кримінально-пра-
вовій науці ознака «місце вчинення злочи-
ну» досліджувалось у працях Л. П. Брич [4], 
З. А. Загиней [5], А. А. Музики та Є. В. Ла-
щука [6], В. Г. Мороз [7], І. І. Присяжнюка [8] 
та інших науковців.

Праці згаданих науковців створюють не-
обхідний фундамент для подальших дослі-
джень поняття місця вчинення злочину. 
Проте вивчення цих праць та інших доступ-
них нам джерел дозволяють дійти висновку, 
що у теорії кримінального права існують 
розбіжності в поглядах науковців на зміст 
ознак «місце вчинення злочину», «предмет 
злочину», «обстановка вчинення злочину», 
«спосіб вчинення злочину» тощо. Для роз-
межування цих ознак науковці застосовують 
різні методи і прийоми, зокрема, лінгвістич-
ного тлумачення, інші методи криміналь-
но-правової герменевтики. Однак застосу-
вання зазначених методів і прийомів часто 
призводить до неоднакового тлумачення 
ознак складів злочинів, що впливає на якість 
правозастосовної діяльності. Тому завдання 
цієї статті — здійснення розмежування оз-
наки «місце вчинення злочину» та суміжних 
об’єктивних ознак у деяких статтях Кримі-
нального кодексу України із застосуванням 
прийомів лінгвістичного тлумачення для 
формування уніфікованого підходу до їх ро-
зуміння у правозастосовній практиці.

Передусім нагадаємо, що у раніше опублі-
кованій статті ми описали певні закономір-
ності та запропонували методичний інстру-
ментарій, які можуть бути основою створен-
ня методики розмежування понять «місце 
вчинення злочину», «предмет злочину» та 
«обстановка вчинення злочину». Зокрема, 
було доведено, що допоміжним методом 
розмежування цих ознак складу злочину є 
лінгвістичне тлумачення шляхом постанов-
ки відповідних питань: до іменника, що по-
значає предмет злочину, можна застосувати 
питання (чого?); місце вчинення злочину за-
конодавець формулює так, що до нього 
можна поставити запитання (де?). Ми визна-
ли обґрунтованим підхід, згідно з яким міс-
це і час вчинення злочину постають компо-
нентами обстановки. Якщо місце вчинення 
злочину завжди є складовою обстановки, то 
вказівка на останню у тексті статті Особливої 
частини КК України буде свідченням наяв-
ності і певного місця вчинення злочину. 
Якщо ж законодавець передбачає у статті 
лише місце вчинення злочину, то це ще не 
означає автоматичної наявності обстановки 
як ознаки об’єктивної сторони складу зло-

чину. Якщо при застосуванні лінгвістично-
го прийому тлумачення виявляється можли-
вість одночасного формулювання до певної 
ознаки складу злочину двох питань — (де?) 
[місце] і (коли?) [час] — то це є свідченням 
наявності обстановки вчинення злочину, 
оскільки з теоретичної точки зору обста-
новка охоплює і місце, і час вчинення зло-
чину [9, с. 171].

Спираючись на встановлені закономірнос-
ті та запропоновану методику, можна здійс-
нити аналіз статей Особливої частини КК 
України на предмет виявлення тих із них, де 
законодавець безсумнівно використав ознаку 
«місце вчинення злочину», а не інші ознаки 
об’єкта або об’єктивної сторони злочину. 
Одночасно здійснимо відповідне розмежу-
вання (і проілюструємо його конкретними 
прикладами) аналізовіних ознак складу зло-
чину, особливо у тих випадках, де місце вчи-
нення злочину можна сплутати з іншими 
об’єктивними ознаками складу злочину.

Візьмемо в якості прикладу злочин, перед-
бачений ст. 151 КК України «Незаконне по-
міщення в психіатричний заклад». Су спіль-
но небезпечне діяння описане законодав-
цем як «поміщення в психіатричний заклад 
завідомо психічно здорової особи» (ч. 1 
ст. 151 КК України). Згідно з наведеними 
положеннями на перший погляд може зда-
тись, що місцем вчинення злочину має ви-
знаватись психіатричний заклад, куди суб’єкт 
злочину поміщує завідомо психічно здорову 
особу. А чи насправді це так? Застосуємо опи-
сану вище методику лінгвістичного тлумачен-
ня. Щодо діяння «поміщення в психіатричний 
заклад завідомо психічно здорової особи» до-
цільним є використання не питання (де?), яке є 
характеристикою місця вчинення діяння, а 
питання (куди?) — «в психіатричний заклад». 
Постановка інших питань: (коли?) [час вчи-
нення злочину]; (де? і коли?) [обстановка вчи-
нення злочину] — видається неприйнятною 
через відчутний лінгвістичний дискомфорт. 
Тому за допомогою словосполучення «в пси-
хіатричний заклад» акцентовано лише на век-
торі спрямованості діяння1 суб’єкта злочину; у та-
кий спосіб законодавець описує відповідне 
діяння, що карається за ст. 151 КК України, а 
не місце його вчинення.

Доволі складним для тлумачення у контек-
сті розмежування об’єктивних ознак складу 
злочину постає термін «житло», який зако-
нодавець неодноразово використовує під 
1 Примітка. Термін «вектор спрямованості діяння» про-
понується у працях З. А. Загиней. Див., напр.: Загиней 
З. Кримінально-правова герменевтика: монографія / З. За-
гиней. — К.: Видавничий дім «АртЕк», 2015. — С. 253.
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час опису тих чи інших видів злочинів. 
Передусім це стосується злочину, передба-
ченого ст. 162 КК України «Порушення не-
доторканності житла». Науковці, які присвя-
тили спеціальне дослідження тлумаченню 
ознак цього злочину, дійшли висновків про 
те, що житло у цьому складі злочину постає 
предметом злочину, а не місцем його вчи-
нення. Такий висновок став результатом за-
стосування методу лінгвістичного тлумачення, 
про який уже згадувалось вище. Наприклад, 
І. І. Присяжнюк пропонує використати при-
йом лінгвістичного тлумачення щодо ст. 162 
КК України. Назва ст. 162 КК України наго-
лошує: порушення недоторканності (чого?) 
житла [предмет злочину] [8, с. 87–88].

Його позицію у цілому підтримали 
А. А. Музика і Є. В. Лащук, які зазначили, 
що «у контексті розмежування аналізованих 
понять доволі оригінальним видається спо-
сіб визначення місця вчинення злочину, що 
запропонований у дисертації І. І. Присяж ню-
ка. Автор цілком правильно дійшов виснов-
ку про те, що у ст. 162 КК житло або інше 
володіння особи виступає не місцем вчи-
нення злочину, а його предметом» [6, с. 157].

З. А. Загиней теж вважає, що лінгвістичне 
тлумачення кримінально-правових норм 
може допомогти у розмежуванні предмета 
злочину і місця його вчинення. Однак, на її 
думку, цього недостатньо, оскільки потріб-
но враховувати ще й вектор спрямованості 
суспільно небезпечного діяння. Наприклад, 
житло або інше володіння особи — це не те-
риторія, на якій вчиняється злочин, а певним 
чином виділений людиною простір, через 
порушення недоторканності якого порушу-
ється її приватне життя [5, с. 253]. Тобто вче-
на, по суті, не вважає житло або інше воло-
діння особи місцем вчинення злочину.

Проте, незважаючи на таку однодушність 
науковців в оцінці поняття «житло» в кон-
тексті аналізованого складу злочину, ніхто зі 
згаданих авторів не звернув увагу на одну 
важливу обставину, а саме: тлумаченню під-
лягають ознаки складу злочину, а вони ви-
писані не у назві статті — «порушення недо-
торканності житла» — а в диспозиції кримі-
нально-правової норми. Звернемося безпо-
середньо до опису злочинної поведінки, що 
міститься у ч. 1 ст. 162 КК України: «неза-
конне проникнення до житла чи до іншого 
володіння особи, незаконне проведення в 
них огляду чи обшуку, а так само незаконне 
виселення чи інші дії, що порушують недо-
торканність житла громадян». Як бачимо, 
законодавець у цій диспозиції передбачив 

не одну, а чотири форми об’єктивної сторо-
ни складу аналізованого злочину:

1) незаконне проникнення до житла чи до 
іншого володіння особи;

2) незаконне проведення в них огляду чи 
обшуку;

3) незаконне виселення; 
4) інші дії, що порушують недоторкан-

ність житла громадян.
Отже, лінгвістичному тлумаченню за від-

повідною методикою підлягає не назва цієї 
статті, а окремі форми об’єктивної сторони 
злочину. Проілюструємо це відповідним 
прикладом. Незаконне проникнення (куди?) — 
до житла чи до іншого володіння особи. 
Тут житло чи інше володіння особи поста-
ють не місцем вчинення злочину, а характе-
ризують суспільно небезпечне діяння, век-
тор його спрямованості. Наступна форма 
об’єктивної сторони описана як незаконне 
проведення в них, тобто у житлі чи іншому 
володінні особи, огляду чи обшуку. 
Застосуємо прийом лінгвістичного тлума-
чення: незаконне проведення огляду чи об-
шуку (де?) — в них [житлі або іншому воло-
дінні особи]. Тут слід зробити висновок про 
те, що житло чи інше володіння особи у цій 
формі об’єктивної сторони постають міс-
цем вчинення злочину. В якості додатково-
го аргументу відмінності цих форм вчинен-
ня злочину можна навести нетотожність са-
мого суспільно небезпечного діяння у попе-
редніх двох формах об’єктивної сторони 
цього злочину: проникнення (перша форма) і 
проведення (друга форма). Тобто, незаконне 
проведення огляду або обшуку можливе і 
без незаконного проникнення у житло — на-
приклад, потерпілий пустив свого знайомого 
працівника поліції додому (відсутність неза-
конного проникнення), а той, перебуваючи 
у житлі, незаконно розпочав огляд або обшук.

Третя та четверта форми об’єктивної сто-
рони цього злочину можуть характеризува-
ти як вектор спрямованості суспільно небез-
печного діяння (незаконне виселення), так і 
предмет злочину (інші дії, що порушують 
недоторканність (чого?) — житла громадян 
[предмет злочину].

У злочинах проти власності законодавець 
також часто передбачає в якості обтяжуючої 
обставини вчинення таких діянь у поєднан-
ні з проникненням у житло, інше примі-
щення чи сховище (ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 186, 
ч. 3 ст. 187 КК України). На перший погляд, 
йдеться про певне місце вчинення злочину. 
Однак застосування лінгвістичного тлума-
чення наочно свідчить про те, що такий під-



Rodionova T. V. The delineation of  the topic «scene of  the crime» and related objective evidence 
(with the help of  methods of  linguistic interpretation).

65

хід є поверхневим. Розглянемо це питання 
стосовно крадіжки, поєднаної з проникнен-
ням у житло. Крадіжка, тобто таємне викра-
дення чужого майна, поєднується з проник-
ненням у житло. У лінгвістичному розумінні 
йдеться не про вчинення діяння у певному 
місці, а його вчинення певним способом — 
(як? або яким чином?) — шляхом проникнен-
ня у житло. Якби криміноутворюючою оз-
накою злочину було місце його вчинення, 
то будь-яка крадіжка у житлі кваліфікувалася 
б за ч. 3 ст. 185 КК України. Однак сучасна 
доктрина кримінального права та судова 
практика дотримуються іншої позиції. Так, 
Д. О. Кал миков і Д. В. Каменський у підруч-
нику «Кри мінальне право України. Особ-
лива частина» (2012 р.) зазначають, що для 
правильного вирішення питання про наяв-
ність або відсутність кваліфікуючої ознаки 
«проникнення у житло, інше приміщення 
чи сховище» істотне значення має момент 
виникнення у винного умислу на вчинення 
крадіжки, грабежу чи розбою. Ця ознака від-
сутня, якщо умисел на викрадення майна у 
особи виник вже під час перебування в при-
міщенні чи сховищі [10, с. 368].

Пленум Верховного Суду України також 
підкреслив свою позицію щодо цього пи-
тання, виклавши її в абз. 3 п. 22 постанови 
№ 10 «Про судову практику у справах про 
злочини проти власності» від 6 листопада 
2009 р.: «Вирішуючи питання про наявність 
у діях винної особи названої кваліфікуючої 
ознаки суди повинні з’ясовувати, з якою ме-
тою особа опинилась у житлі, іншому при-
міщенні чи сховищі та коли саме в неї виник 
умисел на заволодіння майном. Викрадення 
майна не можна розглядати за ознакою про-
никнення в житло або інше приміщення чи 
сховище, якщо умисел на викрадення майна 
у особи виник під час перебування в цьому 
приміщенні» [11].

Наведені позиції теорії та судової практики 
видаються додатковими аргументами на ко-
ристь нашого висновку про те, що криміноу-
творюючою ознакою цього злочину постає 
не житло, як місце вчинення крадіжки, а неза-
конний характер проникнення до нього.

Складними для кримінально-правового 
аналізу є ознаки об’єктивної сторони злочи-
ну, передбаченого ст. 1971 КК України 
«Самовільне зайняття земельної ділянки та 
самовільне будівництво». Згідно з положен-
нями ч. 1 цієї статті злочином визнається 
самовільне зайняття земельної ділянки, 
яким завдано значної шкоди її законному 
володільцю або власнику. Виникає запитання: 

земельна ділянка постає тут предметом вчи-
нення злочину чи місцем вчинення злочину?

Для відповіді на нього скористаємось ме-
тодами тлумачення, що застосовувались 
нами вище і спираються як на лінгвістичні 
прийоми, так і на аналіз законодавчого опису 
форм об’єктивної сторони складу злочину.

Форма об’єктивної сторони «самовільне 
зайняття (чого?) — земельної ділянки» вказує 
на те, що земельна ділянка постає тут пред-
метом злочину.

Проте інша форма об’єктивної сторони 
цього злочину, що передбачена ч. ч. 3 та 
4 ст. 1971 КК України, пов’язується із зе-
мельною ділянкою як місцем вчинення зло-
чину: «самовільне будівництво будівель або 
споруд (де?) — на самовільно зайнятій зе-
мельній ділянці» [місце вчинення злочину].

Ознайомлення з особливостями законодав-
чого викладення ознак місця вчинення діян-
ня у деяких статтях Особливої частини КК 
України дозволяє дійти цікавих у теоретич-
ному плані висновків. Наприклад, ч. 3 ст. 158 
КК України «Надання неправдивих відомо-
стей до органу ведення Державного реєстру 
виборців або фальсифікація виборчих доку-
ментів, документів референдуму, підсумків 
голосування або відомостей Державного реє-
стру виборців» передбачає в якості злочин-
них дій, зокрема, складення чи підписання 
відповідного протоколу «не на засіданні ви-
борчої комісії чи комісії з референдуму, на 
якому здійснюється підрахунок голосів ви-
борців чи встановлення підсумків голосуван-
ня чи результатів виборів або референдуму». 
Отже, ознакою об’єктивної сторони складу 
злочину може бути вчинення дій не в тому 
місці, де вимагає закон. Це може бути як ок-
ремий закон, що регулює порядок відповід-
них дій, так і безпосередньо кримінальний 
закон. Наприклад, ч. 1 ст. 91 Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» 
передбачає: «Діль нична виборча комісія на 
своєму засіданні складає протокол про підрахунок 
голосів виборців на виборчій дільниці…» 
(виділено нами. — Т. Р.) [12]. Низка інших 
положень виборчого законодавства дозволяє 
дійти висновку про обов’язок складати чи 
підписувати протоколи про підрахунок голо-
сів виборців саме на засіданні виборчої комі-
сії чи комісії з референдуму, на якому здійс-
нюється підрахунок голосів виборців чи 
встановлення підсумків голосування чи ре-
зультатів виборів або референдуму. Водночас 
наведений вище витяг із ч. 3 ст. 158 КК 
України дозволяє стверджувати, що і безпо-
середньо кримінальний закон повторює ви-
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могу складати чи підписувати відповідний 
протокол на засіданні виборчої комісії чи 
комісії з референдуму, на якому здійснюється 
підрахунок голосів виборців чи встановлен-
ня підсумків голосування чи результатів ви-
борів або референдуму.

У такому разі, з точки зору теорії різнови-
дів ознак складу злочину, ми маємо справу із 
негативною1 ознакою складу, що вказує на 
місце вчинення злочину. А це дозволяє дій-
ти висновку про те, що кримінально кара-
ним може бути не лише вчинення дії у пев-
ному місці, але і вчинення дії не в тому місці, 
де цього вимагає закон.

На підставі викладеного можна дійти та-
ких висновків. 

По-перше, визнання належності певної оз-
наки, що міститься у кримінально-правовій 
нормі, до тієї чи іншої ознаки складу злочину 
значною мірою залежить від форми законо-
давчого опису його об’єктивної сторони. 
Один і той самий феномен об’єктивного сві-
ту може поставати в одній формі об’єктивної 
сторони як предмет злочину, в іншій — як 
місце вчинення злочину або його спосіб.

У деяких випадках один і той самий термін 
позначає певний феномен, що може нале-
жати до різних ознак складу злочину. 
Наприклад, у ч. 1 ст. 1971 КК України зе-
мельна ділянка є предметом злочину, тоді як 
у ч. 3 цієї статті земельна ділянка уже є міс-
цем його вчинення. 

По-друге, при з’ясуванні змісту ознак скла-
ду злочину тлумаченню насамперед підля-
гає не назва статті закону, а ознаки складу 
злочину, закріплені диспозицією кримі-
нально-правової норми.

По-третє, законодавчі поняття часто ілю-
струють лише вектор спрямованості діяння 
суб’єкта злочину, за їх допомогою законода-
вець більшою мірою описує відповідне сус-
пільно небезпечне діяння, що карається за 
КК України, а не місце його вчинення.

У деяких випадках ми можемо мати справу 
із негативними ознаками складу, що вказу-
ють на місце вчинення злочину. Це дозво-
ляє дійти висновку про те, що кримінально 
караним може бути не лише вчинення дії у 
певному місці, але і вчинення дії не в тому 
місці, де цього вимагає закон.

1 Примітка. Більшість ознак складу сформульовано в за-
коні у позитивній формі: у вигляді вказівки на ті чи інші 
якості (властивості) злочину. Всі ці ознаки можна назвати 
позитивними. З точки зору логіки, вони виявляються у так 
званих позитивних поняттях. Поняття, у яких відби-вають-
ся ознаки, що властиві предмету, називають пози-тивними. 
Позитивні поняття характеризують у предметі наявність 
тієї чи іншої якості або відносин. Утім, під час опису деяких 
складів злочинів зустрічаються ознаки, ко-трі виявляються 
в негативних поняттях. У негативних поняттях ознакою, за 
якою узагальнюються предмети, слугує відсутність у них 
тих чи інших якостей, властивостей, відносин. Такі ознаки 
можна назвати негативними. Вони вказують на відсутність 
тих чи інших якостей, влас-тивостей, особливостей діяння, 
що визнається злочином. Докладніше про це див.: Кудряв-
цев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. — 
М.: Юрид. лит., 1972. — С. 122 et cetera.
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Кодекс адміністративного судочинства 
Укра їни, реалізовуючи ст. 55 Конституції 
України, що визначає право громадян 
України, іноземців та осіб без громадянства, 
юридичних осіб на оскарження в суді рі-
шень, дій чи бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб, визнає завдан-
ням адміністративного судочинства захист 
прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 
прав та інтересів юридичних осіб у сфері 
публічно-правових відносин від порушень з 
боку органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, їхніх посадових і 
службових осіб, інших суб’єктів при здійс-
ненні ними владних управлінських функцій 
на основі законодавства, в тому числі на ви-
конання делегованих повноважень шляхом 
справедливого, неупередженого та своєчас-
ного розгляду адміністративних справ.

На сьогодні проблематика судових рішень 
в адміністративних справах в Україні пред-

ставлена працями таких провідних дослід-
ників у сфері адміністративного процесу-
ального права, як В. Бевзенко, В. Градовий, 
Е. Демський, В. Колпаков, А. Комзюк, 
В. Кравчук, В. Матвійчук, Р. Мельник, О. Па-
сенюк, Г. Писаренко, Я. Синицька, В. Сьо-
міна, М. Труш, І. Хар, О. Харитонова, 
М. Цуркан, С. Шатрава. 

Разом з тим в юридичній доктрині ад-
міністративного процесу питання структури 
та властивостей судових рішень, ухвалених 
у справах адміністративного судочинства, 
тобто у справах щодо оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності суб’єктів владних по-
вноважень, не набуло належного досліджен-
ня, не вирішене або має дискусійний харак-
тер. Особливо малодослідженим зали-
шається питання змісту судових рішень, що 
набрало законної сили, які ухвалені апеля-
ційними адміністративними судами, Вищим 
адміністративним судом України, Верхов-
ним Судом України, а також судових рішень 
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в адміністративних справах, ухвалених у 
формі судової ухвали.

Метою даної статті є дослідження питання 
структури судових рішень, ухвалених у спра-
вах щодо оскарження рішень, дій чи без-
діяльності суб’єктів владних повноважень, а 
саме дослідження проблемних моментів 
щодо визначення змісту вступної частини за-
значених актів правосуддя та процесуальних 
документів адміністративного суду.

Аналізуючи структуру судового рішення в 
адміністративних справах слід зазначити, 
що воно, як і судові рішення, ухвалені в 
цивільних або господарських справах, скла-
дається з таких частин, як вступна, описова, 
мотивувальна та резолютивна. 

В юридичній доктрині зазначається, що у 
вступній частині судового рішення ад-
міністративних справах наводяться відомо-
сті, які індивідуалізують це рішення як акт 
судової влади [5, с. 37], зокрема елементами 
вступної частини судового рішення є: дата, 
час (у постанові суду першої інстанції) та 
місце ухвалення рішення, найменування ад-
міністративного суду, прізвища та ініціали 
судді (суддів) і секретаря судового засідання 
(у разі участі секретаря в розгляді справи), 
імена (найменування) сторін та інших осіб, 
які беруть участь у справі, предмет ад-
міністративного позову [1, с. 332; 2, с. 523; 
3, с. 158; 5, с. 37]. Зазначені вимоги до змісту 
судового рішення в адміністративних спра-
вах передбачені у ст. 163, 165, 206, 207, 231 і 
232 Кодексу адміністративного судочинства 
України (далі — КАСУ) [4] і уточнені у п. 7 
Постанови Пленуму Вищого адміністратив-
ного суду України «Про судове рішення в 
адміністративній справі» (далі — Постанова 
«Про судове рішення») [6].

Ще одним з елементів вступної частини 
судового рішення в адміністративній справі 
відповідно до Постанови «Про судове рі-
шення» є номер адміністративної справи, 
що забезпечує оперативне та якісне обро-
блення судового рішення за допомогою 
комп’ютерної та електронної техніки, його 
використання як одного з джерел інформа-
ції [6]. При цьому жодна зі статей КАСУ, 
які визначають вимоги до змісту судового 
рішення в адміністративних справах не пе-
редбачають зазначення в судовому рішенні 
номера адміністративної справи, однак це 
визначено у п.п. 6.41 Інструкції з діловод-
ства в апеляційних і місцевих адміністра-
тивних судах, затвердженої Наказом Дер-
жавної судової адміністрації України від 
5 грудня 2006 року № 155.

Зазначення предмета адміністративного 
позову також не визначене у ст. 165 КАСУ 
як складова частина вступної частини ухва-
ли адміністративного суду, у ст. 206, 207, 
231, 232 КАСУ також не зазначено цього 
реквізиту судового рішення апеляційного 
адміністративного суду або Вищого ад-
міністративного суду, однак зі змісту 
Постанови «Про судове рішення» випливає, 
що воно є обов’язковим реквізитом вступ-
ної частини як судових постанов, так і ухвал. 
У той же час, на нашу думку, Вищий ад-
міністративний суд України, визначаючи 
складові вступної частини судових рішень в 
адміністративних справах повинен слідува-
ти тексту КАСУ, а не здійснювати розши-
рювальне тлумачення його норм.

У зв’язку з цим, на нашу думку, слід внести 
зміни до п. 7.5 Постанови «Про судове рі-
шення», доповнивши її таким реченням: 
«Відомості про предмет адміністративного позову 
є обов’язковими для зазначення у вступній частині 
судового рішення лише у випадку ухвалення його у 
формі постанови судом першої інстанції».

Також у ч. 2 п. 7.6 Постанови «Про судове 
рішення» зазначено, що у вступній частині 
судового рішення судів апеляційної та каса-
ційної інстанцій, крім визначених законом 
відомостей, повинні бути також зазначені 
відомості про особу, яка подала апеляційну 
або касаційну скаргу, та рішення суду пер-
шої або апеляційної інстанції, яке ос-
каржується [6]. Попри необхідність зазна-
чення цих відомостей у вступній частині 
судового рішення в адміністративній справі, 
на жаль, КАСУ не передбачає наявність ць-
ого реквізиту у судовому рішенні в ад-
міністративній справі. У зв’язку з цим, 
Вищий адміністративний суд України, за-
значивши це положення, знову здійснив 
нормотворення, а не роз’яснення наявних 
положень КАСУ. У зв’язку з цим, з метою 
приведення зазначених положень Поста-
нови «Про судове рішення» до КАСУ, на 
наш погляд, доцільно внести зміни до п. 1 
ч. 1 ст. 206, п. 1 ч. 1 ст. 207, п. 1 ч. 1 ст. 231 і 
п. 1 ч. 1 ст. 231 КАСУ, додавши новий рядок 
наступного змісту: «судового рішення першої або 
апеляційної інстанції, яке оскаржується».

Аналізуючи складові вступної частини су-
дового рішення в адміністративних справах, 
необхідно вказати особливості їх зазначен-
ня на практиці.

Так, відповідно до п. 7.1 Постанови «Про 
судове рішення» під датою та часом ухва-
лення судового рішення необхідно ро-
зуміти дату складання та підписання поста-
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нови, ухвали у порядку, передбаченому 
ст. 160 КАСУ [6].

Зазначення цього є важливим, зважаючи 
на те, що залишалося невизначеним, що 
вважати часом прийняття постанови в ад-
міністративних справах, якщо дати прий-
няття постанови і виходу судді (суддів) до 
нарадчої кімнати (і відповідно — подальше 
проголошення судового рішення) можуть 
не збігатися [3, с. 159]. Часом прийняття по-
станови в такому випадку слід вважати про-
міжок часу, коли суд, перебуваючи в нарад-
чій кімнаті, здійснив останню дію до виходу 
з неї — наприклад, підписав постанову.

Місцем ухвалення судового рішення є міс-
цезнаходження відповідного адміністратив-
ного суду. 

Найменування суду, що зазначається у рі-
шенні адміністративного суду повинно від-
повідати найменуванню, визначеному в 
Ука зі Президента України від 1 жовтня 
2002 року № 889 «Про Апеляційний суд 
України, Касаційний суд України та Вищий 
адмі ніс тративний суд України» (з подаль-
шими змінами) та в Указі Президента 
України від 16 листопада 2004 року № 1417 
«Про утворення місцевих та апеляційних 
адміністративних судів, затвердження їх ме-
режі та кількісного складу суддів» (з подаль-
шими змінами) [4].

Указуючи склад суду, у вступній частині 
судового рішення в адміністративній справі 
слід зазначати як суддю, який розглядав 
справу (а в разі колегіального розгляду спра-
ви — головуючого (суддю-доповідача) в су-
довому засіданні), так і секретаря судового 
засідання [6]. КАСУ не зазначає випадку, 
коли відомості про секретаря судового за-
сідання не вказуються у судовому рішенні. 
Постанова Пленуму про судове рішення та-
кож не містить точного формулювання, а 
лише зазначає, що відомості про секретаря 
вказуються «у разі участі секретаря у роз-
гляді справи». В. Б. Градовий слушно заува-
жує, що прізвище та ініціали секретаря су-
дового засідання не зазначаються в разі роз-
гляду справи в письмовому та скороченому 
провадженні, оскільки в цьому випадку су-
дове засідання не проводиться [3, с. 158].

Варто вказати на окремі недоліки в 
Постанові «Про судове рішення», а саме: 
вона не враховує, з одного боку, що відомо-
сті про секретаря судового засідання є 
обов’язковим реквізитом лише постанови 
адміністративного суду першої інстанції, а 
також судових рішень, ухвалених судами 
апеляційної або касаційної інстанції і мо-

жуть не зазначатися у судових ухвалах, ухва-
лених судом першої інстанції, з іншого бо-
ку — у ст. 163 КАСУ не зазначено, що відо-
мості про секретаря можуть не зазначатися в 
окремих випадках ухвалення судової поста-
нови, тобто встановивши винятки з правила 
зазначення даних про секретаря судового 
засідання у судовому рішенні в адміністра-
тивних справах, Пленум Вищого адміністра-
тивного суду України вийшов за межі змісту 
ст. 163 КАСУ, а не просто здійснив роз’яс-
нення її положень. Проте бракує логіки в 
тому, що в ухвалі суду першої інстанції не 
зазначаються відомості про секретаря судо-
вого засідання, а в таких самих ухвалах судів 
апеляційної або касаційної інстанції — це 
обов’язковий реквізит вступної частини.

Для усунення зазначених суперечностей, 
на нашу думку, слід внести зміни:

1) до п. 1 ч. 1 ст. 165 КАСУ, замінивши ре-
чення «найменування адміністративного суду, 
прізвища та ініціалів судді (суддів)» на «наймену-
вання адміністративного суду, прізвищ та ініціалів 
судді (суддів) і секретаря судового засідання (у разі 
участі секретаря у розгляді справи)»;

2) до п. 1 ч. 1 ст. 163 КАСУ, додавши після 
слів: «найменування адміністративного суду, пріз-
вищ та ініціалів судді (суддів) і секретаря судового 
засідання» слова «(у разі участі секретаря у роз-
гляді справи)».

Що стосується зазначення у вступній ча-
стині судового рішення інших учасників ад-
міністративного процесу, то відповідно до 
ст. 163 і 165 КАСУ в судовому рішенні за-
значаються імена (найменування) сторін та 
інших осіб, які беруть участь у справі. 

Постанова «Про судове рішення» уточнює 
це визначення, зазначаючи, що в постанові 
(ухвалі) адміністративного суду вказуються:

1) для сторони — фізичної особи вка-
зується повністю її прізвище, ім’я та по бать-
кові відповідно до документа, що посвідчує 
особу, а для фізичної особи-підприємця — 
також зазначення наявності у неї статусу фі-
зичної особи-підприємця;

2) для сторони — юридичної особи: її ор-
ганізаційно-правова форма та повне найме-
нування відповідно до документів про 
реєстрацію юридичної особи;

3) для сторони — органу державної влади, 
іншого державного органу, органу влади 
Автономної Республіки Крим, органу місце-
вого самоврядування, суб’єкта владних по-
вноважень: повне найменування цього орга-
ну (суб’єкта) відповідно до нормативно-пра-
вових актів, які регулюють його утворення, 
функціонування та повноваження;
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4) для сторони — посадової осіб вищеза-
значених владних органів: прізвище, ім’я та 
по батькові, точне найменування посади;

5) для фізичних осіб — інших осіб, які бе-
руть участь у справі: ті ж дані, що й для 
сторін — фізичних осіб;

6) для інших осіб (представників сторін та 
третіх осіб, прокурора) — прізвища та іні-
ціали [6]. 

За наявності у справі третіх осіб потрібно 
точно зазначати їхній процесуальний ста-
тус, визначений статтею 53 КАСУ, — із са-
мостійними вимогами щодо предмета спо-
ру чи без таких.

Зазначені положення, на наш погляд, не 
тільки не виходять за межі змісту положень 
КАСУ, а й роз’яснюють суть терміна «імена 
(найменування) сторін та інших осіб, які бе-
руть участь у справі». 

Відповідно до п. 7.5 Постанови «Про судо-
ве рішення» предмет адміністративного по-
зову (у тому числі як основного позову, так і 
позовних вимог третьої особи, які заявля-
ють самостійні вимоги на предмет спору, 
повинен формулюватися судом стисло в 
обсязі, достатньому для того, щоб зрозуміти 
зміст спору, виходячи з вимог частин чет-
вертої або п’ятої статті 105 КАСУ та інших 
норм процесуального законодавства [6].

Також, відповідно до п. 6.41 Інструкції з 
діло водства в апеляційних і місцевих ад-
міністративних судах, затвердженої наказом 
Державної судової адміністрації України від 
5 грудня 2006 року № 155 (зі змінами і допов-
неннями), передбачено, що нижче назви про-
цесуального документа в правому верх ньому 
куті напроти дати проставляється номер 
справи. Суди повинні керуватися вказаними 
вимогами наведеної Інструкції та зазначати в 
судовому рішенні номер судової справи.

Певні особливості є у змісті судових поста-
нов, які ухвалюються Верховним Судом 
України за наслідками перегляду судових 
рішень в адміністративних справах з пи-
тань: неоднакового застосування судом (су-
дами) касаційної інстанції одних і тих самих 
норм матеріального або процесуального 
права, встановлення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана 
Україною, порушення Україною міжнарод-
них зобов’язань при вирішенні даної спра-
ви судом, порушення норм матеріального 
чи процесуального права, що призвело до 
ухвалення Вищим адміністративним судом 
України незаконного судового рішення з 
питань, передбачених статтею 171-1 КАСУ 
(оскарження актів, дій чи бездіяльності 

Верховної Ради України, Президента Укра-
їни, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України, Кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії прокурорів), 
невідповідності судового рішення суду каса-
ційної інстанції викладеному у постанові 
Верховного Суду України висновку щодо 
застосування у подібних правовідносинах 
норм матеріального права.

Вимоги до тексту таких постанов у КАСУ 
не передбачені, однак, зважаючи на те, що 
відповідно до ч. 1 ст. 241 КАСУ справи роз-
глядаються Верховним Судом України за 
правилами, встановленими главами 2 і 3 ро-
зділу IV цього Кодексу (що передбачає поря-
док перегляду справи в касаційному порядку 
Вищим адміністративним судом України), 
можна дійти висновку, що вимоги до поста-
нови Верховного Суду України аналогічні 
вимогам, які ставляться до постанови Вищого 
адміністративного суду України. У зв’язку з 
цим, на нашу думку, необхідно внести зміни 
до ст. 242 КАСУ, передбачивши в ній вимоги 
до змісту постанови Верховного Суду 
України, ухваленої в адміністративній справі. 
Вважаємо, що вищевикладене, дозволить 
універсалізувати зміст постанов Верховного 
Суду України, які приймаються за результата-
ми перегляду інших судових рішень.

Ґрунтуючись на проведеному досліджен-
ні, доходимо до таких висновків:

1. Проаналізувавши вимоги до змісту су-
дового рішення в адміністративних справах, 
було виявлено окремі недоліки у правових 
актах, які встановлюють вимоги до вступної 
частини судових рішень в адміністративних 
справах, зокрема:

– невідповідність п. 7.5 Постанови Пле-
нуму Вищого адміністративного суду Укра-
їни «Про судове рішення у адміністративній 
справі» в частині встановлення як обов’яз-
кового реквізиту всіх судових рішень в ад-
міністративних справах зазначення предмета 
позову вимогам КАСУ, які його встановлю-
ють як обов’язковий елемент вступної части-
ни лише постанови суду першої інстанції;

– зазначення у п. 7.6 Постанови Пленуму 
Вищого адміністративного суду України «Про 
судове рішення у адміністративній справі» 
відомостей про рішення суду першої або 
апеляційної інстанції, яке оскаржується як 
елемент вступної частини судового рішення 
судів апеляційної та касаційної інстанцій, 
що не передбачено у КАСУ;

– у ст. 163 КАСУ, яка визначає вимоги до 
судової постанови в адміністративних спра-
вах, не зазначено винятки з правила про за-
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значення даних про секретаря судового за-
сідання у цьому судовому рішенні, а в ст. 165 
КАСУ цей реквізит взагалі не визначений як 
такий, що зазначається у вступній частині 
судової ухвали в адміністративних справах. 
В той же час, п. 7.3 Постанови Пленуму 
Вищого адміністративного суду України 
«Про судове рішення в адміністративній 
справі» наголошує на обов’язковості зазна-
чення цього реквізиту як у постановах, так і 
в ухвалах адміністративного суду, крім ви-
падків, коли секретар не бере участі у справі;

– не визначено вимоги до змісту постанов 
Верховного Суду України, які ухвалюються 
за наслідками перегляду судових рішень в 
адміністративних справах.

2. У зв’язку з вищевикладеними недоліка-
ми, запропоновано внести зміни до п. 1 
ч. 1 ст. 163, п. 1 ч. 1 ст. 165, п. 1 ч. 1 ст. 206, 
п. 1 ч. 1 ст. 207, п. 1 ч. 1 ст. 231 і п. 1 ч. 1 
ст. 232, ст. 242 КАСУ, п. 7.5 Постанови 
Пленуму Ви щого адміністративного суду 
України «Про судове рішення в адміністра-
тивній справі».
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З урахуванням того, що неможливо зако-
нодавством установити та передбачити всі 
широкі межі положень закону за різних об-
ставин, для вирішення і врегулювання спір-
них ситуацій, що виникають за наявності 
прогалин у законодавстві, судові органи ві-
діграють важливу роль. Вони перевіряють 
ці прогалини, усувають зловживання адміні-
стративними органами їх владою і компе-
тенцією. Так, задля врегулювання питань 
при зловживанні адміністративним розсу-
дом суди встановили різні заходи контролю 
за дискреційними повноваженнями в рам-
ках судового розгляду.

Особливістю перегляду судовими органа-
ми адміністративного розсуду є те, що пред-
мет перевірки становить відповідність і за-
конність порядку, у якому здійснювалась 
влада, реалізовувались відповідні повнова-
ження. Практично неможливо перевіряти 
спосіб здійснення повноважень, не вдаю-
чись у суть справи.

Водночас постає питання меж втручання 
суду в адміністративний розсуд суб’єктів пу-
блічної адміністрації при перегляді справ. 
Основною проблемою тут є вирішення сто-
совно того, що є необґрунтованим, а що ні, 
визначення меж між правильним і непра-
вильним. Суди не повинні підставляти своє 
власне рішення замість адміністративного 
розсуду уповноважених осіб. Так, суду необ-
хідно перевірити, чи була адміністративна 

свобода виконана належним чином, чи не 
були порушені основні права людини ні ін-
шою особою, ні державою. Відтак судова 
влада є певними сходами між неминучим 
здійсненням адміністративного розсуду та 
ефективним управлінням.

Стан наукового дослідження. Звісно, 
поставлена проблема певним чином до-
сліджувалась у наукових працях юристів-на-
уковців, зокрема авторів зарубіжного похо-
дження, як Фінер Герман (Великобританія), 
Лакшендер Кумар (Індія), Реймонд Хо Ши-
Кеунг (Китай), Шапіро Мартін (Велико-
британія) та інших. Однак, незважаючи на 
широкий науковий та практичний інтерес, у 
сучасній літературі не приділено належної 
уваги комплексному аналізу судового контр-
олю щодо перевірки законності здійснення 
адміністративного розсуду суб’єктами пуб-
лічної адміністрації. 

Метою статті є дослідити особливості 
здійснення судового контролю за застосу-
ванням адміністративного розсуду на ос-
нові узагальнення наявного міжнародного 
досвіду.

Виклад основного матеріалу. Суб’єкти 
публічної адміністрації (агентства) різних 
країн проводять свою діяльність шляхом 
прийняття великої кількості різнопланових 
рішень з широкого кола питань. Вирішення 
низки цих питань відбувається через здійс-
нення адміністративного розсуду. 
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Термін «розсуд» часто визначає функцію 
агенства і описує роль суду при розгляді 
справ щодо перевірки здійснення ад-
міністративного розсуду уповноваженими 
суб’єктами. Тому вкрай важливо, щоб суди 
розуміли, як слід продуктивно оцінювати 
адміністративний розсуд агентства і розме-
жовувати межі власних функцій. 

Проаналізувавши наукові позиції, зазна-
чимо, що термін «розсуд» вживається при-
наймні у п’яти різних значеннях в адміні-
стративному праві [2, с. 470]. Так, суб’єкт 
публічної адміністрації, наділений відповід-
но до загальних законодавчих норм повно-
важеннями приймати індивідуальні рішен-
ня, можна охарактеризувати як «індивідуалі-
зований чи обумовлений розсуд». Повно-
важення, делеговані у формі надання свобо-
ди щодо заповнення прогалин при вико-
нання адміністративних функцій можуть 
називатися «виконавчий розсуд». Влада 
вживати заходи для досягнення подальших 
соціальних цілей становить «директивний 
розсуд (або повноваження щодо розро-
блення правових норм)». У випадку, якщо 
жодне з указаних значень розсуду не засто-
совується, тоді уповноважений суб’єкт вико-
нує «неприборканий розсуд». При цьому, 
якщо рішення не може за своєю природою 
бути переглянутим, агентство здійснює 
«надмірний розсуд». 

Зважаючи на наявність різновидів розсуду 
щодо окремого зазначеного виду суди вияв-
ляють різні судові функції. Суб’єктами, які 
уповноважені здійснювати адміністратив-
ний розсуд та несуть відповідальність за 
першочергове прийняття рішення, є суб’єк-
ти публічної адміністрації (агентства), до 
числа яких суди не відносяться. В результаті 
чого, переглядаючи законність здійснення 
агентством розсуду, судова позиція має бути 
обмеженою й часто доволі стриманою.

Використання терміна «розсуд» також 
може бути диференційовано за типами і 
кількістю досвіду, в тому числі спеціалізова-
них знань і досвіду, необхідних для цього 
виду дискреційного прийняття рішень. 
Рівень відповідного перегляду часто зале-
жить від відносної компетенції приймати 
рішення. У той час як усі п’ять видів викори-
стання терміна «розсуд» поширюються на 
ці загальні елементи, таке використання по-
требує різної інтенсивності й типу розгляду.

Із цих п’яти видів тільки перші три типи 
розсуду (індивідуалізований, виконавчий та 
директивний) переглядаються в традицій-
ному порядку, а саме: судовими органами. 

Водночас інші два типи розсуду (так звані 
«неприборканий» та «надмірний») не до-
пускають судового перегляду, однак це не 
означає, що механізм оскарження таких рі-
шень зовсім відсутній.

Що ж до першої визначеної групи розсу-
ду, законність здійснення якого перегляда-
ється в судовому порядку, то варто зазначи-
ти, що підставами для перегляду, зокрема, є 
свавілля закону та зловживання наданими 
повноваженнями. Проте у кожному з типів 
розсуду дані підстави проявляються по-різ-
ному й відмінні між собою. Відтак, для з’ясу-
вання особливостей кожного типу, розгля-
немо їх індивідуально докладніше.

1. Індивідуалізований чи обумовлений 
роз суд. Найпоширенішим використанням 
розсуду в адміністративному праві є повно-
важення приймати індивідуалізовані рішен-
ня при здійсненні адміністрування відповід-
но до загальних правил — законодавчих, 
судових та адміністративних норм. 

Здійснення розсуду таким шляхом полягає 
в наданні суб’єкту дискреційних повнова-
жень приймати рішення відповідно до вста-
новлених норм. У випадках, коли законо-
давцем не визначено певної процедури 
здійснення адміністративного розсуду, для 
кращого виконання обов’язків уповноваже-
ний суб’єкт має деякі права їх змінити задля 
досягнення ефективного результату. Така 
свобода дій передбачає гнучкість і почуття 
справедливості. Багато хто вважає, що це є 
позитивною ознакою адміністративного 
процесу. Принаймні для пересічного грома-
дянина, відсутність індивідуалізованого роз-
суду в адміністративній схемі породжує по-
чуття несправедливості, й ті, хто безпосе-
редньо залежить від такої програми, не за-
доволені від її негнучкості. Менш очевид-
ним є припущення, що гіршим є здійснення 
адміністративного розсуду у близькому вза-
ємозв’язку з законодавчими нормами. Обго-
ворюючи ці позитивні аспекти індивідуалі-
зованого розсуду, однак варто враховувати, 
що в теорії нашої соціальної поведінки сус-
пільство відчуває себе більш безпечним у 
випадках, коли чиновники, посадові особи 
обмежені нормами та правилами. Ставлення 
суспільства до індивідуалізованого розсуду 
й відображає цей конфлікт.

Як й інші форми розсуду, судова влада над 
індивідуалізованим розсудом обмежена. 
Проте, на відміну від інших видів, обмежен-
ня не пов’язані зі здатністю суддів здійсню-
вати цей тип розсуду самостійно. Стри-
маний судовий огляд захищає суди від тяга-
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ря активних контролюючих мас індивідуа-
лізованого розсуду і захищає установи, 
яким би було б важко управляти цими про-
грамами, якщо їх індивідуалізоване рішен-
ня часто було б під пильним судовим наг-
лядом. Таким чином, навіть незважаючи на 
нечасте здійснення судового перегляду та-
кого типу розсуду, суди можуть бути актив-
но залучені до конкретних індивідуальних 
рішень, де вони, як правило, обмежені 
практичними міркуваннями.

Здійснюючи перегляд індивідуалізованого 
розсуду суд перевіряє чи відповідає він за-
гальним законодавчим нормам. Переко нав-
шись, що індивідуальний розсуд відповідає 
загальним положенням, суд оцінює основне 
дискреційне рішення і визначає, чи не було 
здійснено перевищення чи зловживання 
владою з боку уповноважених суб’єктів. 
Перевіряючи законність здійсненого індиві-
дуалізованого розсуду, суд зобов’язаний: 
1) визначити ступінь, за яким прийняте 
суб’єктом публічної адміністрації рішення є 
вірним й відповідає застосованим законо-
давчим нормам й адміністративним проце-
дурам; 2) гарантувати, що індивідуальне рі-
шення агентства прийнято відповідно до 
положень законодавства, не виходячи за 
межі загальних правил. Якщо індивідуалізо-
ваний розсуд узгоджується з застосовними 
положеннями та нормами, судовий пере-
гляд щодо з’ясування особистого психоло-
гічного процесу, який привів уповноваже-
ного суб’єкта до прийняття відповідного рі-
шення, в подальшому не здійснюється. 
Проте в той же час суд повинен перекона-
тись, що прийняте індивідуалізоване рішен-
ня є продуктом інтелектуального розгляду. 

Узагальнюючи викладене, зазначимо: суд 
повинен переконатись, що суб’єктом пу-
блічної адміністрації було прийнято індиві-
дуалізоване рішення з твердим переконан-
ням і розумінням ситуації. Суд також врахо-
вує і досліджує питання про неприпусти-
мість зовнішнього тиску на дискреційні 
процеси прийняття рішень, визначає чи 
мали місце певні чинники, які безпосеред-
ньо не пов’язані з виконанням загальних 
норм: такі фактори, як досвід або, іноді, гро-
мадська думка, політичний тиск чи особи-
ста зацікавленість. Однак якщо суд виявляє 
наявність помилки при прийнятті індивідуа-
лізованого рішення, тоді залишається ви-
значитись це є зловживанням чи довільним 
застосуванням розсуду.

Зважаючи на зазначене випливає, що ін-
дивідуалізований розсуд — дуже особлива 

форма адміністративної діяльності, оскільки 
в такому випадку процес виявляється глиб-
шим і детальнішим, у зв’язку з чим він є 
справедливим й ефективним, відтак, і судо-
вий розгляд при перегляді даного виду роз-
суду формується на позитивному ставленні. 
Перевагою такого виду розсуду можна за-
значити й те, що більшість суддів, обізна-
них з адміністративним процесом, визна-
ють цінність індивідуалізованого розсуду й 
інстинктивно намагаються здійснити роз-
гляд, зберігаючи його позитивні сторони.

2. Виконавчий розсуд. Другий тип засто-
сування розсуду асоціюється з повноважен-
нями завершити завдання, розпочате дер-
жавним органом. 

Як правило, цей термін вживається у ви-
падках, коли вищий орган виконавчої влади 
(наприклад, Конгрес) наділяє владою підпо-
рядковані органи певними узагальненими 
вказівками, які, по суті, є невизначеними чи 
неповними. Ці законодавчі вказівки часто 
містять такі вирази, як «припустимо» і «сус-
пільний інтерес», які частіше за все потребу-
ють простого розширення повноважень 
для просування вперед роботи, розпочатої 
на підставі відповідного закону. Вживання 
розсуду в такому розумінні передбачає го-
товність суб’єктів публічної адміністрації 
прийняти фундаментальний атрибут, а 
саме: повноваження заповнювати деталі. 

Зазначений тип розсуду набув назви «ви-
конавчий» у зв’язку з тим, що уповноваже-
ний орган за необхідності виконує волю 
вищого органу у випадках, коли встановлені 
законом норми, є загальними, невизначени-
ми або неповними. Одним з нюансів такого 
розсуду є те, що він може не бути визначе-
ний прямо у законі, а лише зазначений у 
широкому вигляді, базуючись на припу-
щенні, що уповноваженим органом будуть 
заповнені всі необхідні деталі. Проте вико-
навчий розсуд також часто може бути нада-
но з необережності, коли вищий орган ви-
конавчої влади ненавмисно залишає агент-
ству за тих чи інших обставин питання без 
відповідей. Відтак зазначимо, що дійсно, 
деякі незавершеність, узагальненість та не-
визначеність видаються неминучими.

Незалежно від джерела походження вико-
навчого розсуду, суд уповноважений знач-
ною компетенцією щодо перегляду закон-
ності його здійснення. Хоча в більшості 
суди не прискіпливо розглядають справи 
про незаконне делегування повноважень на 
здійснення розсуду, проте законодавством 
може бути зобов’язано здійснити детальну 



76

Eurasian Academic Research Journal
2016. № 2 (02)

перевірку правильності застосування вико-
навчого розсуду. Крім того у випадках, коли 
агентство на свій розсуд заповнює ненав-
мисно залишені в законодавстві прогалини, 
суд, який переглядає законність вказаного 
розсуду, може належним чином більш ре-
тельно вивчити діяльність агентства, ніж 
при судовому перегляді розсуду, здійснено-
го за обставин, коли виконавчим органом 
не допущені прогалини у законодавстві.

Функціональною відмінністю між вико-
навчим розсудом та іншими видами розсуду 
є відсутність переважної потреби в адміні-
стративній свободі й менш ясним є намір 
наділити такою свободою.

Ще одна ознака виконавчого розсуду — 
це близькі відносини у питаннях закону, 
оскільки він зазвичай виникає по своїй при-
роді у питаннях закону. Судовий перегляд 
законності здійснення виконавчого розсуду 
часто поєднує питання закону з питаннями 
агентських рішень, у результаті чого судові 
органи переглядають питання закону, що 
призводить до суворого контролю виконав-
чого розсуду на відміну від інших. З ураху-
ванням того, що сутність розсуду за своєю 
природою є тією самою, що й при перегля-
ді питань закону, однак часто суд повинен 
уважно розглядати реалізацію своєї діяльно-
сті. Таким чином, розгляд виконавчого роз-
суду — і отже, застосування наявності сва-
вілля чи зловживання законами в контексті 
обставин — надає суду право формулювати 
широкий висновок.

3. Директивний розсуд (або повноваження 
щодо розроблення правових норм). Третє 
вживання терміна «розсуд» охоплює повно-
важення створювати норми та правила. Так, 
їх розробка вважається особливо доцільним 
підходом для адміністративних установ/
агенств. Водночас зауважимо, що розробка 
правових норм є основною роботою уряду, 
у той час як очікується, що сучасний уряд 
забезпечить механізм індивідуального вирі-
шення спорів, оскільки основною метою 
уряду є досягнення загальних цілей суспіль-
ства. Проте, як часто спостерігається, в на-
шому складному суспільстві законодавча 
влада не може виконувати всі або, можливо, 
навіть велику частину наданих їй функцій. 
Таким чином, агентства часто уповноважу-
ють на виконання основних функцій з ви-
роблення політики. Навпаки, навіть за наяв-
ності нинішньої теорії судової «надмірної 
вольності», суди не відповідають за розроб-
ку норм та положень. Їх розробка часто ха-
рактеризується як розквіт адміністративної 

влади, за якої суди мають менше авторитету, 
а установи більше. Не є рідкісним такі пов-
новаження визначати розсудом.

При здійсненні вказаного виду розсуду, за-
конодавче регулювання є загальним, тим 
самим директивний розсуд схожий на вико-
навчий розсуд, проте все ж вони між собою 
докорінно різняться. Розсуд з вироблення 
правових норм є не просто повноваження-
ми щодо розширення законодавчих норм 
або заповнення прогалин. Так, даний вид 
розсуду полягає в тому, що уповноваженні 
установи виконують функції, аналогічні 
тим, які здійснює законодавчий орган, а не 
саме лише розширення тих норм чи вказі-
вок, які прийняті цим органом. В той час як 
при здійсненні виконавчого розсуду агент-
ство дотримується певного шляху, при 
здійсненні директивного розсуду свій шлях 
агентство визначає самостійно. Надані пов-
новаження з розробки правових норм не 
позбавлені керівництва, але це керівництво 
визначає соціальні цілі й, таким чином, від-
різняється за своєю природою від виду ке-
рівництва, що супроводжує виконавчий 
розсуд. Законодавець уповноважує агент-
ства певним видом розсуду, оскільки бачить 
переваги у впровадженні в адміністратив-
ний процес розгляду соціальних цілей.

Директивний розсуд, більше за будь-яку 
іншу форму адміністративного діяльності, 
складається з двох основних принципів ад-
міністративного закону: суспільний інтерес 
і досвід. Широка мета суспільного інтересу 
є помилкою адміністративної системи по-
будувати напівдемократичні цінності в ад-
міністративних рішеннях. У свою чергу, 
звернення до досвіду є намаганням свідомо 
перекласти відповідальність за прийняття 
рішення на орган, спеціально призначе-
ний для цієї мети. 

По-перше, агентство при здійсненні ди-
рективного розсуду повинно і може керува-
тись суспільним інтересом, а це означає, що 
агентство може приймати свої рішення, зва-
жаючи на волю суспільства. Деякі повнова-
ження щодо здійснення директивного роз-
суду надаються агентам, які не є політични-
ми діячами, проте вони розробляють 
політику, ґрунтуючись на об’єктивних об-
ставинах. Іноді таке делегування гарантує, 
що агентство, а не законодавчий орган буде 
нести основний тягар неминучого невдово-
лення певним вибором як серед дійсної і 
бажаної альтернативи. Агентства, як прави-
ло, більш оперативно реагують на суспільну 
волю та чутливі до публічного інтересу, та-
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ким чином, краще виконують повноважен-
ня з розробки норм і правил.

По-друге, директивний розсуд являє со-
бою унікальне експертне судження установ, 
що ґрунтується на досвіді. У певному сенсі, 
досвід є здобуттям вищого знання, з вико-
ристанням якого агентство може перевер-
шити суддів в цьому відношенні. Проте дос-
від передбачає іншу діяльність — високу 
здатність синтезувати інформацію у суді. 
Так, у свою чергу, суди можуть накопичува-
ти всю необхідну інформацію, проте не мо-
жуть використовувати її як експертне суд-
ження для досягнення певних соціальних 
цілей. Агентство створено, щоб вивести цей 
вид експертної оцінки до певної проблеми, 
що й виправдовує здійснення ними такого 
розсуду. Це є однією з основних причин, 
чому законодавчий орган уповноважив 
агентства на здійснення розсуду і чому суди 
повинні ретельно обходити такий вибір. 

Функції суду не можуть гарантувати наяв-
ність факту про те, що рішення суб’єкта 
пуб лічної адміністрації ґрунтується на допу-
стимому тлумаченні положень закону. В свою 
чергу, до компетенції агентства входить не 
просто повноваження закінчити те, що пе-
редбачено законодавчими нормами, швид-
ше за все це повноваження розробити регу-
ляторні схеми. Таким чином, агентство по-
винно створити розумне пристосування в 
суперечливих питаннях у правових нормах, 
які виділені в законі як такі, що потребують 
уваги агентства. 

Водночас, проаналізувавши, яким чином 
вказані типи розсуду (індивідуальний, вико-
навчий та директивний) повинні застосо-
вуватись, можна виокремити індивідуальні 
ознаки для кожного з них.

Так, індивідуалізований розсуд дозволяє 
уповноваженій особі, яка його реалізує, вно-
сити корективи у відповідні правила, як-от: 
правила встановлені законом, адміністра-
тивні, або судові. Така влада притаманна 
більшості адміністративним схемам, при 
цьому може бути явно виражена або лише 
матись на увазі. Зазначена мета надає гнуч-
кості адміністративному процесу. З цієї при-
чини, суди мають здатність розглядати ці 
рішення докладно. Проте велика кількість 
таких рішень потребує від судів утриматись 
від детального аналізу. Стандарти з уник-
нення й недопущення свавілля й зловжи-
вання повноваженнями також визначають 
проведення детального судового розсліду-
вання в порядку здійснення виконавчого 
розсуду. В зазначеному випадку суди мають 

істотну функцію, оскільки рішення поляга-
ють у природі питань права. Рішення не 
здійснюють коригування застосовних норм 
і правил, як це має місце при індивідуалізо-
ваному розсуді, проте розширюють якісь 
норми. Вони є свого роду питаннями, які 
суди особливо здатні вирішувати. Однак, на 
відміну від здійснення індивідуалізованого 
розсуду, здійснення виконавчого розсуду 
може ґрунтуватись на спеціальних знаннях і 
досвіді посадових осіб.

Ознака, що визначає судову роль щодо 
виконавчого розсуду, є інституційною ком-
петенцією. У випадках, коли агентство во-
лодіє широкою сферою компетенції, суд 
повинен дати агентству значну свободу при 
здійсненні виконавчого розсуду. Стандарти 
щодо свавілля і зловживання повноважен-
нями вимагають великої судової стримано-
сті при застосуванні директивного розсуду. 
Так, директивний розсуд докорінно відріз-
няється від виконавчого розсуду, оскільки 
останній передбачає розширення меж зако-
нодавчо визначеного шляху, проте як пер-
ший сам ґрунтується на визначенні шляху. 

Звичайно, огляд усіх трьох типів розсуду 
не обмежується лише суттю рішення, 
оскільки контролю і дослідженню також 
підлягають можливі помилки закону, про-
цесуальні недоліки, неналежність зовніш-
нього тиску і впливу, і конституційне злов-
живання. Кожен з зазначених елементів та-
кож може мати певні стандарти. Так, гра-
ничним питанням для суду постає, чи завж-
ди суб’єкт владних повноважень правильно 
застосував положення закону при здійснен-
ні адміністративного розсуду. Суди є оста-
точним арбітром у питаннях законності, а 
відтак їм підлягає визначити, чи згодні вони 
чи ні з юридичними висновками суб’єктів 
публічної адміністрації, якими було здійсне-
но адміністративний розсуд. Одним з най-
важливіших питань законності є з’ясування 
обсягу повноважень, що надаються агентст-
вам, і першим кроком суду є визначення 
того, чи діяло агентство в межах наданих 
повноважень. Одним з корисних альтерна-
тивних засіб для виправлення виявленої су-
дом помилки суб’єкта повноважень може 
виявитись нормотворчість. Суд не може 
втручатися у процедуру здійснення вибору 
того чи іншого відомства, проте суд може 
доручити агентству виправити його власне 
неадекватне здійснення розсуду. Іншим 
важливим аспектом, на який суд повинен 
звернути увагу є зовнішнє оточення, умови, 
за яких було прийнято відповідне рішення. 
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Так, суду слід переглянути зовнішні характе-
ристики конкретного дискреційного при-
йняття рішень щоб гарантувати, що рішен-
ня не було прийнято під впливом неадекват-
них зовнішніх сил.

Безумовно, через різну природу трьох вка-
заних форм розсуду, допустимі зовнішні 
міркування можуть різнитись.

Крім розглянутих вище типів розсуду є й 
ті, що взагалі не можуть бути переглянуті — 
«нерецензовані» типи [2, с. 494–495]. Вод-
ночас, зазначений тип розсуду можна поді-
лити на дві категорії: «неприборканий» і 
«надмірний» розсуд. Суд не може розгляда-
ти сутність дискреційного рішення, при-
йнятого в порядку здійснення будь-якого з 
цих типів розсуду. Проте можуть бути пе-
реглянуті повноваження агентства щодо 
здійснення такого розсуду і дослідження се-
редовища, у якому він здійснювався. Функції 
суду при перегляді в установлених межах 
«нерецензованого» виду розсуду вирізня-
ються між їх двома типами.

Щодо першого підвиду «нерецензованих» 
типів, що також вважаємо за четвертий тип 
значення терміна розсуду — «неприборка-
ний» розсуд, зазначимо, що він може здійс-
нюватись двома адміністративними шляха-
ми: через недбалість або через правову док-
трину. Неприборканий недбалий розсуд 
виникає у зв’язку з тим, що жоден з вищих 
органів не забезпечується процесом і кожен 
адміністративний процес неминуче має над-
мір такого неприборканого розсуду. Що ж 
до неприборканого розсуду, здійсненого 
через правову доктрину, зазначимо, що така 
нестримна свобода дій може бути результа-
том як еволюції загального права або ж 
можливої законодавчої перешкоди. 

Адміністративні рішення, прийняті за ре-
зультатами використання неприборканого 
розсуду агентств можуть бути переглянуті в 
частині здійснення оцінки типу рішення, 
але судам з якоїсь причини заборонено їх 
розглядати, тобто розсуд у цьому розділі 
охоплює ситуації, у яких суд не має право їх 
розглядати, але все ж таки у них є можли-
вість зробити це на відміну від надмірного 
розсуду, який охоплює дискреційні рішен-
ня, які суд не в змозі розглянути. Так, деякі 
функції залишаються у компетенції судів. 
Наявність неприборканого розсуду це пи-
тання закону, за яким суди мають вищий 
пріоритет, отже, відіграють провідну роль в 
адміністративній діяльності, де є невгамовна 
свобода дій. Вони можуть також перевірити 
наявність процедурних недоліків, або по-

милки щодо критеріїв, за якими особа при-
ймає рішення. 

Наявність неприборканого розсуду має 
бути чітко передбачена. Суд повинен підко-
рятися і діяти відповідно до закону, але він 
також повинен дуже вузько інтерпретувати 
джерела неприборканого розсуду. 

Рішення, що пов’язані за своїм розсудом, 
які за своєю природою не можуть бути пе-
реглянуті, створюють інший вид розсуду: 
надмірний розсуд, який також не може пе-
реглядатись судом. Обидва вказані підходи 
ставлять абсолютно різні питання, і тому не 
мають бути переплутані. 

Висловлювання щодо вказаного типу роз-
суду в більшості набувають негативного ха-
рактеру, таким чином, закон повинен вжи-
вати свої засоби проти його поширення, і, 
по суті, відійти від тих положень, що дозво-
ляють здійснення такої свободи дій.

Є ще один — п’ятий варіант використання 
терміна розсуду, який важко визначити і ще 
важче виправдати — надмірний розсуд. 
Таке використання розсуду охоплює ті си-
туації, у яких агентство має відповідати у не-
визначений термін на питання в контексті 
крайньої невизначеності. Надмірний розсуд 
є унікальним, оскільки він не може бути пе-
ревірений на помилки або ймовірність по-
милки. Для такого дискреційного прийнят-
тя рішень, будь-який стандарт, який може 
бути знайдений або отриманий з закону 
тільки спрямовує рішення; він не може кон-
тролювати здійснення цієї форми розсуду, 
оскільки цей вид передбачає насамперед 
прийняття рішень, ніж просте застосуван-
ня стандартів. Цей тип розсуду змушує 
уповноваженого суб’єкта вдатися до цілого 
комплексу додаткових понять і відносини, 
після аналізу авторитетних чинників при-
йняття рішень агентства приймають рі-
шення на інтуїтивному рівні. Оскільки над-
мірний розсуд може здійснюватися тільки 
одним уповноваженим органом, суд зо-
бов’язаний контролювати межі здійснення 
своїх повноважень, щоб випадково не пе-
ревищити свою функцію контролю та не 
здійснити дискреційні повноваження за-
мість суб’єкта публічної адміністрації.

Висновки. Таким чином, розглянувши всі 
п’ять типів вживання терміна «розсуд» та 
межі й особливості судового контролю кож-
ного з зазначених типів, можна дійти вис-
новку, що судові органи у будь-якому випад-
ку не повинні замінювати власним рішен-
ням адміністративний розсуд уповноваже-
них осіб. Судова влада є лише певними 
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сходами між неминучим адміністративним 
розсудом і ефективним управлінням.

Судовий контроль діє як обмеження у 
зловживанні владою, за результатами здійс-
нення якого можна встановити тип зловжи-
вання: або це нездатність діяти на свій роз-
суд; або повноваження здійсненні неналеж-
ним чином. Важливо, що перевіряючи, чи 
були вчинені суб’єктом публічної адміні-
страції рішення, дії чи бездіяльність у межах 
його адміністративного розсуду, суд має 
право давати лише оцінку такому розсуду й 
не може перебирати на себе повноваження 
суб’єкта публічної адміністрації, реалізову-
ючи за нього процедурні дії, приймати рі-
шення чи повністю проводити адміністра-
тивну процедуру.

Проаналізувавши здійснення судового 
контролю при застосуванні адміністратив-
ного розсуду варто зазначити, що, перегля-
даючи законність діяльності суб’єктів пуб-
лічної адміністрації, судова система визна-
чає відповідні допустимі правові обмежен-
ня, від яких правова обґрунтованість адмі-
ністративних дій буде багато в чому зале-
жати. Незважаючи на те, що далеко не всі 
прийняті рішення агенств за результатами 
здійснення ними адміністративного розсу-
ду переглядаються у судовому порядку, 
можна стверджувати, що сама можливість 
судового втручання залишається стримую-
чим фактором для адміністративного орга-
ну щодо здійснення ефективнішого й на-
лежного управління.
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ДВНЗ сьогодні виступає головним учас-
ником відносин у сфері економіки знань, 
тому їх діяльність безпосередньо пов’язана з 
інтелектуальною діяльністю і, як наслідок, із 
її основним продуктом — об’єктами права 
інтелектуальної власності. На основі аналізу 
положень актів, що регулюють відносини 
інтелектуальної власності, та здобутків ві-
тчизняних й зарубіжних фахівців у цій сфе-
рі, нами було встановлено, що до критеріїв 
виникнення прав на об’єкти права інтелек-
туальної власності можна віднести:

1. Властивості об’єктів права інтелектуаль-
ної власності.

2. Правовий статус суб’єкта права інтелек-
туальної власності.

Вище було встановлено, що ДВНЗ України 
можуть бути суб’єктами права інтелектуаль-
ної власності щодо різних об’єктів. Визначені 
об’єкти права інтелектуальної власності мож-
на умовно розподілити на ті, де є особа твор-
ця, і ті, де її немає, від чого залежить порядок 
оцінки та постановки на облік. 

Про важливість вартісної оцінки об’єктів 
інтелектуальної власності висловлюються й 
російські науковці, які пропонують прово-
дити її за умов:

1) уступки та передавання прав на викори-
стання ОПІВ;

2) визначення розміру винагороди автора 
ОПІВ та осіб, що сприяють їх застосуван-
ню;

3) обліку та заохочення творчого внеску 
викладача;

4) оцінки розміру ОПІВ для цілей бухгалтер-
ського та податкового обліку;

5) оцінки розміру збитку при порушенні 
прав на ОПІВ [1, с. 124–125].

Методичні особливості, які визначають 
підходи до оцінки (таб. 1.), оцінки об’єктів 
інтелектуальної власності ДВНЗ безпосе-
редньо пов’язані: з цілями та завданнями 
оцінки та з видом об’єкта права інтелекту-
альної власності, що підлягає оцінці. 

З огляду на критичний аналіз норматив-
них актів з оцінки та надбань вітчизняних 
й зарубіжних вчених, основним у практиці 
розрахунку вартості прав на об’єкти інте-
лектуальної власності є дохідний метод. 
Разом з тим, Порядок визначення оціноч-
ної вартості об’єктів права інтелектуальної 
власності, що перебувають у державній 
власності або були створені (придбані) за 
державні кошти, з метою зарахування на 
бухгалтерський облік зазначає, що такий 
розрахунок відбувається на основі витрат-
ного підходу через визначення витрат на 
створення та охорону ОПІВ.
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Специфікою оцінки нематеріальних акти-
вів у складі майна ДВНЗ постає також те, що 
більшість об’єктів є новоствореними та та-
кими, що ще не були в експлуатації, і тому 
економічний результат від їх використання 
можна визначити як очікуваний [2, с. 122].

Задля ефективного здійснення оцінки не-
обхідно використовувати відповідні методи-
ки, розроблені на основі практичного досві-
ду з урахуванням норм чинного законодав-
ства. Найбільш відомою і поширеною ме-
тодикою, яка використовується для оцінки 
об’єктів нематеріальних активів у наукоміст-
кій галузі, є Методика визначення економічної 
ефективності використання в народному 
господарстві нової техніки, винаходів і раці-
оналізаторських пропозицій, затверджена 
постановою ДКНТ СРСР, Держ пла ну СРСР. 
АН СРСР, Держкомвинаходів СРСР від 
14 лютого 1977 р. № 48/16/13/3. Ця Мето-
дика побудована на засадах порівняння еко-
номічної ефективності виробництва до і 
після впровадження новації. Еконо мічний 
ефект обчислюється відповідно до річного 
обсягу виробництва нових засобів праці або 
випуску продукції за новими технологіями 
чи із застосуванням нових способів органі-
зації виробництва та праці. Пе рехід до рин-
кових умов господарювання зумовив необ-
хідність визначення цін на науково-технічну 
продукцію у разі її відчуження, тому наразі в 
Україні для оцінки вартості права на ОПІВ 
використовуються Мето дич ні рекомендації 
з визначення прибутку від використання 
об’єктів промислової влас ності та Методика 
оцінки майнових прав інтелектуальної влас-

ності, Методичні рекомендації з бухгалтер-
ського обліку та оцінки прав на об’єкти інте-
лектуальної власності в бюджетних устано-
вах, тим не менш, за певною модифікацією 
вони можуть використовуватись в ринкових 
умовах відносно нових конструкцій або но-
вих технологій. Н. І. Доб рякова [3, с. 46] 
слушно зауважує, що вузівська наука безцін-
на, це невичерпне джерело нових ідей та 
технологій, які розробляються переважно за 
рахунок держбюджету та відповідають усім 
умовам залучення їх до господарського обігу.

Проаналізувавши склад нематеріальних 
активів ДВНЗ, хотілося б ще раз звернути 
увагу на необхідність всебічного вивчення 
правової природи нематеріальних активів 
кожного з численних їх видів з метою усу-
нення протиріч у законодавстві та ефектив-
ного їх обліку, що дасть змогу ДВНЗ сфор-
мувати власний кластер на ринку нематері-
альних активів як одного з дійових механіз-
мів запровадження моделі інноваційного 
університету — головного суб’єкта 

Враховуючи їх значимість для інно-
ваційного розвитку в контексті інтеграції 
національного освітнього та наукового 
простору до європейського, вбачається, що 
дослідження особливостей використання 
саме цього об’єкту нематеріальних активів є 
найбільш актуальним.

Сучасний стан розвитку вітчизняної осві-
ти в контексті інноваційного розвитку дер-
жави окреслений низкою нагальних проб-
лем, головними з яких є невідповідність 
структури та змісту освіти потребам ринко-
вої економіки та недостатній обсяг фінансу-

Таблиця 1
Підходи до оцінки нематеріальних активів

Підхід Метод Види нематеріальних  
активів

Доходний – ґрунтується на 
визначенні очікуваного при-
бутку від використання нема-
теріального активу

1) капіталізації прибутку
2) дисконтування майбутніх 
грошових потоків
3) виграшу в собівартості.

права промислової
власності та охоронні
документи й ліцензії

Витратний – ґрунтується на 
вивченні можливостей інвес-
тора щодо придбання нема-
теріального об’єкта

1) прямого відтворення вар-
тості заміщення
2) початкових витрат
3) відновної вартості

права промислової
власності

Ринковий – ґрунтується на 
принципі ринку, що ефектив-
но функціонує, на якому ін-
вестори купують і продають 
активи аналогічного типу, 
приймаючи при цьому неза-
лежні індивідуальні рішення 

1) порівняльного аналізу при-
бутку
2) звільнення від роялті

ідентифіковані
нематеріальні активи
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вання наукової та науково-технічної діяль-
ності. Без вирішення найактуальніших пи-
тань сучасного розвитку вищої освіти нау-
ково-освітня спільнота України не може 
ефективно працювати, тому першочерго-
вим завданням на сьогодні є перехід на інно-
ваційний тип освіти з подальшим впровад-
женням новітніх інформаційних технологій 
та досягненням високої якості освіти [4, с. 343]. 
Приміром, Стратегія інноваційного розвит-
ку України на 2010–2020 роки в умовах гло-
балізаційних викликів передбачає реформу-
вання організаційно-функціональної струк-
тури науки, розвиток інноваційних структур 
шляхом створення наукових та науково-тех-
нічних центрів. Разом з тим механізм запро-
вадження інноваційної складової у діяль-
ність вітчизняних суб’єктів господарюван-
ня, у тому числі доведення інновацій до 
споживача, недостатньо опрацьований як 
практично, так і теоретично. Тому для вирі-
шення окреслених завдань необхідно, перш 
за все, реформувати чинне законодавство 
України у сфері освітньої діяльності та гар-
монізувати його із законодавством Євро-
пейського Союзу.

Закон України «Про вищу освіту» (Прим. 
втратив чинність) у попередній редакції не 
передбачав серед основних завдань ДВНЗ 
здійснення інноваційної діяльності. Зако-
нодавчо обмежувалась реалізація природної 
функції освітнього закладу із здійснення на-
укової та науково-технічної діяльності, яка є 
ключовим ланцюгом в процесі розробки 
інноваційного продукту. Такий стан речей є 
дегративним та цілком не відповідає вимо-
гам сьогодення, а саме гальмує процес залу-
чення ДВНЗ до європейського та світового 
освітнього простору. 

Основні засади реформування системи 
освіти та її перехід на інноваційний шлях 
розвитку був закріплений Національною 
стратегією розвитку освіти України на 
2012–2021 рр. Ця Стратегія передбачає, зо-
крема, підтримку наукової та інноваційної 
діяльності. Разом з тим така підтримка об-
межується лише пропозиціями теоретич-
ного характеру, які взагалі стосуються лише 
організації навчального процесу. Вирішення 
ж наріжної проблеми — перехід вищої 
школи на інноваційний шлях — потребує 
конкретних дій: створення розвиненої інно-
ваційної структури, яка відповідає європей-
ським та світовим стандартам. 

Свого часу О. В. Куцурубова–Шевченко 
визначила перший етап у вирішенні цієї 
проблеми — конкретизувати основні завдан-

ня для ВНЗ IV рівня акредитації, додавши 
інноваційну функцію та обов’язковий по-
казник їх результатів діяльності — участь в 
інноваційних відносинах, яка може бути ре-
алізована шляхом створення відокремлених 
наукових підрозділів з правом здійснення 
комерційної інноваційно-господарської ді-
яльності, малих інноваційних підприємств, 
наукового парку тощо [5, с. 14]. Схожої дум-
ки дійшли й автори Закону України «Про 
вищу освіту». Так, він не лише виділяє серед 
провідних видів діяльності інноваційну, але 
й пропонує основні форми її здійснення на-
ціональним вищим навчальним закладом 
через формування на своїй базі інновацій-
них структур різних типів (наукові та техно-
логічні парки, бізнес-інкубатори, малі під-
приємства тощо) на засадах поєднання інте-
ресів високотехнологічних компаній, науки, 
освіти, бізнесу та держави з метою виконан-
ня і впровадження інноваційних проектів. 

Взагалі інновації розуміються у двох аспек-
тах: як явище та як процес. У першому ви-
падку інновація являє собою будь-яку ціле-
спрямовану зміну технології управління, що 
орієнтується на заміну її елементів для при-
скорення, пом’якшення або поліпшення ви-
конання поставлених завдань. У другому — 
технологічному аспекті інновація розгляда-
ється як процес, що включає стадії її роз-
робки, впровадження, засвоєння і стабіль-
ного ефекту [6, с. 4]. Серед існуючих сьогод-
ні визначень інноваційної діяльності най-
більш вдалим в рамках освітньої діяльності, 
на нашу думку, вбачається наступне: «інте-
лектуальна, творча діяльність, спрямована 
на отримання та подальше використання 
нових знань у різних галузях науки та техні-
ки, що полягає у проведенні фундаменталь-
них та/або інших, необхідних для отриман-
ня інноваційного продукту наукових дослі-
джень, а також подальшому впровадженні 
отриманих результатів у виробничу та/або 
іншу сферу в результаті чого досягаються 
економічний, екологічний та/або інші соці-
альні ефекти» [7, с. 8]. Такий підхід є досить 
виваженим і відповідає основній умові гос-
подарської діяльності ДВНЗ — неприбут-
ковості, тобто усі отримані у разі інновацій-
ної діяльності кошти йдуть виключно на 
задоволення власних потреб закладу, у тому 
числі зміцнення матеріально-технічної бази 
як необхідного підґрунтя подальших науко-
вих та науково-технічних розробок.

Одним з головних чинників інноваційного 
розвитку вищого навчального закладу ви-
ступає процес комерціалізації результатів 
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науково-дослідної діяльності, що забезпечує 
досягнення конкурентних переваг при 
введенні отриманих результатів у господар-
ський обіг в якості нового продукту або 
нової технології [8, с. 111]. 

В узагальненому вигляді під комерці алі-
зацією розуміють діяльність суб’єкта госпо-
дарювання, яка спрямована на отримання 
прибутку. На сьогодні існує хибне уявлення 
про те що комерціалізація стосується лише 
об’єктів права інтелектуальної власності яку 
розуміють як процес формування інтелек ту-
ального продукту з можливістю його по-
дальшого відчуження на ринку немате рі-
альних активів з метою отримання прибутку, 
необхідного для виконання статутних завдань. 
Особливу роль у процесі комер ціалізації 
ОПІВ відіграє держава, і це не випадково, адже 
більшість наукомістких об’єктів розробля-
ються в системі ДВНЗ та Національної 
академії наук і її структурних підрозділів. 

Разом з тим, ми спробуємо аргументувати 
власну класифікацію форм комерціалізації 
нематеріальних активів ДВНЗ, Виходячи з 
вищезазначеного, ми бачимо, що процес 
комерціалізації може відбуватися щодо 
розробки і реалізації конкретного активу 
під замовлення та реалізації прав на актив, 
який був створений в процесі виконання 
своїх наукових та науково-технічних фун-
кцій, або за рахунок власного фінан су-
вання. Перш за все необхідно з’ясувати, 
що таке інно ваційний цикл, одним з еле-
ментів якого є комерціалізація. В умовах 
планової еко но міки та пануючої державної 
форми влас ності така інфраструктура 
працювала на дійно і забезпечувала стійке 
живлення про мисловості новими техно-
логіями, у СРСР існувала досить чітка, але 
недо статньо ефективна схема запро вад-
ження результатів НДР до господарського 
обігу (рис. 1).

Рис. 1. Схема інноваційного циклу у Радянському Союзі

Але в умовах ринкової економіки з 
інноваційного ланцюга випала вирішальна 
ланка — науково-дослідний інститут, що 
спричинило необхідність розроблення 
механізмів комерціалізації, які б відповідали 
вимогам сьогодення. Головною проблемою 
у цьому питанні постає фінансування 
розробок, тому що саме від цього в 
конечному результаті залежить рівень 
продукції, а інколи й взагалі можливість її 
вироблення. Окреслена радянська система 
характеризувалась стабільним фінансу-
ванням та нарощуванням обертів промис-
лового виробництва. Сьогодні ж ми маємо 
можливість залучати кошти до створення 
ін но ваційної продукції як за власний ра-
хунок, так і від держави або від міжнародних 
організацій. Це зумовлює свою специфіку 
циклу — кошти можуть бути залучені на 
будь-якій стадії виробництва інноваційної 
продукції, крім того у процес залучається 
новий суб’єкт — інвестор. Тому наразі мож-

на представити інноваційний цикл у вигляді 
відповідної схеми (рис. 2).

По-перше, це проведення дослідження: прак-
тичного та фундаментального на базі нау ко-
вої установи, до яких зокрема при рівнюються 
ВНЗ ІV рівня акредитації, тоб то НДР — ство-
рення результату науково-дослідної роботи. 

По-друге, це доведення результату НДР до 
технологічної придатності — технології.

По-третє — передача прав на користування 
технологією — трансфер.

По-четверте — виробництво інноваційної 
продукції.

По-п’яте — експлуатація інноваційного про-
дукту з подальшим урахуванням його зносу.

Таким чином, комерціалізації нематеріаль-
них активів та інноваційна діяльність — це 
явища, пов’язані одне з одним, що направ лені 
на зміну кількісних і якісних характе ристик 
сфер виробництва та споживання, приско-
рення економічного розвитку, забез печення ін-
тенсифікації суспільного вироб ництва [9, с. 222]. 
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Комерціалізація як процес може здій сню-
ватись у різні способи або форми. Як явище 
нове та недостатньо апробоване в сучасних 
умовах ринкової економіки, воно вимагає 
подальшого дослідження регальних форм 
реалізації. На основі проведеного аналізу 
нами були встановлені наступні форми 
комерціалізації нематеріальних активів, які 
можна об’єднати у три великі групи:

1. Створення на замовлення:
– створення об’єктів на державне замов-

лення;
– створення об’єктів на замовленням між-

народних організацій та установ. 
2. Передача та уступка прав користування 

нематеріальними активами:
– уступка права власності;
– ліцензування нематеріальних активів;
– комерційна концесія;
– лізинг;
– трансфер технологій та ін. 
(Цей перелік не є вичерпним, адже під 

час становлення і трансформації інституту 

комерціалізації виникають нові механіз-
ми регулювання, які обумовлені самою 
практикою.)

3. Використання нематеріальних активів у 
засновницькій діяльності.

– зі створенням юридичної особи;
– без створення юридичної особи.
Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Комерціалізація інноваційної 
продукції — це важливий етап у процесі 
інноваційної діяльності ДВНЗ. Саме 
завдяки комерціалізації результати науко-
во-дослід них робіт набувають вигляду 
товару та зна ходять своє призначення у 
промисловості. В результаті проведеного 
дослідження вста новлено, що комерці-
алізація в такому ви пад ку виступає основ-
ним дійовим механізмом формування 
ринку нематеріальних активів, де створені 
сприятливі умови для комер ційного обігу 
об’єктів, що входять до складу немате-
ріальних активів.

Рис. 2. Схема інноваційного циклу
(розроблена автором)
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Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України 
від 01.07.2014 р. «Про вищу освіту» академіч-
на свобода — самостійність і незалежність 
учасників освітнього процесу під час прова-
дження педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової та/або інноваційної діяльності, що 
здійснюється на принципах свободи слова і 
творчості, поширення знань та інформації, 
проведення наукових досліджень і викори-
стання їх результатів та реалізується з ураху-
ванням обмежень, встановлених законом. 
Академічна свобода — це свобода, яку га-
рантує держава всім членам академічної 
спільноти для того, щоб забезпечити вико-
нання покладених на них педагогічних, до-
слідницьких, наукових, навчальних завдань, 
тобто своєрідний дозвіл університетові ви-
конувати свій обов’язок перед суспільством.

Згідно з українським законодавством, пра-
вом на академічну свободу користуються 
рівною мірою всі учасники освітнього про-
цесу, зокрема, наукові, науково-педагогічні 
та педагогічні працівники, здобувачі вищої 
освіти та інші особи, які навчаються у ви-
щих навчальних закладах (надалі — ВНЗ). 
Отже, студенти є також носіями права на 
академічну свободу. Закріплення за студен-
том права на академічну свободу є важли-
вою умовою реалізації студенто-центрова-
ної моделі вищої освіти, гуманістичної ос-
вітньої парадигми, що надає студентам сво-

боду вибору в процесі професійної підго-
товки. Відношення самого студента до ос-
віти змінюється в позитивну сторону, 
оскільки він перестає бути пасивним слуха-
чем, а набуває рис активного учасника освіт-
нього процесу. Свобода вибору сприяє 
підвищенню активності студента в процесі 
професійної підготовки. Студентська акаде-
мічна свобода формує вміння самостійно 
робити вибір, бачити кінцевий результат 
такого вибору, нести відповідальність за 
власний вибір, визначати значення вибору 
для майбутньої професійної діяльності, ста-
вити та реалізовувати цілі, оцінювати влас-
ну діяльність. Студентська академічна сво-
бода є невід’ємним елементом у процесі 
формування фахівця, здатного ефективно 
та творчо виконувати завдання.

Академічна свобода для студентів вира-
жається в праві на вибір типу, строків, мето-
дів, форм та засобів свого навчання, вибір 
типу навчального закладу, можливості бра-
ти участь у формуванні змісту своєї освіти та 
отримувати знання відповідно до своїх по-
треб та схильностей. Свобода вибору в ос-
вітньому, науковому процесі здійснюється 
завдяки закріпленим академічним свободам 
студента, що дозволяє навчатись та прово-
дити дослідження у відповідності з власни-
ми бажаннями, інтересами та уподобання-
ми, а не на підставі зовнішнього примусу. 
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Принцип вільного вибору поведінки в ме-
жах дозволеного, диспозитивність, майнова 
самостійність та юридична рівність сторін є 
ознаками приватноправових відносин, що 
дозволяє віднести право на академічну сво-
боду до цивільних прав за своєю юридич-
ною суттю. Нормативно-правове закріплення 
принципу автономності ВНЗ та академічної 
свободи учасників освітнього процесу свід-
чить про тенденцію збільшення впливу 
цивільного права на освітні відносини. Ми 
не можемо погодитись з тезою В. М. Сирих 
про те, що незначний перелік академічних 
свобод неспроможний призвести владну 
природу освітніх правовідносин до дійсної 
рівності сторін, без чого не існує і не може 
існувати жодних цивільно-правових відно-
син [1, c. 70]. Юридична природа відносин 
у сфері освіти є комплексною, що включає 
в себе цивільно-правові, адміністративно-
правові, господарсько-правові, трудові, зе-
мельно-правові відносини. При пошуку ба-
лансу між приватноправовою та публічно-
правовою складовою у відносинах у сфері 
освіти не можна нехтувати значним цивіль-
но-правовим компонентом.

В Україні академічна студентська свобода 
проявляється, в першу чергу, в можливості 
обирати студентами курси протягом остан-
ніх років навчання в університеті: елективні 
курси (англ. electives) найбільш повно відо-
бражають зміст студентської свободи. 
Іншими словами, студенти беруть участь у 
формуванні змісту своєї освіти за умови до-
тримання вимог державних освітніх стан-
дартів. Студенти та інші особи, які навча-
ються у ВНЗ, мають право формувати ін-
дивідуальний навчальний план, за виконан-
ня якого несуть персональну відповідаль-
ність. Індивідуальний навчальний план, що 
є прикладом реалізації академічної автоном-
ності студента, містить інформацію про пе-
релік, послідовність вивчення студентом 
модулів (навчальних дисциплін), посе-
местровий обсяг навчального навантажен-
ня, результати контролю якості знань, пра-
ктичну підготовку та про державну атеста-
цію випускника.

Крім того, право студента на академічну 
свободу реалізується при обговоренні та ви-
рішенні важливих питань діяльності ВНЗ, 
при оскарженні наказів та розпоряджень ад-
міністрації ВНЗ. Судовій практиці відомі 
численні випадки оскарження випускника-
ми ВНЗ наказів ректора про видачу дипло-
му без відзнаки. Наприклад, випускник 
Міжрегіональної академії управління персо-

налом оскаржив до Окружного адміністра-
тивного суду м. Києва рішення державної 
екзаменаційної комісії із захисту дипломних 
робіт від 21.10.2008 р. в частині рішення про 
видачу позивачу диплому державного зраз-
ка магістра з правознавства без відзнаки. Суд 
скасував вказане рішення державної екзаме-
наційної комісії та зобов’язав ВНЗ видати 
позивачу диплом магістра з правознавства з 
відзнакою [2]. Аналогічний предмет спору мав 
місце у справі, яка розглядалась Окруж ним 
адміністративним судом м. Києва в 2008 році 
між випускником та Київським національ-
ним торговельно-економічним університе-
том. Суд зайняв позицію позивача, скасував-
ши рішення державної екзаменаційної ко-
місії з захисту дипломних робіт з спеціально-
сті «Маркетинг» в частині рішення про вида-
чу позивачу диплому державного зразка без 
відзнаки, а також зобов’язав Київський націо-
нальний торговельно-економічний універ-
ситет видати диплом з відзнакою [3].

Процес реалізації академічної свободи сту-
дентів є новим явищем для української пра-
вової системи, а тому на практиці викликає 
ряд протиріч. Оцінюючи ситуацію у сучас-
ній Україні, слід відмітити, що академічні 
свободи викладача та дослідника реалізу-
ються більшою мірою, ніж студента. Цьому 
передує декілька причин. По-перше, про-
фесійна діяльність академічних працівників 
складається з трьох основних компонентів — 
навчальної, методичної, наукової, натомість 
академічна діяльність студентів складається 
з навчальної та наукової роботи. Відповідно, 
академічна свобода студентів є вужчою за 
змістом у порівнянні з академічною автоно-
мією викладачів. По-друге, у студентів часто 
відсутня інформація про їх академічні права 
та обов’язки, що призводить до ситуації, в 
якій студент залишається пасивним спожи-
вачем освітньої послуги. По-третє, при ви-
никненні конфлікту між академічною сво-
бодою професора та академічною свобо-
дою студента адміністрація ВНЗ та суд віро-
гідніше надасть перевагу першому.

Для галузі вищої освіти в США характерні 
принципи свободи, диспозитивності та ав-
тономності в більшій мірі, ніж в Україні, 
тому вважаємо доцільним звернутись до 
аналізу права студента на академічну свобо-
ду в американському університету. Згідно з 
останніми тенденціями розвитку американ-
ського права право академічної свободи на-
лежить не тільки викладачу, але й студенту 
[4, c. 840]. Правові питання академічної сво-
боди студента є менш розвинуті, ніж право-
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ві питання академічної свободи професора, 
але набувають все більшої актуальності в 
Сполучених Штатах. В справі Piarowski v. 
Illinois Community College [5, c. 629] суд зая-
вив, що термін «академічна свобода» позна-
чає не тільки свободу окремого вчителя, але 
й свободу студента. Американська асоціація 
університетських професорів розробила ці-
лий пакет документів, що закріплюють ака-
демічну свободу студента на навчання. 
Зокрема, у документі «Декларація принци-
пів академічної свободи та академічної 
кар’єри 1915 року» [6] Асоціація визнала дві 
складові академічної свободи: свободу про-
фесора навчати та свободу студента навча-
тись. Бюлетень принципів академічної сво-
боди та академічної кар’єри 1940 року [7], 
містить норму про свободу студента на на-
вчання. Бюлетень професійної етики 1966 ро-
ку [8], розроблений тією ж Асоціацією, по-
кладає на професора відповідальність за за-
охочення студента до навчання та за захист 
їх академічної свободи.

В 1967 р. представники Американської 
асоціації американських професорів разом з 
Асоціацією американських коледжів та уні-
верситетів, Американською асоціацією сту-
дентів, Національною асоціацією адмі ні-
страторів особистих справ студентів, Наці о-
нальною організацією жінок в освіті прого-
лосили Спільний бюлетень прав та свобод 
студентів [9], який був схвалений п’ятьма 
вказаними організаціями, різними інститу-
ціями вищої освіти та професійними асо-
ціаціями. Спільний бюлетень визнає свобо-
ду навчати та свободу навчатись як «не-
роздільні грані академічної свободи» та на-
голошує, що «студенти повинні заохочува-
тись до розвитку критичного мислення та 
використовувати його для безперервного та 
незалежного пошуку істини». Відповідно до 
Спільного бюлетеня прав та свобод студен-
тів, мінімальний стандарт академічної сво-
боди включає в себе свободу доступу до 
вищої освіти, свободу в навчальній ауди-
торії (захист свободи вираження думок, за-
хист від неналежного академічного оціню-
вання, захист від неналежного розголошен-
ня конфіденційної інформації), свободу на 
об’єднання в асоціації, право робити запи-
ти, право брати участь в управлінні освіт-
ньою інституцією, право на опублікування 
результатів своїх досліджень, свобода за ме-
жами університету (студенти мають такі ж 
конституційні права як і інші громадяни).

Незважаючи на те, що Спільний бюле-
тень прав та свобод студентів достатньо де-

тально розписав зміст академічної свободи 
студентів, правова доктрина та судова пра-
ктика ще не виробили чітких юридичних 
стандартів. Вчені продовжують вести диску-
сію, чи існує у студента суб’єктивне право 
на академічну свободу. Найбільш радикаль-
ну позицію представляє Р. Б. Стандлер, 
який вважає, що правом на академічну сво-
боду користується тільки викладач, але не 
студент, оскільки вони не створюють нових 
знань, а тільки навчаються. Навіть аспіран-
ти не мають такого права, тому що вони 
проводять дисертаційні дослідження на 
теми та методами, затвердженими або по-
годженими професором. Студенти не є ко-
легами професорів [10]. Таке розуміння не 
підтверджується ані законодавством, ані су-
довою практикою США, але не є поодинокою. 
П. Бирне, займаючи схожу позицію, вважає, 
що Перша поправка1 не наділяє студентів 
правом на академічну свободу. Термін акаде-
мічна свобода повинен позначати лише пра-
ва, необхідні для забезпечення унікальних 
функцій університету, тобто професорів та 
освітян. Конституційне право студентів на 
свободу слова не є частиною академічної сво-
боди [11, c. 262]. Діаметраль но протилежну 
позицію займає У. Метзгер, який пише: «звіс-
но, студент займає більш слабку позицію в 
конституційній історії академічної свободи у 
порівнянні з професором; питання в тому, чи 
настільки незначне місце займає студент, що 
його треба ігнорувати. В клубі академічної 
свободи студент є особливим членом, в разі 
його виключення світ стане аномальним та 
збіднілим [12, c. 1304–1305]. 

Вважаємо виправданим та доцільним виз-
нання на рівні законодавства, правозасто-
совчої практики та доктрини окремого пра-
ва на академічну свободу (як складового 
особистого немайнового права фізичної 
особи на свободу) не тільки за професором, 
але й за студентом. 

Доцільним вважаємо аналіз американської 
судової практики з тлумачення права сту-
дента на академічну свободу. З 1950-х років 
Верховний Суд США поступово почав виз-
навати окремо академічну свободу студен-
тів. В одному з перших і найбільш впливо-
вих рішень Sweezy v. New Hampshire [13] 
суддя Ерл Воррен, готуючи рішення від 
імені більшості суддів, писав «викладачі та 
студенти повинні залишатись вільними у 

1 Конгрес не має права видавати закони щодо впровад-
ження будь-якої релігії чи заборони вільно сповідувати 
її, а також не має права видавати закони, що обмежують 
свободу слова, друку і права народу мирно збиратися і 
звертатися до уряду з проханням усунути якусь кривду.
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пошуку істини, вільними у навчанні та оці-
нюванні, в іншому випадку наша цивілізація 
зупиниться та помре» [13, c. 250]. В подаль-
шому Суд прийняв цілу низку рішень, що 
стосувались окремих прав студентів на сво-
боду слова, друку, право на мирні зібрання: 
Widmar v. Vincent [14], Papish v. Board of  
Curators of  the University of  Missouri [15]. Ці 
рішення базувались на положеннях Першої 
поправки до Конституції та поширювали 
свою дію на всі сфери життя, як в межах так 
і поза межами університетського життя. З 
іншого боку, в ряді судових рішень прямо 
вказувалось на специфічність прав студен-
тів, яка відсутня в інших сферах життєдіяль-
ності. Наприклад, в Healy v. James [16] 
Верховний Суд США наголосив, що, визна-
ючи право студентів на свободу об’єднання, ми 
«підтверджуємо відданість нації саморегульо-
ваній академічній свободі» [16, c. 180–181]. 
В справі Rosenberger v. Rector and Visitors of  
the University of  Virginia [17] пов’язав право 
студентів на свободу слова та академічну 
свободу студента та навів історичні докази 
такого зв’язку. За фабулою справи Універси-
тет Вірджинії відмовив студентській органі-
зації у фінансуванні видання християнсько-
го журналу «Велике пробудження». Всі сту-
денти університету були зобов’язані спла-
чувати щосеместру окремий платіж на фі-
нансування діяльності різних студентських 
організацій, а зареєстровані організації мо-
гли використовувати ці гроші на часткове 
покриття своїх витрат. Рональд Розенберг 
та інші студенти мали намір публікувати 
журнал з філософсько-релігійним змістом 
«Велике пробудження», який було належ-
ним чином зареєстровано. Менеджер фон-
ду відмовив студентам у фінансуванні жур-
налу на тій підставі, що він пропагував та 
підтримував релігійну віру. Студенти пода-
ли позов до університету, посилаючись на 
те, що відповідач безпідставно обмежує їх 
право на свободу слова та на сповідування 
релігії (Перша поправка до Конституції). 
Верховний суд визнав, що така відмова у фі-
нансуванні була дискримінаційною та пору-
шувала право студентів на вільне вираження 
своєї позиції. Особливе значення та спе-
цифічне застосування Першої поправки до 
студентів дозволяє університету виконати 
свою місію, забезпечує виконання його 
просвітницької функції. «Виражаючи не-
задоволення певною позицією, університет 
ризикує придушити свободу слова в одному 
з життєво важливих центрів інтелектуального 
життя, в сфері вищої освіти» [17, c. 835–836].

Хоча наведене рішення базується на праві 
на свободу слова та свободи віросповідання, 
воно має істотне значення в контексті фор-
мування доктрини академічної свободи сту-
дентів: воно наголошує на свободі навча-
тись, а не тільки на праві на свободу слова.

Питання академічної автономності студен-
тів та викладачів набули такої актуальності 
на початку XXI століття, що зацікавлені 
особи розробили Академічний білль про 
права [18], який було представлено на роз-
гляд легіслатур декількох штатів: Каліфор-
нія, Колорадо, Флорида, Джорджія, Індіана, 
Огайо, Пенсильванія, а два штати (Джорджія 
та Пенсильванія) навіть прийняли вказаний 
документ. В червні 2005 р. Американська 
рада освітян та інші інституції вищої освіти 
зробили Бюлетень про академічні права та 
обов’язки [19], що містить п’ять принципів 
щодо інтелектуального плюралізму та ака-
демічної свободи. Згідно з першим принци-
пом американська вища освіта характери-
зується різноманітністю інституцій, кожна з 
яких має свою місію та мету. Різноманітність 
є ключовим фактором та сильною сторо-
ною коледжів та університетів та повинна 
бути захищена. Конкретна мета кожного за-
кладу визначається ним самостійно та задає 
тон для академічної діяльності. Відповідно 
до другого принципу коледжі та університе-
ти повинні вітати інтелектуальний плю-
ралізм та вільний обмін думками. Таке 
зобов’язання неминуче викликає дебати 
щодо складних та спірних питань, що по-
винні проводитись у відкритому, ввічливо-
му та терпимому середовищі. Третій прин-
цип проголошує, що академічні рішення, 
включаючи оцінювання навчальних досяг-
нень студента, повинні базуватись виключ-
но за підставами, що мають відношення до 
предмета. Ні студенти, ні викладачі не по-
винні переслідуватись чи отримувати пере-
ваги на підставі їх політичних поглядів. 
Будь-який учасник освітнього процесу, який 
вважає, що з ним повелись несправедливо, 
повинен мати можливість взяти участь у від-
критому процесі, на якому б розглядалась 
скарга. Згідно з четвертим принципом ваго-
мість академічних ідей, теорій, аргументів та 
поглядів повинні вимірюватись стандарта-
ми академічних та професійних дисциплін. 
Застосування цих стандартів не означає, що 
всі ідеї мають однакову якість. Відповідаль-
ність судити якість конкуруючих академіч-
них ідей покладається на коледжі та універ-
ситети та визначається стандартами, вста-
новленими громадою науковців та кожною 
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інституцією. Відповідно до п’ятого принци-
пу урядове визнання та повага до незалеж-
ності коледжів та університетів є істотним 
для академічного та інтелектуального про-
цвітання. Через те, що коледжі та універси-
тети мають свободу та автономію в акаде-
мічних справах, вони мають особливі 
зобов’язання по забезпеченню захисту ака-
демічної свободи всіх учасників освітнього 
процесу та забезпеченню того, що академіч-
ні рішення базувались на стандартах, відпо-
відних місії інституції.

Американський Академічний біль про 
права та Бюлетень про академічні права та 
обов’язки не є нормативно-правовими акта-
ми в розумінні континентального права, але 
наявність цих документів свідчить про 
підвищений інтерес американського су-
спільства до академічної свободи учасників 
освітнього процесу, зокрема студентів, який 
є взірцем для наслідування в Україні. 

На підставі викладеного можна зробити 
висновок, що в США на відміну від 
України немає нормативного закріплення 
права студента на академічну свободу. 
Натомість, воно міститься в документах, 
розробленим громадськими організаціями, 
зокрема, в Декларації принципів академіч-
ної свободи та академічної кар’єри 1915 р., 
Бюлетені принципів академічної свободи 
та академічної кар’єри 1940 р., Бюлетені 
професійної етики 1966 р., Спільному бю-
летені прав та свобод студентів, Ака де-
мічному біллі про права, Бюлетені про 
академічні права та обов’язки. Вітчизняна 
правова система потребує розширення 
змісту права студентів на академічну сво-
боду, в першу чергу, не на рівні закону, а 
на рівні локальних актів окремих універси-
тетів, що було б практичною реалізацією 
інституційної автономії, наданої їм Зако-
ном України «Про вищу освіту».
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Іпотека була і є одним із найбільш поши-
рених та надійних видів забезпечення вико-
нання зобов’язань, що виникають з кредит-
них договорів. 

Незважаючи на велику кількість публіка-
цій із проблем іпотеки, у цій сфері й досі 
залишається багато дискусійних питань, зо-
крема щодо зобов’язально-правової приро-
ди іпотеки, адже ряд вчених обстоюють ви-
ключно речово-правовий характер іпотеч-
них відносин. Разом з тим очевидним є 
двосторонній характер правовідносин, що 
виникають між іпотекодержателем та іпоте-
кодавцем, у виникненні, зміні та припинен-
ня яких визначальну роль відіграє договір 
іпотеки. Також договір іпотеки виступає не 
лише підставою для виникнення іпотеки, а 
й встановлює порядок виникнення, зміни та 
припинення цивільних прав та кореспонду-
ючих їм обов’язків у іпотекодавця та іпоте-
кодержателя. Вказане, на нашу думку, до-
статньою мірою свідчить про зобов’язальну 
природу, притаманну принаймні окремим 
елементам іпотечних правовідносин.

Окремі питання виконання іпотечного зо-
бов’язання розглядали українські вчені-циві-
лісти: О. А. Беляневич, Т. В. Боднар, М. К. Га-
лантич, О. В. Дзера, О. В. Кохановська, 
Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць, Р. А. Май дан-
ник, О. О. Отраднова, І. Й. Пучковська та 
інші. Однак, незважаючи на значну кіль-
кість наукових праць цих та інших учених з 
окремих аспектів проблематики, що дослі-
джується, законодавство і правозастосовна 
практика постійно змінюються, що змушує 
оцінити різні аспекти виконання іпотечного 
зобов’язання з урахуванням сучасних реалій, 
новітнього цивільного законодавства України.

Метою статті є охарактеризувати механізм 
виконання іпотечного зобов’язання шляхом 
аналізу цивільного законодавства України 
та правозастосовної практики, а також окре-
мі проблеми щодо строку виконання іпо-
течного зобов’язання.

Правовий режим виконання іпотечного 
зобов’язання, що виникає у іпотекодавця пе-
ред іпотекодержателем, визначається нор-
мами глав 48 та 49 Цивільного кодексу 
України (далі — ЦК України) та Закону 
України «Про іпотеку». З огляду на мету 
статті зосередимо увагу на окремих проб-
лемних аспектах строку виконання іпотеч-
ного зобов’язання.

Згідно з ч. 5 ст. 3 Закону України «Про іпо-
теку» іпотека має похідний характер від ос-
новного зобов’язання і є дійсною до припи-
нення основного зобов’язання або до закін-
чення строку дії іпотечного договору. Ч. 1 
ст. 17 Закону України «Про іпотеку» серед 
інших підстав припинення іпотеки встанов-
лює, що іпотека припиняється у разі припи-
нення основного зобов’язання або закін-
чення строку дії іпотечного договору. Варто 
зауважити, що вказана норма була доповне-
на словосполученням «або закінчення стро-
ку дії іпотечного договору» на підставі пп. 4) 
п. 2 прикінцевих положень Закону України 
«Про іпотечні облігації», і саме ці зміни при-
звели до виникнення ряду проблем як тео-
ретичного, так і практичного характеру.

До означеного кола проблем варто відне-
сти наступні:

1) загальна проблематика правової конку-
ренції понять «строк» та «термін»; 

2) чи є строк договору іпотеки істотною 
умовою договору іпотеки?
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3) чи може умова договору іпотеки про йо-
го дію до припинення основного зобов’я-
зання вважатись строком договору іпотеки?

4) яким є строк дії договору іпотеки, якщо 
іпотека встановлена кредитним договором 
або договір іпотеки визначений невід’єм-
ною частиною кредитного договору?

5) проблема альтернативної вказівки на 
підставу припинення договору іпотеки — 
«або — або»; 

6) правові підстави внесення змін до зако-
нодавства про іпотеку у частині закінчення 
строку дії договору іпотеки як підстави для 
припинення іпотеки у зв’язку з прийняттям 
Закону України «Про іпотечні облігації».

Щодо понять «строк» та «термін», то вони 
є широко вживаними у цивільному законо-
давстві України, при цьому їх юридичний 
зміст у переважній більшості випадків не 
співпадає в силу дефініцій статей 251–253 
ЦК України. Разом з цим, в окремих випад-
ках законодавцем вживається поняття «строк 
(термін)», зокрема — у ст. 530, ч. 3 ст. 538, 
ч. 2 ст. 590 (щодо застави), ч. 1 ст. 635 ЦК 
Укра їни, а інколи — лише поняття «строк», 
у розумінні певних часових рамок або часо-
вого проміжку, наприклад — п. 2) ч. 1 ст. 195, 
ч. 5 ст. 261, ч. 3 ст. 334, ч. 2 та ч. 4 ст. 559, 
ч. 2 ст. 564, ч. 1 ст. 631 ЦК України тощо. 
Останній випадок, зазвичай, має місце, коли 
мова йде про певні часові рамки дії право-
чину загалом, і договору — зокрема, у тому 
числі — вживаються формулювання «строк 
виконання зобов’язання», «строк виконання 
вимог», «строк договору». З цього питання 
заслуговує уваги підхід В. В. Луця, відповід-
но до якого строки є часовою формою роз-
витку цивільних правовідносин, формою 
існування і здійснення (виконання) суб’єк-
тивних прав та обов’язків, які становлять 
зміст правовідносин [1, с. 18]. 

Із урахуванням викладеного, на нашу думку, 
поняття «строк дії договору», використане 
законодавцем, зокрема, у ч. 1 ст. 17 Закону 
України «Про іпотеку», при комплексному 
тлумаченні правової норми повинно роз-
глядатися не в буквальному розумінні ст. 251 
ЦК України, а більш широко — у розумінні 
поняття «строк (термін)», використаного у 
ст. 530 ЦК з урахуванням норми ч. 1 ст. 631 
ЦК, тобто як час, протягом якого сторони 
можуть здійснити свої права і виконати свої 
обов’язки відповідно до договору. На нашу 
думку, до правового обсягу поняття «строк 
дії договору» варто включити також термін, 
що дозволяє здійснити обрахунок безпосе-
реднього строку дії договору, а також — від-

кладальну обставину згідно з ч. 1 ст. 212, у 
якості умови настання або зміни прав та 
обов’язків сторін. 

Наступне питання, яке потрібно з’ясува-
ти, — чи є строк договору іпотеки істотною 
умовою договору іпотеки?

Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України 
«Про іпотеку» істотними умовами іпотечного 
договору є, зокрема, зміст і розмір основного 
зобов’язання, строк і порядок його виконан-
ня та (або) посилання на правочин, у якому 
встановлено основне зобов’язання, у разі від-
сутності однієї із них договір може бути ви-
знаний недійсним на підставі рішення суду. 
Тлумачення вказаної норми дозволяє зроби-
ти висновок, що істотною умовою договору 
іпотеки є строк виконання основного зо-
бов’язання, проте строк виконання іпотечно-
го договору такою умовою не визначений. 

У такому контексті погоджуємося з наступ-
ними висновками О. А. Беляневич: закон не 
пов’язує будь-яких правових наслідків із від-
сутністю в іпотечному договорі умови про 
строк його дії; за відсутності в іпотечному 
договорі строку його дії до відносин іпотеки 
має застосовуватися загальне правило про 
те, що право іпотеки припиняється у разі 
припинення основного зобов’язання; якщо 
сторони домовилися про припинення іпо-
теки у зв’язку із закінченням строку дії іпо-
течного договору, цей строк має бути узго-
джений сторонами відповідно до правил 
ст. 251, 252, 631 ЦК України [2, с. 42].

Таким чином, законодавець не зобов’язує 
сторони договору іпотеки визначати строк 
дії договору іпотеки. У випадку, якщо такий 
строк сторонами не узгоджено, застосову-
ються інші передбачені законом підстави 
припинення іпотеки, зокрема — припинен-
ня основного зобов’язання.

Із викладеного виникає інше дискусійне 
питання, пов’язане із механізмом виконання 
іпотечного зобов’язання, а саме — чи може 
умова договору іпотеки про його дію до 
припинення основного зобов’язання вважа-
тись строком договору іпотеки?

Правова позиція Верховного суду України з 
цього питання, визначена у постановах від 
17 вересня 2014 року у справі № 6-53цс14, від 
17 вересня 2014 року у справі № 6-6цс14, від 
21 травня 2012 року у справі № 6-68цс11, та 
Пленуму Вищого спеціалізованого суду Укра-
їни з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
що міститься у постанові № 5 від 30 березня 
2012 року, полягає у тому, що посилання на 
повне виконання боржником своїх зобов’я-
зань перед банком не є встановленням сторо-
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нами строку дії договору, оскільки не відпові-
дає поняттю строку/терміну в розумінні ста-
тей 251, 252 ЦК України.

На думку вищих судових органів, відповід-
но до ч. 1 ст. 251 та ч. 1 ст. 252 ЦК України 
строком є певний період у часі, із закінчен-
ням якого пов’язана дія чи подія, що має 
юридичне значення, і визначається він ро-
ками, місяцями, тижнями, днями або годи-
нами, а не посиланням на подію, яка має 
настати. Вказівкою на подію, яка має неми-
нуче настати, визначається термін — пев-
ний момент у часі, з настанням якого пов’я-
зана дія чи подія, що має юридичне значення.

Посилання на повне виконання основно-
го зобов’язання не є подією, яка повинна 
неминуче настати, а швидше є подією, мож-
ливість настання якої є ймовірною, тобто не 
відповідає закріпленому в нормі критерію 
«неминучості». Тому в розумінні приписів 
ст. 252 ЦК України посилання на повне ви-
конання зобов’язання в обґрунтування стро-
ку дії договору не є ні строком, ні терміном. 
А відтак, умова договору (в тому числі іпо-
течного) про його дію до повного виконання 
забезпеченого зобов’язання не є встанов-
ленням сторонами строку дії даного договору.

Вважаємо, що вказане питання з огляду на 
викладене вище є дискусійним, оскільки має 
місце неоднакове використання законодав-
цем поняття «строк» у ЦК України та більш 
широкий обсяг цього поняття, вжитого у ч. 
1 ст. 631 ЦК України. На нашу думку, вима-
гає подальшого дослідження підхід, згідно з 
яким зобов’язання, строк виконання якого 
визначений відкладальною обставиною 
(подією, щодо якої невідомо настане вона 
чи ні), є строковим за умови настання такої 
обставини та безстроковим, за умови її не-
настання. Таким чином, відповідний дого-
вір матиме строк дії, який припиниться у 
разі настання відкладальної обставини. 

Додаткової актуальності подальшого до-
слідження вказаної теми вимагає ряд осо-
бливостей, встановлених щодо зобов’язань, 
строк виконання яких не визначений сторо-
нами, а також — правова природа виконан-
ня іпотечного зобов’язання, відповідно до 
якої строк (термін) виконання іпотечного 
зобов’язання та строк дії іпотечного догово-
ру суттєво різняться за своїм правовим зміс-
том, оскільки стосуються різних за своєю 
суттю категорій — виконання іпотечного 
зобов’язання та дії іпотеки, як виду забезпе-
чення виконання зобов’язання.

У аспекті питання, що розглядається, не-
абиякий інтерес також викликає питання 

про строк дії іпотеки у випадку, якщо окремі 
умови сторонами погоджені не були, а іпо-
тека встановлена у кредитному договорі чи 
договір іпотеки є його невід’ємною части-
ною. Один з можливих підходів допускає, 
що строк дії іпотечного договору у такому 
разі співпадає зі строком дії договору, що 
обумовлює основне зобов’язання, проте, на 
нашу думку, умови договору іпотеки є від-
мінними від умов т. зв. «основного договору», 
оскільки в силу ч. 4 ст. 18 Закону України 
«Про іпотеку», мова йде лише про оформ-
лення двох договорів у вигляді одного доку-
мента, при цьому кожен з договорів пови-
нен відповідати поставленим законодавцем 
вимогам до їх форми та змісту. 

Таким чином, відсутність окремим чином 
погодженого сторонами строку дії іпотеч-
ного договору не повинна призводити до 
автоматичного поширення строку дії «ос-
новного договору» на строк дії іпотечного 
договору. Наведена позиція підтверджуєть-
ся також висновком, викладеним у постано-
ві Верховного суду України від 22 жовтня 
2014 року у справі № 6-153цс14, згідно з 
яким сам факт закінчення строку дії кредит-
ного договору за наявності заборгованості 
боржника за цим договором не є підставою 
для припинення договору іпотеки, який 
укладений для забезпечення виконання кре-
дитного договору боржником. 

На нашу думку, у подібних (доволі поши-
рених на практиці) випадках слід вважати, 
що строк дії іпотечного договору не вста-
новлено, і застосовувати інші передбачені 
ст. 17 Закону України «Про іпотеку» підста-
ви припинення іпотеки, зокрема — припи-
нення основного зобов’язання. 

Також нами вбачається проблемною аль-
тернативна вказівка на підставу припинення 
договору іпотеки — «або — або». Як уже за-
значалося, відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону 
України «Про іпотеку» іпотека припиняється, 
зокрема, у разі припинення основного зо-
бов’язання або закінчення строку дії іпотеч-
ного договору. Вжита законодавцем кон-
струкція альтернативних підстав припинен-
ня іпотеки викликає ряд запитань у практику-
ючих юристів, в першу чергу — щодо спо-
собів їх взаємодії та виключного або взаємо-
доповнюючого характеру таких підстав. 

Відповідно до частин 1 та 5 ст. 3 Закону 
України «Про іпотеку» іпотека є дійсною до 
припинення основного зобов’язання або до 
закінчення строку дії іпотечного договору. 
Згідно з тлумачним словником сполучник 
«або» вживається на означення того, що з 
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ряду перелічуваних предметів (явищ тощо) 
можливий тільки один [3, с. 4]. Тобто вже 
при визначенні законодавцем у ст. 3 Закону 
України «Про іпотеку» порядку виникнення 
та застосування іпотеки поряд із її похідним 
характером від основного зобов’язання 
(пов’язаності з ним) закладається альтерна-
тивність її дійсності: як до припинення ос-
новного зобов’язання, так і до закінчення 
строку дії іпотечного договору.

Із аналізу цих норм та викладеного нами 
вище випливає, що законодавством не 
встановлено обов’язку сторін погоджувати 
строк (термін) дії відповідного договору, 
таким чином дві вказані підстави припи-
нення іпотеки є самостійними, тобто дій-
сність та правові наслідки однієї з них не 
повинні залежати від дійсності та правових 
наслідків іншої. Більше того, певне проти-
ставлення двох підстав (припинення ос-
новного зобов’язання або закінчення стро-
ку дії договору іпотеки) може виступати 
аргументом на користь того, що умова до-
говору іпотеки про його дійсність до при-
пинення основного зобов’язання є не умо-
вою про строк дії договору іпотеки, а пере-
несенням у договір визначеної законом 
підстави припинення іпотеки.

У зв’язку з цим, виникає практичне питан-
ня про порядок застосування підстав, визна-
чених абз. 1 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про 
іпотеку» у випадку встановлення сторонами 
строку дії договору іпотеки, а саме — чи є 
закінчення строку дії договору іпотеки під-
ставою для припинення іпотеки за умови, 
що основне зобов’язання не припинене (не 
виконане) у встановленому порядку?

Буквальне тлумачення вищезгаданих норм 
Закону України «Про іпотеку» дозволяє при-
пустити, що у випадку встановлення строку 
дії договору іпотеки згідно з статтями 251, 
252, 530 ЦК України, іпотека припиняється з 
настанням тієї з підстав, вказаних у абз. 1 ч. 1 
ст. 17 Закону України «Про іпотеку», що на-
стала раніше. Таким чином, сплив останньо-
го дня строку дії договору іпотеки, визначе-
ного сторонами, є підставою для припинен-
ня іпотеки навіть, якщо основне зобов’язання 
не припинене у встановленому порядку. 
Більше того, очевидно позбавленою право-
вого змісту є конструкція, відповідно до якої 
закінчення строку дії іпотечного договору не 
припиняє іпотеку, доки основне зобов’язання 
не буде припинене — в такому разі виявля-
ється, що встановлення сторонами строку дії 
іпотечного договору та настання такого стро-
ку не породжує жодних правових наслідків.

Проте, у цивілістиці та правозастосовчій 
практиці вказане питання є дискусійним. 
Зокрема, Р. А. Майданик зазначає, що вирі-
шуючи зазначений конфлікт між підстава-
ми припинення права іпотекодержателя, 
перевагу потрібно надавати підставам при-
пинення іпотеки як речового права на чуже 
майно, яке, зокрема, припиняється виконан-
ням основного (забезпечуваного) зобов’я-
зання, а в разі його невиконання — існує 
незалежно від припинення підстави іпотеки 
(іпотечного договору). У разі встановлення 
сторонами іпотечного договору строку його 
дії «до визначеної календарної дати (напри-
клад, до 30 січня 2016 р.) або до повного ви-
конання зобов’язань іпотекодавцем за ос-
новним (забезпечуваним) зобов’язанням» з 
урахуванням того, що зобов’язання за ос-
новним договірним зобов’язанням не вико-
нані, як іпотечне охоронне зобов’язання з 
договору, так і право іпотеки існують до 
повного виконання зобов’язань іпотекодав-
цем за забезпечуваним зобов’язанням (кре-
дитним договором тощо) [4, с. 45]. 

Зважаючи на це, положення умов іпо-
течного договору щодо строку його дії 
«до визначеної календарної дати (напри-
клад, до 30 січня 2016 р.) або до повного 
виконання зобов’язань іпотекодавцем за 
забезпечуваним зобов’язанням (кредит-
ним договором тощо)» доцільно трактува-
ти як визначення сторонами верхньої 
межі строку його дії та існування права 
іпотеки, оскільки право іпотеки, що вини-
кло із такого договору, продовжує існува-
ти до повного виконання зобов’язань сто-
ронами (ч. 4 ст. 631 ЦК Ук раїни) [4, с. 45].

Таким чином, Р. А. Майданик, виходячи з 
специфічної правової природи іпотеки та 
системного тлумачення правових норм, вва-
жає, що сплив строку іпотечного договору 
не є підставою для припинення іпотечного 
зобов’язання забезпечувального характеру 
та припинення іпотеки, як речового спосо-
бу забезпечення виконання зобов’язання до 
повного припинення основного зобов’язан-
ня. Також вчений робить висновок про те, 
що невиконання основного зобов’язання 
позбавляє встановлені абз. 1 ч. 1 ст. 17 
Закону України «Про іпотеку» підстави аль-
тернативності, у зв’язку з чим «у випадку ви-
конання забезпеченого іпотекою зобов’я-
зання до закінчення встановленого строку 
дії іпотечного договору зобов’язання при-
пиняється у зв’язку із припиненням основ-
ного зобов’язання, а у випадку коли закін-
чився строк дії іпотечного договору до  
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виконання забезпеченого зобов’язання, то 
право іпотеки зберігається (тобто є чин-
ним), оскільки чинними залишаються за-
безпечувані зобов’язання» [4, с. 47].

На нашу думку, вказане питання, а також 
питання щодо збереження дії іпотеки за 
умови повного виконання основного зо-
бов’язання до спливу строку дії іпотечного 
договору потребують подальшого дослі-
дження для формування однозначної пози-
ції вченими та судовою практикою.

І наостанок — щодо правових підстав вне-
сення змін до законодавства про іпотеку у 
частині закінчення строку дії договору іпо-
теки як підстави для припинення іпотеки у 
зв’язку з прийняттям Закону України «Про 
іпотечні облігації». Зазначені зміни було 
внесено до ч. 5 ст. 3 та абз. 1 ч. 1 ст. 17 
Закону України «Про іпотеку» відповідно до 
пп. 4) п. 2 Прикінцевих положень Закону 
України «Про іпотечні облігації». 

Комплексний аналіз змісту Закону України 
«Про іпотечні облігації» дозволяє зробити 
припущення, що введення строку дії дого-
вору іпотеки у якості самостійної підстави 
для припинення іпотеки було обумовлене 

необхідністю пов’язати строк дії іпотечного 
договору зі строком обігу іпотечних обліга-
цій, а також забезпеченням іпотечних облі-
гацій відповідним іпотечним покриттям за 
рахунок іпотечних активів. Зокрема, в кон-
тексті обігу іпотечних облігацій, юридичне 
значення мають такі юридичні факти, як 
дострокове припинення іпотеки та звернен-
ня стягнення на предмет іпотеки, оскільки 
мають своїм наслідком виключення іпотеч-
них активів зі складу іпотечного покриття 
звичайних іпотечних облігацій. 

Таким чином, на підставі викладеного 
можна підсумувати, що норми цивільного 
законодавства України, якими визначається 
механізм виконання іпотечного зобов’язан-
ня, потребують удосконалення. Зокрема у 
відповідних нормах ЦК України та Закону 
України «Про іпотеку» доцільно чітко сфор-
мулювати в них зміст поняття «строк дії до-
говору іпотеки». 

Висловлені міркування та зауваження не 
охоплюють усіх проблем механізму вико-
нання іпотечного зобов’язання та можуть 
стати предметом подальших досліджень у 
цій сфері. 
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Категорія боргу в зобов’язальному праві, 
як відомо, є одним з найважливіших компо-
нентів структури останнього. Тому з’ясуван-
ня його поняття, ролі у встановленні дого-
вірних зв’язків і взаємозалежності з іншими 
компонентами, зокрема із забезпечуваль-
ним механізмом його виконання, є складо-
вою частиною наукового вирішення про-
блеми вдосконалення переведення боргу.

Уявлення про правовідносини, які дослід-
жуються, буде повнішим і чіткішим у разі 
послідовного розмежування (відмежування) 
переведення боргу на підставі закону від пе-
реведення боргу на підставі договору.

Окремі аспекти зазначеного питання були 
предметом досліджень низки вітчизняних 
та закордонних учених. Зокрема, доцільно 
назвати таких авторів, як: В. С. Антохін, 
В. Л. Бєлов, О. А. Беляневич, О. С. Іоффе, 
Е. М. Нариманов, С. С. Каширський, О. А. Ко-
лесников, О. Г. Ломідзе, В. І. Пушай, К. І. Скло в-
ський, Р. В. Український, Б. Б. Че репахін та ін.

Окреме зобов’язання, що належить особі, 
може перейти до іншої особи не тільки в 
результаті договору (на підставі договору), а 
й одночасно з переходом прав на підставі 
закону. Сукупність таких обставин умовно 
отримала назву переведення боргу в силу 
закону. До таких відносин підлягають засто-
суванню норми, що регулюють як перехід 
прав, так і переведення боргу. Зазначені в 
ЦК України [1] такі випадки мають виклю-
чення з вищезазначеного правила, тому 

вони потребують систематизації. Прове-
дення систематизації дасть змогу досить 
впевнено відмежувати переведення боргу в 
силу закону від переведення боргу на підста-
ві договору. Таку систематизацію в біло-
руській правовій системі спробували прове-
сти Я. І. Функ і В. В. Хвалей [2, с. 482]. Однак 
на наш погляд, систематизація, проведена 
авторами, виглядає поверховою, оскільки в 
основу проведення систематизації був по-
кладений інтуїтивний, а не науковий підхід.

В основу системного підходу покладена 
ідея рівневої побудови об’єктів, а також пев-
них відмінностей низки рівнів всередині 
них. У нашому випадку, розуміння правовід-
носин з переведення боргу пов’язане з існу-
ванням декількох якісно своєрідних рівнів 
його здійснення. Кожен рівень є динаміч-
ною (такою, що змінюється) характеристи-
кою елементів об’єкта, першопричиною 
якого є відмінності в характері функцій, які 
ними виконуються, їх співвідношень [3, с. 49]. 
За вказаними ознаками окремі елементи мо-
жуть бути віднесені до різних підрівнів: пе-
реведення боргу в силу закону і переведення 
боргу на підставі договору. В якості керую-
чого виступає рівень (переведення боргу), 
який забезпечує формування загальних 
принципів в правовідносинах, які досліджу-
ються [4, с. 50]. Такі принципи розкривають 
найбільш суттєві властивості переведення 
боргу. Тим самим відмежовуються відноси-
ни з приводу переведення боргу в силу зако-
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ну від переведення боргу на підставі догово-
ру. Значення принципів полягає у відобра-
женні сутності змісту і особливостей даної 
категорії, а також в правильному тлумачен-
ні, застосуванні та розвитку правових норм.

Зважаючи на поняття і сутність переведен-
ня боргу, пов’язаного з правонаступниц-
твом, доцільно виділити такі властиві цим 
правовідносинам принципи як послідов-
ність переходу обов’язків, значущість і 
здійснення права вимоги кредитора. 

Послідовність переходу обов’язків полягає в пе-
реміщенні предмета виконання зобов’язан-
ня від однієї особи до іншої. Презюмується, 
що послідовність завжди пов’язана з право-
наступництвом. На думку Б. Б. Черепахіна, 
для переходу всієї сукупності прав та 
обов’язків необхідним є послідовне накопи-
чення передбаченого законом певного скла-
ду юридичних фактів [4, с. 12], який в теорії 
визначається як фактичний склад. Фактич-
ний склад переведення боргу завжди склад-
ний. Принаймні, при наявності двох фактів 
таке правовідношення буде змінюватися. 
Припустимо, при реорганізації юридичної 
особи — це рішення про реорганізацію і дер-
жавна реєстрація; при спадкуванні — визна-
чення кола осіб, відкриття спадщини та при-
йняття спадщини; в договірних відносинах — 
укладення договору і волевиявлення кредито-
ра і т. д. Тут фактичний склад буде правозмі-
нюючим, який характеризує послідовність.

В свою чергу, B. C. Толстой, розкриваючи 
сутність правонаступництва, вказує на те, 
що з врученням предмета виконання креди-
тору, відповідні правомочності і обов’язки у 
боржника припиняються, а у того, хто при-
йняв, виникають однойменні інші права та 
обов’язки. Тим самим він заперечує право-
наступництво як похідне набуття суб’єктив-
ного права або цивільно-правового обов’язку. 
Але, як ми вже відзначали неодноразово в 
попередніх розділах дослідження, за згодою 
кредитора більшість зобов’язань допуска-
ють зміну суб’єкта на пасивній стороні без 
зміни сутності відносин [5, с. 290]. А вручен-
ня предмета виконання передбачає саме пе-
реміщення, яке повинно бути послідовним.

Послідовність виступає як логічно обґрун-
тований, такий, що закономірно випливає з 
зобов’язань правопопередника (первісного 
боржника), аспект. Зобов’язання правопопе-
редника переходять до правонаступника (но-
вого боржника) в незмінному вигляді, в то-
му, в якому вони були у правопопередника.

Переведення боргу в силу закону здійсню-
ється на підставі законодавчого акту, яким 

передбачено принцип послідовності. Особ-
ливістю таких відносин є і одночасний пе-
рехід до правонаступника відповідних прав. 
Доказами цього виступають баланс або пе-
редавальний акт реорганізованої юридич-
ної особи (ст. 107 ЦК України), майно, яке 
перейшло у спадок разом з боргами спадко-
давця в межах вартості майна, отриманого у 
процесі спадкування (ст. 1082 ЦК України), 
договір оренди житла в разі переходу права 
власності орендованого майна (ст. 1232 ЦК 
України), збереження застави при переході 
права на заставлене майно до іншої особи 
(ст. 523 ЦК України). Таким чином, можна 
зробити висновок, що принцип послідов-
ності можна визначити наступною пре-
зумпцією: правонаступник ніколи не може 
прийняти на себе обов’язок в більшому роз-
мірі, ніж він був у правопопередника, так 
само як кредитор не погодиться на сплату 
йому меншого боргу.

У зв’язку з цим, можна погодитися з дум-
кою B. C. Толстого з приводу того, що при 
наявності визначених юридичних фактів 
відбувається припинення прав і обов’язків у 
одних осіб і причиново пов’язане виник-
нення їх у інших в тому чи іншому обсязі 
[6, с. 173]. Однак з одним застереженням: 
«нове» правовідношення «виникає» тому, що 
існувало первісне правовідношення [4, с. 7]. 
Інший же обсяг, стосовно переведення бор-
гу, може означати лише те, що кредитор «ми-
лостиво» погодиться на зменшення розміру 
своїх вимог. Тому виникнення «нових» прав і 
обов’язків відбувається в результаті перене-
сення «старих» прав і обов’язків, які припиня-
ються при наявності визначених обставин 
для правопопередника. Право наступник в 
будь-якому випадку буде нести свої суб’єк-
тивно-особистісні обов’язки, хоча вони і пе-
реходять у незмінному вигляді. Вид обов’язків 
той же (предмет виконання), а обов’язок влас-
не для суб’єкта-правонаступника — новий.

Проведена загальна характеристика прин-
ципу послідовності має принципове зна-
чення для розмежування переведення боргу 
в силу закону від переведення боргу на під-
ставі договору. Це пояснюється наявністю 
двох обставин. Перша полягає в тому, що 
для переведення боргу в силу договору ха-
рактерна послідовність переходу тільки 
обов’язків (активних дій по виконанню зо-
бов’язання). Друга характерна для переве-
дення боргу в силу закону: послідовно пере-
ходять не тільки обов’язки, а й «матеріалізо-
ваний» борг разом з правами на нього. Так, 
при продажу підприємства до складу об’єк-
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ту, що продається, входять всі види майна, а 
також права вимоги і борги підприємства 
(ч. 2 ст. 191 ЦК України).

Для посилення принципу послідовності, 
характерного для переведення боргу, необ-
хідно проаналізувати правовідносини, де 
може також відбуватися заміна сторін.

Принцип послідовності, на наш погляд, не 
характерний для правовідносин зі страхуван-
ня і зберігання. За договором страхування, у 
разі переходу застрахованого майна до іншо-
го власника, права і обов’язки страхувальника 
переходять до нового власника за згодою 
страховика. Причому ст. 22 Зако ну України 
«Про страхування» та ст. 994 ЦК України пе-
редбачає згоду кредитора-страховика для 
продовження договірних відносин з право-
наступником. Однак, необхідно зазначити, 
що при переході застрахованого майна до 
іншої особи страховик завжди зобов’язаний 
укласти новий договір на новий термін, мож-
ливо і на іншу суму. Тому навряд чи право-
відносини зі страхування можна віднести до 
переведення боргу, тому що мова не йде про 
послідовне перенесення обов’язків. 

З тієї причини, що первісний зберігач від-
повідає за дії третьої особи, якій він передав 
річ на зберігання (ч. 3 ст. 943 ЦК України), 
не можна говорити в цьому випадку про 
зберігання як переведення боргу, тому що 
відсутній послідовний перехід обов’язків.

Законодавча конструкція, яка регламентує 
перехід прав та обов’язків від спадкодавця 
до спадкоємця, характеризується послідов-
ністю. Так, спадкоємець, який прийняв спад-
щину, відповідає за борги, які обтяжують 
спадок лише в межах вартості майна, яке пе-
рейшло до нього (ч. 4 ст. 1231 ЦК України). 
З цієї обставини слід виділити два істотні 
моменти. По-перше, особою, яка відповідає 
за борги, є спадкоємець, який прийняв спад-
щину. І, по-друге, відповідальність спадко-
ємця обмежена межами вартості спадкового 
майна. Тому кредитори не вправі пред’яви-
ти вимоги про сплату боргу спадкоємцю, 
який ще не прийняв спадщини, і, тим біль-
ше, вони не мають права пред’являти такі 
вимоги спадкоємцю, що не побажав при-
йняти спадщину [7, с. 227].

Вартість спадкового майна повинна визна-
чатися на день видачі свідоцтва про право 
на спадщину, так як з цього дня спадкоємці 
вважаються такими, що прийняли спадщи-
ну або моментом виникнення права вимоги 
кредитора в тому разі, коли спадкоємець не 
приймав спадок, але фактично вступив в 
спадщину (ст. 1268 ЦК України).

При наявності декількох спадкоємців ко-
жен з них відповідає за борги, які обтяжують 
спадок в межах вартості спадкового майна, 
яке входить в його частку спадщини (ч. 1 
ст. 1282 ЦК України).

Відповідальність спадкоємців в межах дій-
сної вартості не означає лише те, що вони 
відповідають майном, отриманим у спадок.

Оскільки успадковане майно послідовно 
ввійшло в майно спадкоємця, кредитори, як 
правильно зазначає Б. Б. Черепахін, мають 
право звернути стягнення на будь-яке май-
но, а не тільки на те, яке отримане ними у 
спадок. Однак загальною межею звернення 
стягнення є дійсна вартість отриманого у 
спадок майна в грошовому виразі [4, с. 145].

Крім того, при розгляді переведення боргу 
через призму правонаступництва знаходить 
своє підтвердження висновок про похідні 
способи набуття прав і обов’язків. У зв’язку 
з цим, принцип послідовності нерозривно 
пов’язаний з правонаступництвом.

Таким чином, принцип послідовності оз-
начає правонаступність між сторонами в 
зобов’язанні, де універсальне правонаступ-
ництво є характерним для переведення бор-
гу в силу закону.

Також, враховуючи викладене приходимо 
до висновку, що доцільно проводити ле-
гальну оцінку правомірності одночасного 
переведення обов’язків і прав з метою ви-
ключення можливих конфліктів між учас-
никами цивільних правовідносин. Тоді як, 
при переведенні боргу в силу договору, пра-
вомірність оцінюється виключно угодою 
сторін і згодою кредитора на її укладення.

Принцип значущості виражається в досяг-
ненні сторонами поставлених цілей (інтере-
сів). Без нього неможливо послідовно пере-
містити всі борги правопопередника. Мож-
на погодитися з B. C. Толстим в тому, що 
намір прийняти на себе чужий борг може 
бути обумовлено тим, що обов’язки нероз-
ривно пов’язані з правомочностями в тих же 
правовідносинах, тобто набуття права вимо-
ги пов’язане з набуттям боргу [6, с. 168]. 
Проте, намір — це всього лише задум, ба-
жання, а воля (мета) і волевиявлення (вияв-
лення свого бажання) — це обставина, що 
визначає переведення боргу реальним, як і 
будь-який договір. Тому, швидше, не намір 
прийняти на себе чужий борг, а такий інте-
рес, як значущість, потреба, користь, вигода, 
користь, що виражає поставлену мету. 
У зв’язку з цим актуальним є приклад, наве-
дений Б. Б. Черепахіним, який вказує, що 
той спадкоємець, якому заповіли заставле-
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ний житловий будинок, зобов’язаний в пов-
ній мірі прийняти на себе обов’язок сплати 
боргу кредитній установі, забезпечений заста-
вою цього будинку. Банк при несвоєчасному 
погашенні заборгованості заставодержателем 
має право звернути стягнення на заставлене 
майно [4, с. 148]. Такі відносини також регла-
ментовані ст. 27 Закону України «Про заста-
ву». Інтерес спадкоємця — в житловому будин-
ку, в іншому випадку, відмовитися від спад-
щини — його право (ст. 1273 ЦК України). 
Таким чином, необхідно говорити про значу-
щість в розумінні інтересу, який може визна-
чити і мету учасників правовідносин.

Характерним є те, що інтерес знаходиться 
за межами змісту правовідносин, але, тим не 
менш, він безпосередньо впливає на фор-
мулювання мети. 

Також доцільно вказати на те, що при змі-
ні суб’єктного складу в договорі оренди ін-
терес сторін залишається незмінним: орен-
додавця — в отриманні прибутку, оренда-
ря — у використанні орендованого майна за 
цільовим призначенням. В іншому випадку 
сторонам доведеться домовлятися про при-
пинення орендних правовідносин. За дого-
вором купівлі-продажу підприємства про-
стежується відомий взаємний інтерес про-
давця — покупця.

Варто зазначити, що юридичну мету (на-
приклад, здійснити оренду) не можна ото-
тожнювати з соціально-економічними цілями 
отримання прибутку від оренди [8, с. 332]. 
Однак економічна мета (економічний інте-
рес), як показує практика, може бути однією 
з істотних умов договору переведення бор-
гу. Так, наприклад, боржники, при укладан-
ні договору, вказують на проведення взає-
морозрахунків між собою.

Зазначення мети в договорах можуть регу-
лювати законодавчі акти. При укладанні до-

говорів при здійсненні торговельної посе-
редницької діяльності в якості істотної умо-
ви необхідно визначати мету (цілі) придбан-
ня товарів, для власного виробництва, виве-
зення, торгівлі або переробки на даваль-
ницьких умовах.

У зв’язку з цим, як видається, критерієм 
відмежування переведення боргу в силу до-
говору від переведення боргу на підставі за-
кону є наявність інтересу як умови змісту 
договору переведення боргу. Тоді як в складі 
правовідношення, що засноване на законі, 
інтерес в змісті відсутній.

Враховуючи викладене, вважаємо, що ка-
тегорії економічної мети і інтересу є тотож-
ними. Це також можна продемонструвати 
на такому прикладі: особа набуває автомо-
біль у власність (правова мета) з бажанням 
(інтерес) здійснювати вантажоперевезення 
(економічна мета).

Не можна не помітити, що юридична мета 
втілюється через соціально-економічну (ін-
терес). Тому принцип значущості, що вира-
жається через інтерес і юридичну мету, ви-
значає зміст правовідносин, що, в кінцевому 
рахунку, може вплинути на ефективність 
правового результату.

Виходячи з викладеного, переведення 
боргу в силу закону характеризується тими 
ж принципами, що і переведення боргу на 
підставі договору. Однак, цим принципам, 
що застосовуються до правовідносин, за-
снованих на законі, як показало досліджен-
ня, притаманні такі риси: особливий харак-
тер переходу обов’язків, що відображає уні-
версальне правонаступництво (перехід прав 
тягне за собою і перехід обов’язків); наяв-
ність норми права, яка регламентується за-
коном, спрямованої, в тій чи іншій мірі, на 
захист прав кредитора; відсутність інтересу 
в змісті правовідношення.
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Постановка проблемы. Европейская ин-
теграция Украины предусматривает обеспе-
чение эффективного функционирования 
институтов, которые будут гарантировать 
верховенство права, соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина, их эффек-
тивную защиту. Определен курс на модер-
низацию многих сфер публичного админи-
стрирования, одним из элементов которого 
является судебная система, дальнейшее раз-
витие которой связано с решением слож-
ных политических, экономических, соци-
альных и правовых проблем. Необходимость 
реформирования судоустройства, приведе-
ния его в соответствие с общественными 
потребностями и возможностями государ-
ства ощущалась уже с первых лет независи-
мости Украины и достаточно широко де-
кларировалась. На сегодняшний день раз-
работано несколько концепций по ее ре-
формированию, которые в полной мере не 
были реализованы, поскольку эти руководя-
щие документы не содержали четких поло-
жений относительно реализации указанных 
приоритетных принципов в сфере судоу-
стройства, недостаточно соответствовали 
концептуальным задачам, поставленным в 
программных документах по проведению 
административной реформы, коррекции 
уголовной политики страны, а также не учи-
тывали особенностей текущего состояния 
экономики, государственного управления, 

развития гражданского общества. Актуаль-
ность темы исследования подтверждается 
также недостаточностью научных работ, 
посвященных определению основных 
предпосылок формирования судебно-пра-
вовой политики и идеологии в условиях ре-
формирования судоустройства и судопро-
изводства, что в сочетании с необходимо-
стью комплексного научного анализа дан-
ного вопроса обуславливает важность и 
своевременность данной статьи. 

Состояние исследования. Отдельные ас-
пекты этой проблематики исследовали та-
кие ученые, как: В. И. Андрейцев, А. А. Ива-
нищук, Н. И. Карпа, Г. А. Куйбида, Л. М. Мос-
кович, И. В. Назаров, С. П. Погребняк, 
В. С. Смородинский, А. В. Старчук, А. В. Стов-
ба, Н. А. Фомина, А. Хотинская-Нор и др. 

Целью статьи является раскрытие основ-
ных предпосылок формирования судебно-
правовой политики и идеологии в условиях 
реформирования судоустройства и судо-
производства. 

Изложение основного материала. Со-
знавая необходимость реформирования и 
совершенствования судебной системы 
Украины, можно определить отдельные 
пути проведения реформ в этом направле-
нии, в частности: создание полностью са-
мостоятельной и независимой от субъектов 
политического процесса, органов законода-
тельной и исполнительной власти, бизнеса 
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судебной ветви власти, которая будет стоять 
на страже закона, соблюдения прав и сво-
бод человека и бизнеса, а также обеспече-
ния верховенства права в нашем государст-
ве. Именно независимость судебной систе-
мы является залогом существования гра-
жданского общества, создания предпосы-
лок для развития экономики государства, 
привлечения иностранных инвестиций, 
сбалансирования полномочий между зако-
нодательной и исполнительной ветвями 
власти, органами центральной власти и 
местного самоуправления; восстановления 
доверия граждан к судебной власти путем 
радикальной борьбы с коррупцией, непро-
фессионализмом и безответственностью 
судебной системы; достижения открытости, 
прозрачности и прогнозируемости судеб-
ной практики, которая должна руководство-
ваться исключительно действующими зако-
нами и должна быть отражена в решениях 
судов кассационной инстанции; обеспече-
ния доступной, эффективной и быстрой 
судебной защиты в соответствии с лучши-
ми мировыми практиками и с учетом невы-
сокого уровня украинской правовой культу-
ры. В частности, судьи должны обеспечи-
вать прозрачность и обоснованность каж-
дого принятого решения. Кроме того, 
должно быть истолковано право каждого на 
судебную защиту. Доступность судебной 
защиты должна выражаться в обеспечении 
возможности реализации права на судеб-
ную защиту малообеспеченными граждана-
ми. Среди основных элементов независимо-
сти судебной системы была признана целе-
сообразной: невозможность воздействия 
представителей законодательной и испол-
нительной ветвей власти (политического 
влияния) на отбор кандидатов на должность 
судьи, на привлечение судьи к ответствен-
ности, на увольнение судьи с должности, на 
возможность перехода судьи на должности 
в другие суды, на продвижение судьи по ка-
рьерной лестнице; исключительно кон-
курсные принципы отбора судей, их пере-
вода в другие, в частности, высшего уровня, 
суды на основе прозрачных и объективных 
критериев и процедур; ответственность за 
незаконное влияние на судей любым спосо-
бом; максимально широкое и эффективное 
судейское самоуправление; надлежащее ма-
териально-техническое обеспечение судов, 
судей и работников аппарата суда по ре-
зультатам эффективного диалога между су-
дебной, законодательной и исполнитель-
ной властью [1, с. 93]. Реформирование су-

дебной системы может быть эффективным 
исключительно при условии его проведе-
ния одновременно с реформированием пра-
воохранительных органов (органов Мини-
стерства внутренних дел, Службы безопас-
ности, прокуратуры, органов исполнитель-
ной службы Украины), адвокатуры, органов 
юстиции. Только комплексный подход 
обеспечит действенный, мощный и опера-
тивный результат, выраженный в создании 
независимых органов власти, чья деятель-
ность будет направлена на утверждение за-
конности в государстве. Высокий уровень 
подготовки судей должен быть обеспечен 
как на стадии их назначения на должность 
(профессиональная подготовка для занятия 
должности судьи), так и во время выполне-
ния профессиональных обязанностей (пе-
риодические обучения в Нацио нальной 
школе судей), что, в свою очередь, обеспе-
чит высокий профессиональный уровень и 
должное качество судебных решений.

Абсолютное большинство юридического 
сообщества склоняется к мнению о целесо-
образности сохранения специализирован-
ных судов, в частности, хозяйственного, ко-
торый имеет собственную историю станов-
ления и развития и которому свойственны 
определенные особенности судебного про-
цесса, обусловленные спецификой хозяйст-
венных отношений, что должно способст-
вовать обеспечению усиленного и опера-
тивного экономического развития и защи-
ты иностранных инвестиций, значительное 
привлечение которых планируется прави-
тельством в ходе заключения между Укра-
иной и Европейским Союзом Соглашения 
об ассоциации. Повышение эффективно-
сти гражданского судопроизводства путем 
присоединения специализированных судов 
и объединение материально-технического 
обеспечения и штата судей также не являет-
ся правильным. Подобные шаги могут нега-
тивно сказаться на качестве действующей 
системы и замедлить глобальный процесс 
ее реформирования. Зато юристы обраща-
ют внимание на возможность уменьшения 
нагрузки на гражданское правосудие путем 
передачи полномочий судов в отношении 
определенных категорий дел в приказном 
производстве в нотариат, а также внедрения 
эффективных инструментов медиации и 
внесудебного разрешения споров. Именно 
государство должно быть прежде всего за-
интересовано в том, чтобы авторитет судеб-
ной ветви власти оставался стабильно высо-
ким. В этом контексте следует обратить вни-
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мание на недопустимость некорректных 
высказываний политиков, представителей 
органов законодательной и исполнитель-
ной власти, которые таким образом прини-
жают не только статус и значение судебной 
системы, но и всех ветвей власти в целом. 
Политики и представители исполнитель-
ной и законодательной власти должны воз-
держаться от манипулирования обществен-
ным мнением относительно реформы су-
дебной системы, ведь такие действия дис-
кредитируют все ветви власти. Рефор ми-
рование судебной системы требует внесе-
ния изменений в законодательство и, в 
частности, в процессуальное. К тому же, все 
изменения должны происходить исключи-
тельно при активном участии представите-
лей правового сообщества в обсуждении и 
формировании законопроектов на высоком 
профессиональном уровне. Таким образом, 
начался новый этап реформирования систе-
мы судоустройства и судопроизводства в 
Украине, обусловленный реализацией ме-
роприятий Стратегии устойчивого разви-
тия «Украина 2020» и закрепленный в при-
нятой 20 мая 2015 года Стратегии реформи-
рования судоустройства, судопроизводства 
и смежных правовых институтов на 2015–
2020 годы (далее — Стратегия), положения 
которой отличаются определенной новиз-
ной, прогрессивностью, а, следовательно, 
требуют должного теоретико-правового 
осмысления, определения содержания и ос-
новных направлений дальнейшего обнов-
ления судебной системы. Принятие Стра-
тегии и Плана действий по реализации его 
положений ознаменовало новый этап мо-
дернизации правосудия, который опреде-
лил дальнейшее развитие организационной 
структуры судов Украины. Безусловно, при-
нятие указанных программных документов 
является оправданным и необходимым ме-
роприятием, которое поможет определить 
стратегические задачи и главные направле-
ния дальнейшего реформирования.

Анализ положений вышеуказанных нор-
мативно-правовых актов показал, что они 
должны характеризоваться единым концеп-
туальным подходом и определять ряд на-
правлений реформирования системы судо-
производства и судоустройства. В частно-
сти, совершенствование нормативно-пра-
вового регулирования как судоустройства, 
так и судопроизводства. Создание полно-
ценного правового основания, безусловно, 
является одной из главных задач реформи-
рования судоустройства и судопроизводст-

ва в целом. Реформаторские действия долж-
ны иметь надлежащую правовую поддер-
жку, подкрепляться соответствующими 
нормативно-правовыми актами, определя-
ющими организационно-правовые основы 
деятельности судебной власти в Украине. 
Именно поэтому указанные меры относят к 
первоочередным. Определенные шаги в 
этом направлении уже сделаны. Так, был 
принят Закон Украины «Об обеспечении 
права на справедливый суд» [2], целью кото-
рого является повышение эффективности 
судебной системы, обеспечение одинаково-
го применения законодательства и установ-
ление правовых и организационных основ 
оценивания судей и их дисциплинарной 
ответственности. Структурная и функцио-
нальная оптимизация подразумевает приве-
дение функций, структуры и численности 
судов всех уровней в соответствие с задача-
ми, стоящими перед органами правосудия 
на современном этапе развития государства 
и общества. Структурная и функциональная 
оптимизация подразумевает внедрение сле-
дующих мероприятий: совершенствование 
подведомственности и инстанционности; 
улучшение социально-экономических ус-
ловий обеспечения судей; использование 
информационных систем. Так, на сегод-
няшний день главным вопросом относи-
тельно функциональной оптимизации яв-
ляется пересмотр структуры судебной сис-
темы Украины в целом путем определения 
четких критериев и механизмов разграниче-
ния судебных юрисдикций административ-
ных, хозяйственных и общих (гражданских 
и уголовных) судов, ведь этот вопрос в тече-
ние многих лет не находил своего решения. 
По нашему мнению, являются дискуссион-
ным положения Стратегии относительно 
укрупнения отдельных элементов системы 
на соответствующих уровнях (в частности, 
создание межрайонных судов, укрупнение 
апелляционных округов). С одной стороны, 
такие меры приведут к экономии бюджет-
ных средств на содержание судебной систе-
мы, а с другой — могут негативно сказаться 
на доступе населения к правосудию, по-
скольку территориально отдаляют граждан 
от органов судебной власти. Анализ поло-
жений Стратегии показал, что ее положе-
ния, к сожалению, обходят стороной во-
прос создания в Украине института миро-
вых судей, который является универсальным 
институтом судебной системы и может при-
меняться в судебной системе демократиче-
ского типа. В ее положениях говорится о 
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необходимости изучения целесообразно-
сти введения института мировых судей [3], 
юридическая наука уже на протяжении мно-
гих лет говорит о необходимости создания 
этого правового института в Украине. Так, 
В. М. Кампо отмечает, что для внедрения 
института мировых судей в Украине нужен 
переходный период, в начале которого 
можно апробировать институт обществен-
ных мировых судей в системе местного са-
моуправления, а также провести государст-
венные эксперименты по воплощению на 
практике европейской и других моделей 
привлечения мировых судей как элемента 
судебной системы [4, с. 17]. По нашему мне-
нию, мировой суд может быть вписан в су-
дебную систему Украины как первое звено 
или отдельный вид местных судов общей 
юрисдикции наряду с местными районны-
ми судами, что решит проблему снижения 
нагрузки на последние. На сегодняшний 
день много внимания уделяется реформи-
рованию юридического образования, его 
качественному обновлению в рамках разра-
ботки и осуществления системы мероприя-
тий организационного, научного и учебно-
методического характера. Именно поэтому 
в положениях Стратегии определен ряд 
мер, направленных на совершенствование 
системы специальной подготовки судей, в 
частности, через комплексное укрепление 
потенциала Национальной школы судей 
Украины, являющейся государственным уч-
реждением со специальным статусом, кото-
рое обеспечивает подготовку высококвали-
фицированных кадров для судебной систе-
мы и осуществляет научно-исследователь-
скую деятельность. На сегодняшний день в 
Законе Украины «О судоустройстве и стату-
се судей» предусмотрена специальная под-
готовка кандидатов на должность судьи и 
последующая подготовка для судей, назна-
ченных на должность судьи впервые, — 
ежегодная подготовка в Национальной 
школе судей Украины, судей, избранных 
бессрочно, — не менее чем раз в три года [5]. 
Из анализа положений закона можно сде-
лать вывод, что механизм специальной под-
готовки достаточно полно урегулирован 
его нормами, однако, процесс дальнейшей 
подготовки осуществляется только в форме 
повышения квалификации. Остается непо-
нятным, почему вне поля зрения законода-
теля остались другие виды последипломно-
го образования, определенные Законом 
Украины «О высшем образовании», такие 
как переподготовка, стажировка. Считаем 

необходимым изучение целесообразности 
введения указанных форм подготовки, на-
правленных на повышение профессио-
нального уровня судейского корпуса.

В ходе модернизации статуса судей необ-
ходимо добиться беспристрастного и спра-
ведливого правосудия, которое во многом 
зависит от судей. Поэтому совершенствова-
ние их юридического статуса — одно из 
важнейших направлений предстоящей мо-
дернизации. Усилия государства относи-
тельно модернизации статуса судей должны 
направляться в двух векторах: во-первых, на 
создание такого правового режима, кото-
рый бы исключал какое-либо влияние на 
органы судебной власти, во-вторых, повы-
шение ответственности самих судей. В 2015 
году, с введением новой редакции Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе су-
дей», внедрены такие важные нововведения, 
касающиеся совершенствования статуса су-
дей, как конкурентная процедура назначе-
ния судей, общие принципы оценивания 
судей, исчерпывающий перечень основа-
ний для привлечения судей к дисциплинар-
ной ответственности и отстранения от 
должностей. Безусловно, вышеуказанные 
нововведения будут способствовать повы-
шению статуса судьи, однако механизмы 
реализации указанных нововведений мы 
считаем недостаточно разработанными. 
Так, положительно оценивая новую проце-
дуру отбора судейских кадров, новые подхо-
ды к регламентации института судейской 
карьеры, направленные на повышение 
нравственности судей, их безупречной ре-
путации, следует признать то, что остаются 
неопределенными методика оценки их мо-
ральных качеств и оценивание их деятель-
ности вообще, которые бы основывалась на 
объективных критериях, что в конечном 
итоге порождает сомнения относительно 
беспристрастности, прозрачности процеду-
ры отбора судей. Следовательно, крайне не-
обходимым является внедрение мероприя-
тий по разработке указанных методик на 
основании изучения теоретико-методоло-
гических разработок ученых по этой тема-
тике и положительного зарубежного опыта. 
Кроме того, в ходе совершенствования ста-
туса судей особого внимания заслуживают 
проблемы усиления гарантий их социаль-
ной защиты, без которых невозможна мо-
дернизация судебной системы в целом. 
Однако в положениях Стратегии вышеука-
занные вопросы упомянуты вскользь. 
Проблема создания и функционирования 
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надежной системы обеспечения социаль-
ной защиты работников суда остается на 
сегодняшний день актуальной. Несмотря на 
то, что определенный пакет социальных га-
рантий нормативно определен в положени-
ях Закона Украины «О судоустройстве и 
статусе судей» и других нормативно-право-
вых актах, говорить о соответствии указан-
ных норм требованиям и соответствующим 
европейским стандартам пока рано. Так, 
нормы, определяющие гарантии социаль-
ной защиты судей, являются разрозненны-
ми и не содержатся в специальном разделе 
«Социальная защита судьи». Кроме того, 
положения вышеуказанного закона не со-
держат системы льгот, которыми может 
пользоваться судья, что также должно быть 
исправлено. Итак, для создания современ-
ной системы судейских кадров, повышения 
престижа их профессии крайне необходи-
мым является формирование соответствую-
щего правового механизма социальной за-
щиты работников суда, который отвечал бы 
современным международным стандартам 
деятельности органов судебной власти. 
Направление совершенствования кадровой 
политики в судебной системе в процессе ее 
реформирования тесно связано с модерни-
зацией статуса судьи. Прежде всего, предус-
матривается разработка прозрачных меха-
низмов судейской карьеры, выработка чет-
кой процедуры отбора кадров, внедрение 
независимого беспристрастного конкурсно-
го отбора на должности судей, определение 
их профессиональной пригодности. В Укра-
ине крайне остро стоит проблема обеспече-
ния справедливого судебного разбиратель-
ства, обусловленная недоверием со стороны 
населения к органам судебной власти. При-
мером тому являются результаты общена-
ционального опроса, проведенного в рам-
ках исследования «Оценивание работы су-
дебной системы Украины», показавшего, 
что его участники на 13 % доверяют судам и 
судебной системе [6]. Безусловно, отдель-
ные случаи неправомерных решений судов 
и факты наличия коррупционных схем 
дают почву для сомнений в беспристраст-
ности, объективности и справедливости 
правосудия в нашей стране. Именно поэто-
му крайне важными являются мероприятия 
по разработке механизмов формирования 
прозрачности процедур и информации, 
имеющей значение для населения. В связи с 
этим, вполне оправданной является пози-
ция О. Малько и В. Терехина относительно 
необходимости осуществления юридиче-

ской наукой полного анализа объективных 
и субъективных причин, влияющих на уро-
вень доверия граждан к судам, разработки и 
предложения методики оценивания автори-
тета судебной власти и набор факторов 
(критериев) его повышения [7, с. 79]. Кроме 
того, требуют внимания разработка и нор-
мативное определение форм общественно-
го контроля за деятельностью судебной 
власти. Одним из таких шагов может стать 
расширение деятельности суда присяжных. 
В частности, следует обратить внимание на 
то, что определенный опыт использования 
информационных технологий украинская 
судебная система уже имеет. Так, на сегод-
няшний день в стране функционирует 
Единый государственный реестр судебных 
решений, реализуется проект «Электрон-
ный суд», приоритетными задачами которо-
го являются обеспечение открытого досту-
па участников процесса к информации пу-
тем создания современных интернет-ресур-
сов и установки в помещениях судов ин-
формационно-справочных киосков, поэ-
тапный переход к электронному обмену 
процессуальными документами между су-
дом и участниками процесса с применени-
ем электронной цифровой подписи, элек-
тронному обмену информацией с базами 
данных других государственных органов и 
учреждений, обеспечение полной компью-
теризации процессов судебного делопроиз-
водства, формирования единого электрон-
ного архива судебных документов [8, с. 71]. 
Однако уровень использования современ-
ных информационных технологий в сфере 
судопроизводства все еще остается недоста-
точным для кардинального повышения эф-
фективности деятельности органов судеб-
ной власти. Именно поэтому особую акту-
альность приобретают вопросы разработки 
механизма внедрения в судебную систему 
информационно-коммуникативных техно-
логий, которые позволят улучшить админи-
стрирование судопроизводства, облегчить 
доступ пользователей к судам и укрепить 
гарантии, установленные Статьей 6 Евро-
пейской Конвенции по правам человека: 
доступ к правосудию, обеспечить беспри-
страстность, независимость судьи, справед-
ливость и разумные сроки рассмотрения 
дела. Совершенствование развития сферы 
предоставления услуг судебными органами, 
в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, ста-
новится для нашей страны важной и акту-
альной в научно-практическом плане зада-
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чей. Считаем необходимым внедрение ин-
формационных технологий как важнейшего 
компонента реформирования судебной сис-
темы, с обязательным учетом положений 
Заключения № 14 (2011) Консуль та тивного 
совета европейских судей «Судо про извод-
ство и информационные технологии» [9]. 
С этой целью необходимо осуществить мо-
ниторинг деятельности, процедур, услуг в 
сфере судопроизводства на предмет возмож-
ности их переведения в электронный вид. 

Без решения проблемы надлежащего фи-
нансирования органов судебной власти, 
улучшения материальной обеспеченности 
ее работников невозможно обеспечить реа-
лизацию любых реформ. Именно поэтому 
решение проблемы укрепления финансо-
вого, ресурсного, материально-техническо-
го обеспечения судов является первоочеред-
ным заданием.

В положениях Стратегии предусмотрены 
меры по совершенствованию стратегиче-
ского планирования, усилению финансо-
вых и коммуникационных возможностей 
системы судейского управления для обеспе-
чения эффективного управления судебной 
системой и ее финансирования в соответст-
вии с принципами эффективности и ре-
зультативности, а также усиления роли су-
дебного сбора как основного источника 
финансирования судебной системы [3]. 
Однако вряд ли указанных задекларирован-
ных мер достаточно для разрешения про-
блемы финансирования органов судебной 
власти. В п. 7 ст. 48 Закона Украины «О су-
доустройстве и статусе судей» указано, что 
независимость судей обеспечивается от-
дельным порядком финансирования и орга-
низационного обеспечения деятельности 
судов, установленным законом [5]. Однако 
указанный «отдельный порядок» на законо-
дательном уровне не определен. Кроме 
того, на укрепление независимости судеб-
ной власти влияет сама процедура форми-
рования бюджета судов, на которую опре-
деленное влияние оказывают органы ис-

полнительной власти. Указанную пробле-
му, по нашему мнению, можно решить 
двумя способами: формирование бюджета 
судов таким способом, когда суды направ-
ляют свои предложения по бюджетному 
финансированию в две инстанции: прави-
тельство и комитеты парламента, где пра-
вительство готовит проект бюджетного 
обеспечения судопроизводства, а парла-
ментские комитеты готовят свои предло-
жения по финансированию судов [10, с. 6]; 
формирования бюджета судов таким обра-
зом, когда суды направляют свои предло-
жения по формированию бюджета непо-
средственно в парламент, минуя органы 
исполнительной власти. В таких условиях 
будут сохраняться самостоятельность и не-
зависимость функционирования судебной 
власти. Следова тельно, необходимо уде-
лить внимание установлению единых ме-
тодологических основ финансирования 
судов и выработке процесса формирова-
ния бюджетного финансирования судов 
независимого от органов исполнительной 
власти. Подытоживая вышесказанное, отме-
тим, что для успеха реформирования систе-
мы судоустройства и судопроизводства не-
обходимо перевести судебную деятельность 
на новый уровень системного использова-
ния ее ресурсов — уровень судебной поли-
тики, что, безусловно, повысит качество и 
эффективность защиты прав и законных 
интересов личности, общества и государст-
ва в современной Украине.

Судебная реформа сегодня подвергается 
активной критике со стороны ученых и пра-
ктиков, однако ее проведение является край-
не необходимым, о чем свидетельствует 
принятая Стратегия. Последние «громкие» 
судебные разбирательства, в ходе которых 
особо опасных преступников судьи отпу-
скают под залог, они же оправдывают взя-
точников и всячески защищают коррумпи-
рованную часть правящего класса, лишь 
подтверждают своевременность и необхо-
димость проведения судебной реформы.
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Постановка проблеми. Питання про 
зміст, та, відповідно, істотні умови догово-
ру є важливими не тільки в теоретичному, 
але і практичному сенсі. Будь-який договір 
може бути визнаний укладеним лише в 
разі, коли сторони в належній формі дося-
гли згоди з усіх істотних умов (ч. 1 ст. 638 
Цивільного кодексу України [1]). Такими є 
умови, які необхідні і достатні для укладен-
ня договору. Ліцензійний договір, сторони 
якого не дійшли згоди щодо його істотних 
умов, слід вважати не укладеним та, відпо-
відно, не підлягає державній реєстрації. 
Таким чином, при вирішенні питання про 
те, які умови необхідні і достатні для того, 
щоб вважати ліцензійний договір про ви-
користання комп’ютерної програми укла-
деним, повинні бути встановлені досить 
чіткі законодавчі орієнтири. 

Проте, законодавство не з достатньою яс-
ністю вирішує питання про істотні умови 
договорів, предметом яких є право на 
комп’ютерну програму. У наукових роботах 
і публікаціях цієї проблеми також при-
діляється мало уваги.

В цілому ряді випадків Цивільний кодекс 
України (надалі — ЦК України), здійснюю-
чи регулювання відносин, що виникають з 
приводу того чи іншого договору, визначає 
коло його істотних умов. Так, наприклад, 
відповідно до ст. 982 ЦК України у договорі 
страхування повинні бути вказані його 
предмет, страховий випадок, розмір грошо-
вої суми, в межах якої страховик зобов’я-
заний провести виплату у разі настання 
страхового випадку (страхова сума), розмір 
страхового платежу і строки його сплати, 

строк договору та інші умови, визначені ак-
тами цивільного законодавства [1].

Відносно ліцензійного договору дане пи-
тання потребує детального опрацювання і 
правового врегулювання. Особливо це має 
важливе значення в трьох аспектах, щоб 
орієнтувати сторони на обов’язкове досяг-
нення згоди з усіх таких умов і включення у 
текст договору відповідних пунктів; реєстра-
ційний орган — на неможливість реєстра-
ції, а суди — на визнання неукладеними до-
говорів, у яких відсутні ті чи інші істотні 
умови. Оптимальне вирішення даного пи-
тання вбачається в прямому зазначенні 
умов, що підлягають обов’язковому вклю-
ченню до ліцензійного договору.

Стан розробленості проблеми. В юри-
дичній літературі проблеми щодо ліцензій-
ного договору про використання права на 
комп’ютерну програму має досить ґрунтов-
ний характер дослідження, проте одностай-
ність поглядів науковців відносно істотних 
умов, які є необхідні і достатні для укладення 
такого договору у цих дослідженнях відсутня. 
Зокрема, окремі аспекти вказаного питання 
досліджувались у працях таких вчених, як 
Г. О. Андрощук, Ю. Л. Бошицький, Е. Я. Во-
линець-Руссет, Є. П. Гаврилов, А. С. Дов-
герт, О. Ю. Кашинцева, А. О. Кодинець, 
В. М. Крижна, О. П. Орлюк, М. В. Паладій, 
О. В. Піхурець, О. А. Рузакова, О. Д. Свя-
тоцький, Р. Б. Шишка тощо.

Метою цієї статті є дослідження наукової 
літератури, ряду норм чинного законодавст-
ва України відносно істотних умов, які є не-
обхідні і достатні для укладення ліцензійно-
го договору в цілому та виявлення їх особ-
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ливостей в контексті ліцензійного договору 
щодо використання права на комп’ю-
терну програму. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж 
розпочати дослідження та визначення істот-
них умов ліцензійного договору, необхідно 
з’ясувати в якому сенсі будемо розуміти термін 
«договір» при аналізі його істотних умов та 
що, власне, розуміється в законодавстві і в до-
ктрині під поняттям «істотні умови договору».

У законодавстві і цивільно-правовій до-
ктрині термін «договір» вживається в трьох 
різних аспектах, які, наприклад, В. Вітрян-
ський визначив наступним чином: 1) як під-
става виникнення правовідносин (договір-
угода); 2) як саме правовідношення, що ви-
никло з цієї підстави (договір-правовідно-
шення); 3) як форма існування правовідно-
шення (договір-документ) [2, с. 4]. 

З метою уникнення дискусії щодо розумін-
ня терміну договору, в даній статті при аналізі 
істотних умов ліцензійного договору термін 
«договір» розуміємо як договір-правовідно-
шення. Ті чи інші умови договору поділя-
ються на види. Відомо, що найбільш розпо-
всюдження отримали три види умов: істотні, 
звичайні і випадкові [3, с. 407; 4, с. 30–31]. 
У законодавстві вказується та розкривається 
перший вид умов договору, а саме істотні. 
Звичайні та випадкові умови договору зали-
шились поза увагою законодавця і дослід-
жуються та розкриваються тільки в цивіль-
но-правовій доктрині. 

Питання про істотні умови договору у на-
укових джерелах є предметом окремого 
спору. Істотними є умови, які формують 
зміст договору в цілому і визначають сут-
ність того чи іншого виду договору зокре-
ма. Відповідно до найбільш поширеної 
точки зору, істотними можуть бути визнані 
тільки такі умови, відсутність яких у дого-
ворі спричиняє можливість визнання його 
неукладеним [5, с. 157]. Цим же шляхом 
йде і судова практика. Верховний Суд 
України вказує на те, що договір вважаєть-
ся неукладеним, якщо в ньому відсутні 
встановлені законодавством необхідні умо-
ви для їхнього укладення, зокрема: відсутня 
згода щодо всіх істотних умов, передбаче-
них законодавством; не передано майно, 
якщо відповідно до законодавства для укла-
дення правочину потрібно його передати; 
не затверджено правочин вищим органом 
господарського товариства, якщо це перед-
бачено в законі чи статуті товариства; не 
здійснено державну реєстрацію правочину 
в разі, коли законом ця обставина визначе-
на як момент його вчинення [6].

Отже, істотними є умови, необхідні і до-
статні для того, щоб договір вважався укла-
деним і відповідно породжує права і обо-
в’язки для його сторін [7, с. 295–296]. Сто-
совно звичайних та випадкових умов дого-
вору слід пояснити наступне. Доктринальне 
дослідження зазначених умов викликало 
низку різноманітних тлумачень щодо сут-
ності та значення звичайних та випадкових 
умов договору, та, відповідно, наслідків їх 
недодержання або виконання в договорі. 
Так, О. С. Іоффе вважає, що звичайними є 
умови, наявність або відсутність яких не 
впливає на факт укладення договору. Зау-
важивши, що немає необхідності включати 
звичайні умови в договір, адже вони сфор-
мульовані в законі або інших нормативних 
актах і, оскільки контрагенти погодились 
укласти такий договір, вони виражають до-
мовленість дотримуватись таких умов, які 
згідно з законом поширюються на договір-
ні відносини відповідного виду чи на всі до-
говори загалом. Випадковими, на його дум-
ку, є умови, які також не мають значення для 
укладення договору. Проте звичайні умови 
передбачаються законом, і тому набирають 
чинності на підставі лише факту укладення 
договору, а випадкові умови можуть виник-
нути і набути юридичної сили тільки в тому 
випадку, коли вони будуть включені в дого-
вір [8, с. 387–388]. Схожу думку висловлював 
і І. Б. Новицький. 

І. Б. Новицький виділив такі умови, що 
часто використовуються в договорах і які 
передбачаються диспозитивними нормами 
(зви чайні умови). Поряд з цими умовами, 
І. Б. Но вицький виділяє також і випадкові, 
тобто такі, що не є ані необхідними, ані 
звичайними частинами договору та вклю-
чаються в його зміст лише на вимогу сто-
рони [9, c. 148]. 

Отже, можна зазначити, що звичайними є 
ті умови, які містяться в диспозитивних нор-
мах законодавства або звичаях. Їх включен-
ня в текст договору не є обов’язковим, та їх 
наявність або відсутність не впливає на факт 
укладення договору, вони не потребують 
окремого погодження, проте вони є обов’яз-
ковими для сторін лише на підставі факту 
укладення договору. До них слід віднести, 
наприклад, умови про відшкодування завда-
ної шкоди, порядку розгляду спорів — за 
відсутності таких домовленостей у договорі 
ці питання будуть вирішуватися відповідно 
до загальних норм права [10, с. 104–105]. 
Випадковими є умови договору, які хоч і не 
мають значення для укладення договору, 
але набувають правового значення в разі їх 
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включення сторонами в зміст договору. 
Наприклад, умова ліцензійного договору 
про технічний супровід у використанні ви-
ключного права на комп’ютерну програму. 

Разом з тим, враховуючи думку В. Віт-
рянського, коли відносно будь-якої умови 
договору є диспозитивним норма, то відсут-
ність у тексті договору (тобто в «договорі-
документі») пункту, що визначає цю умову, 
не означає, що відповідна умова відсутня в 
договорі. Тому, зважаючи на розуміння «до-
говору як правовідношення», з усіх істотних 
умов необхідно виділити істотні умови до-
говору, передбачені диспозитивними нор-
мами [11, с. 105].

Як ми вже зазначали, чинний Цивільний 
кодекс України (ч. 1 ст. 638) до істотних 
умов договорів відносить: про предмет до-
говору; визначені законом як істотні; що є 
необхідними для договорів даного виду; всі 
ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї 
із сторін має бути досягнуто згоди. 

Стаття 1109 Цивільного кодексу України 
(далі — ЦК України) не містить вичерпного 
переліку необхідних і достатніх умов, які в 
обов’язковому порядку повинні бути узгод-
жені сторонами під загрозою визнання лі-
цензійного договору неукладеним. 

Звісно ж, що, виходячи з правової приро-
ди і суті ліцензійного договору, до його 
істотних умов слід віднести предмет, термін, 
територію, на якій допускається викори-
стання комп’ютерної програми, розмір ви-
нагороди (порядок її визначення), якщо до-
говір є оплатним. Разом з тим, у ст. 1109 
ЦК України названі прямо або опосередко-
вано наступні види істотних умов:

1) визнані істотними законом або інши-
ми правовими нормами (зокрема, умови 
про предмет, ціну, строк та територію дії 
договору);

2) зумовлені характером договору, тобто 
ті, що визначають природу договору, без 
яких він не може існувати як договір такого 
типу (вид ліцензії);

3) залежні від волі сторін, тобто щодо яких 
на вимогу однієї зі сторін має бути досягну-
то згоди.

У кожному договорі, в першу чергу, має 
бути визначено його предмет. Предмет лі-
цензійного договору є питанням числен-
них тривалих дискусій. Варто виокремити 
три точки зору з цього приводу: перша — 
предметом ліцензійного договору є самі 
результати інтелектуальної, творчої ді-
яльності (М. Л. Городиський, Г. Штумф) 
[12, с. 33; 13, с. 30]; друга — предметом лі-
цензійного договору є майнові права на ре-

зультати інтелектуальної, творчої діяльності 
(А. П. Сер геєв, Є. П. Гаврилов, О. Рузакова) 
[14, с. 520; 15, с. 171]; третя — предметом 
ліцензійного договору є сукупність виключ-
них прав та, власне, сам охоронюваний ре-
зультат (Е. Я. Во линець-Руссет) [16, с. 42].

Так, М. Л. Городиський вважає, що пред-
мет ліцензійного договору складають вина-
ходи та інші науково-технічні досягнення, 
товарні знаки, промислові зразки, права на 
використання яких передаються, відповідно 
до умов ліцензійного договору [12, с. 33]. 
О. Рузакова стверджує, що предметом таких 
угод є виключні права, оскільки самі ре-
зультати інтелектуальної діяльності нема-
теріальні і самостійним предметом бути не 
можуть [17, c. 111–112]. Такої ж думки до-
тримується і Є. П. Гаврилов [18, с. 114]. На-
томість, Е. Я. Волинець-Руссет відзначав, 
що предметом ліцензійної угоди одночасно 
можуть бути і права на винаходи, і самі ви-
находи, а також інші об’єкти [16, с. 42]. 

Під предметом будь-якого цивільно-пра-
вового договору слід розуміти передбачені 
ним дії, які повинна зробити зобов’язана 
сторона (або зобов’язані сторони). У цьому 
випадку предмет договору розглядається як 
«договір-правовідношення», тобто коли 
йдеться про предмет зобов’язання, що ви-
никло за юридичним фактом, — укладення 
відповідного договору. Оскільки суть зо-
бов’язання полягає у праві кредитора на пев-
ні дії боржника, то суть предмета зобов’я-
зання полягає в тому, що він повинен відпо-
вісти на запитання, які саме дії має вчинити 
боржник за таким зобов’язанням. Зазначене 
підтверджує і думка В. В. Вітрянського, де 
предметом договору та предметом зобов’я-
зання, що випливає з договору, є дія (або 
бездіяльність), які повинна здійснити зо-
бов’язана сторона (або утриматися від їх 
вчинення) [19, c. 22]. Отже, вважаємо, що 
предметом ліцензійного договору може 
бути тільки право на використання комп’ю-
терної програми. Разом з тим, право на ви-
користання комп’ютерної програми перед-
бачає надання не тільки права, а й доступу 
до такої програми. Оскільки неможливо на-
дати право на використання комп’ютерної 
програми без надання доступу до інформа-
ції, яка складає зміст комп’ютерної програ-
ми. Вважаємо, що використання комп’ютер-
ної програми передбачає одноразове або 
постійне отримання користі з факту засто-
сування такого об’єкта в господарській чи 
іншій діяльності. Використання комп’ютер-
ної програми є двояким: втілення відповід-
ної ідеї, інформації в матеріальному носії і 
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застосування матеріального об’єкта, в якому 
виражено цей ідеальний результат інтелек-
туальної, творчої діяльності.

Тому, більш правильною є точка зору 
А. П. Сергєєва, який в якості предмета дого-
вору називає майнові права, а твір відносить 
до об’єкта договору [20, с. 166]. 

Нематеріальні об’єкти, до яких слід відне-
сти і комп’ютерну програму, неможливо пе-
редати (в речово-правовому сенсі цього 
слова), до того ж багато результатів інтелек-
туальної, творчої діяльності зовсім не по-
требують передачі. Наприклад, коли права 
на результати інтелектуальної, творчої ді-
яльності підлягають державній реєстрації, 
відомості про них вносять до державних ре-
єстрів та публікуються в державних бюлете-
нях, відповідно, інформація, що міститься у 
технологічному рішенні, є загальнодоступ-
ною. Наприклад, опис корисної моделі пуб-
лікується, і будь-яка особа, що має відповід-
ну кваліфікацією, може її відтворити і вико-
ристати. Якщо вона це зробить без дозволу 
(ліцензії) патентоволодільця, то ризикує 
стати порушником і понести відповідаль-
ність. Так що, по суті, ніякої реальної пере-
дачі нематеріальних об’єктів не відбувається. 

Обсяг наданих за ліцензією прав визнача-
ється об’ємом правомочностей, які нада-
ються користувачу. Мається на увазі вид лі-
цензії. Відповідно до ст. 1108 ЦК України 
виділяють чотири види ліцензії. Перший 
вид — це виключна ліцензія, видається лише 
одному ліцензіату і виключає можливість 
використання ліцензіаром об’єкта права ін-
телектуальної власності у сфері, що обме-
жена цією ліцензією, та видачі ним іншим 
особам ліцензій на використання цього 
об’єкта у зазначеній сфері. Одинична ліцензія 
видається лише одному ліцензіату і виклю-
чає можливість видачі ліцензіаром іншим 
особам ліцензій на використання об’єкта 
права інтелектуальної власності у сфері, що 
обмежена цією ліцензією, але не виключає 
можливості використання ліцензіаром цьо-
го об’єкта у зазначеній сфері. Наступна лі-
цензія — це невиключна (проста) ліцензія, не 
виключає можливості використання ліцен-
зіаром об’єкта права інтелектуальної влас-
ності у сфері, що обмежена цією ліцензією, 
та видачі ним іншим особам ліцензійна ви-
користання цього об’єкта у зазначеній сфері. 

І останній вид ліцензії — це субліцензія. 
З письмового дозволу ліцензіара ліцензіат 
може надати письмове повноваження на ви-
користання об’єкта права інтелектуальної 
власності іншій особі. Обсяг прав, які нада-
ються за субліцензією, як правило, менше 

обсягу прав, які належать користувачу ви-
няткової й одиничної ліцензії. В будь-якому 
випадку, такий обсяг не може перевищувати 
прав, початково отриманих від ліцензіара.

Якщо в договорі не зазначено вид ліцензії, 
то вважається, що за ліцензійним договором 
надається невиключна ліцензія (ч. 4 ст. 1109 
ЦК України). До того ж, права на викори-
стання об’єкта права інтелектуальної влас-
ності та способи його використання, не ви-
значені в договорі, вважаються такими, що 
не надані ліцензіату. Про це свідчить і п. 8 
ст. 33 Закону України «Про авторське право 
і суміжні права», відповідно до якого всі май-
нові права на використання твору, що пере-
даються за авторським договором, мають 
бути в ньому визначені [21]. Майнові права, 
не зазначені в авторському договорі як пере-
дані суб’єктом авторського права, вважають-
ся такими, що не передані, та зберігаються 
за суб’єктом авторського права. 

Варто зазначити, ст. 32 Закону України 
«Про авторське право та суміжні права» 
(далі — Закон України) наголошує на пра-
вилі, відповідно до якого ліцензіат може ви-
користовувати об’єкт авторського права 
певним способом і у встановлених межах, 
які прямо передбачені договором.

Аналогічну вказівку на межі і способи ви-
користання об’єкта права інтелектуальної 
власності в рамках ліцензійного договору 
міститься в ст. 1109 ЦК України, що призве-
ло до численних суперечок стосовно спів-
відношення предмета ліцензійного догово-
ру та меж і способів використання об’єкта 
права інтелектуальної власності, а також 
понять «меж» і «способів» використання. 
З цього приводу цікавою є точка зору, де 
відстоюється ідея про розмежування пред-
мета і способів використання. Так, предмет 
«індивідуалізує» відповідну інтелектуальну 
власність і визначає характер самого догово-
ру (надання виключного або невиключного 
права), тоді як умова про способи викори-
стання визначає конкретні правомочності 
ліцензіата з використання об’єкта [18, с. 121]. 

Переважна більшість науковців окремо ви-
діляють умову про межі використання об’єк-
та права інтелектуальної власності, проте не 
визначають природу такої умови (слід від-
нести її до предмета чи є самостійною істот-
ною умовою). Наприклад, Е. Наумова від-
носить дану умову до спеціальних, що від-
різняється від істотних [22, с. 6].

У літературі зустрічається і думка про те, 
що поняття «способи використання» і «межі 
використання» є тотожними, а умови (про 
строк, територію, тощо) є самостійними 
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умовами ліцензійного договору, які обмежу-
ють межі дії самого договору, а не прав, що 
надаються за договором [18, с. 123]. 

Аналізуючи сутність термінів «межі» та 
«спосіб», навряд чи можна стверджувати 
про їх тотожність. Про відсутність тотожно-
сті цих двох категорій свідчить і їх смислове 
значення. Так, межі — лінія поділу якої-не-
будь території; границя [23], а «спосіб» — 
певна дія, прийом або система прийомів, яка 
дає можливість зробити, здійснити що-не-
будь, досягти чогось [24].

А. П. Сергєєв також наголошує на різній 
правовій природі цих категорії, та зазначає, 
що способи це певна поведінка управомо-
ченої особи, а межі здійснення цивільних 
прав — ті вимоги, які повинні дотримуватися 
при їх здійсненні [25, с. 272–273]. Інакше ка-
жучи, під способами використання комп’ю-
терної програми слід розуміти окрему пра-
вомочність, яка може бути надана в рамках 
переданого за ліцензійним договором права 
використання твору (ст. 15 Закону України 
«Про авторське право та суміжні права»). 
Межі ж використання комп’ютерної програ-
ми — це ті «рамки», які звужують сферу дії 
виключного права, наданого за ліцензійним 
договором. Якби ці рамки (межі) були від-
сутні, ліцензійний договір перетворився б 
на договір про відчуження виключного права. 

При цьому такі способи можуть бути за-
значені в ліцензійному договорі в цілому 
(разом) або порізно (окремо). Отже, в дого-
ворі повинні бути чітко і окремо визначені 
межі та способи використання комп’ютерної 
програми, як самостійні істотні умови ліцен-
зійного договору. 

Авторське право на комп’ютерну програ-
му має територіальний і часовий характер. 
Власне, умови про строк і територію визна-
чають межі наданих за договором виключ-
них прав. Що стосується сфери (меж) вико-
ристання об’єкту права інтелектуальної 
власності, то за відсутності в договорі умови 
про територію, на яку поширюються надані 
права на використання об’єкта права інте-
лектуальної власності, дія ліцензії поши-
рюється на територію України (ч. 7 ст. 1109 
ЦК України). На нашу думку, вказана об-
мовка у ст. 1109 ЦК України не перешкод-
жає визнанню умови про територію викори-
стання права на комп’ютерну програми 
істотною (у тому випадку, коли сторони не 
обумовили в договорі умову про територію, 
повинні застосовуватися положення законо-
давства). На користь визнання такої умови 
істотною свідчить і те, що вона дозволяє від-
межувати один від одного ліцензійні догово-

ри з однаковим предметом. Таке відмежуван-
ня має важливе значення в тому випадку, 
коли однаковий зміст прав на комп’ютерну 
програму одночасно використовується в різ-
них місцях. Відповідно, умова про територію 
дії ліцензійного договору є істотною. 

Проте існує і точка зору, де умову про те-
риторію дії договору не варто відносити до 
істотних умов. Так, О. Шилохвіст, умову 
про територія та строк вважає звичайними 
умовами. Він вважає, що відсутність в ліцен-
зійному договорі вказівки на територію не 
тягне за собою визнання договору неукладе-
ним [26, с. 16].

Враховуючи те, що використання комп’ю-
терної програми можливе одночасно в різ-
них місцях, зазначення в ліцензійному дого-
ворі умови про територію використання є 
обов’язковою, і, відповідно, істотною. 

Стосовно умови про строк ліцензійного 
договору зазначимо наступне. В п. 3 ст. 1109 
та ст. 1110 ЦК України встановлено, що лі-
цензійний договір повинен містити умову 
про строк, на який надаються права. Від-
повідно, законодавець визначив строк ліцен-
зійного договору, як звичайну умову догово-
ру, разом з тим, кваліфікувавши таку умову 
через «строк чинності виключного майново-
го права на визначений у договорі об’єкт 
права інтелектуальної власності». Окре мо у 
законодавстві (ч. 1 ст. 1110 ЦК України) наго-
лошується і на наявності у договорі умови 
про «строк чинності виключного майнового 
права на визначений у договорі об’єкт права 
інтелектуальної власності», як можливому 
критерію визначення «меж» використання 
виключного майнового права на об’єкт пра-
ва інтелектуальної власності. Вимога про 
встановлення «меж» використання виключ-
ного майнового права на об’єкт права інте-
лектуальної власності відноситься і до трива-
лості використання, яка встановлюється сто-
ронами шляхом зазначення строку такого 
використання. Отже, цілком вірогідним є 
віднесення умови про «строк використання 
виключного майнового права на визначений 
у договорі об’єкт права інтелектуальної влас-
ності» до істотних умов ліцензійного догово-
ру. Такий висновок випливає з самої приро-
ди ліцензійного договору, відповідно до якої 
відбу вається надання виключного права на 
об’єкт права інтелектуальної власності (ком-
п’ютер ної програми) користувачу (ліцензіа-
ту) на обмежений час. 

Ще одним аргументом на користь відне-
сення умови про строк використання ви-
ключного майнового права на об’єкт права 
інтелектуальної власності (комп’ютерної 
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програми) до істотних умов ліцензійного 
договору є пряма залежність «виплати плати 
за використання об’єкта права інтелектуаль-
ної власності» і від строку використання та-
кого об’єкту (п. 3 ст. 1109 ЦК України). 

Проте, слід відзначити і термінологічну 
неузгодженість, яка має місце як в цивільно-
правовій доктрині, так і в українському зако-
нодавстві, а саме ототожнювання понять 
«строк ліцензійного договору», «строк вико-
ристання» та «строк чинності виключного 
майнового права на визначений у договорі 
об’єкт права інтелектуальної власності». 
У якості прикладу, можна навести точку 
зору Е. Дідкова та Є. Александрова, які вва-
жають, що строк використання охоронюва-
ного результату не є істотною умовою лі-
цензійного договору, так як така умова пе-
редбачена у законодавстві [27, с. 416]. Таким 
чином, науковці підмінюють поняття «строк 
ліцензійного договору» та «строк викори-
стання виключного майнового права на 
визначений у договорі об’єкт права інтелек-
туальної власності». Адже у нормі права 
мова йде про строк, на який укладається до-
говір: «у разі відсутності у ліцензійному до-
говорі умови про строк договору він вва-
жається укладеним на строк, що залишився 
до спливу строку чинності виключного 
майнового права на визначений у договорі 
об’єкт права інтелектуальної власності, але 
не більше ніж на п’ять років» (ст. 1110 
ЦК України), а не про строк, на який над-
аються виключні майнові права.

Визначення терміну «строк дії ліцензійно-
го договору» в ЦК України відсутнє, але, ви-
ходячи із загальних положень про договір 
(ст. 251, ст. 631 ЦК України) та сутності лі-
цензійного договору, строк ліцензійного 
договору — це певний період у часі зі спли-
вом якого сторони припиняють здійснюва-
ти свої права і виконувати свої обов’язки 
відповідно до договору. Тобто строк ліцен-
зійного договору повинен дорівнювати пе-
ріоду у часі: з моменту укладення договору 
та до моменту виконання усіх умов догово-
ру, але не до припинення строку викори-
стання об’єкта, що використовується за до-
говором. Подекуди строк використання на-
даного за договором об’єкта права інтелек-
туальної власності перевищує строк самого 
ліцензійного договору. 

У такому разі строк ліцензійного договору 
не має самостійного значення, а є підставою 
для припинення договірних зобов’язань при 
умові, що про це прямо зазначено в законі 
або договорі [28, c. 14]. В ст. 1110 ЦК України 
прямо не вказано, що припинення строку лі-

цензійного договору є підставою для припи-
нення зобов’язань сторін за договором. 
Відповідно, строк ліцензійного договору не 
має правоприпиняючого значення. Таку по-
зицію підтверджує і положення норми права, 
де опосередковано зазначено, що строк, на 
який укладається договір не може переви-
щувати строк дії виключного права та при-
пинення ліцензійного договору може викли-
кати припинення виключного права на 
об’єкт права інтелектуальної власності.

Отже, строк використання виключного 
майнового права на визначений у договорі 
об’єкт права інтелектуальної власності (ком-
п’ютерну програму) слід визнати істотною 
умовою, вказавши на це у ч. 3 ст. 1109 
ЦК України.

Ліцензійний договір за своєю суттю є 
оплатним, отже, умова про розмір, порядок і 
строки виплати плати за використання 
об’єкта права інтелектуальної власності но-
сять істотний характер, і сторони повинні 
дійти згоди щодо даної умови. На цьому на-
голошується і в ч. 5 ст. 626 ЦК України, де 
договір є відплатним, якщо інше не встанов-
лено договором, законом або не випливає із 
суті договору. Так звана презумпція відплат-
ності договору. Отже, ліцензіат зобов’я зу-
ється сплатити обумовлену договором вина-
городу (плату), якщо договором не передба-
чено інше, тобто ліцензійний договір є 
оплатним. В іншому випадку договір може 
бути визнано недійсним. Винагорода за на-
даний дозвіл може бути встановлена як фік-
сована грошова сума (паушальний платіж), 
періодичні платежі (роялті) чи їх поєднання 
(комбіновані платежі). Так, п. 2 ст. 33 Закону 
України «Про авторське право і суміжні пра-
ва» передбачено, що авторська винагорода 
визначається у договорі як відсоток від дохо-
ду, отриманого від використання твору, або у 
вигляді фіксованої суми чи іншим чином. За 
загальним правилом плата за використання 
об’єктів права інтелектуальної власності виз-
начається на розсуд сторін, виходячи з прин-
ципу свободи договору. Отже, умова про 
розмір, порядок і строки виплати плати за 
використання об’єкта права інтелектуальної 
власності (комп’ютерної програми) для від-
платного ліцензійного договору є істотною.

Висновок. Виходячи з аналізу доктри-
нальних підходів та змісту ст. 1109–1110 
ЦК України, необхідними і обов’язковими 
істотними умовами ліцензійного договору 
про надання права на використання комп’ю-
терної програми є:

1) предмет;
2) вид ліцензії;
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3) межі або сфера використання комп’ю-
терної програми (конкретні права, що над-
аються за договором);

4) способи використання комп’ютерної 
програми;

5) територія використання виключного 
майнового права на комп’ютерну програму;

6) строк чинності виключного майнового 
права на комп’ютерну програму;

7) розмір, порядок і строки виплати  
плати за використання комп’ютерної про-
грами;

8) визначений максимальний тираж екзем-
плярів комп’ютерної програми, якщо в лі-
цензійному договорі про видання чи інше 
відтворення твору винагорода визначається 
як фіксована грошова сума (ч. 3 та 8 ст. 1109 
ЦК України).
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Постановка проблеми. У нормативно- 
правових актах міжнародних організацій на-
голошується на необхідності реформування 
освіти таким чином, щоб вона мала випере-
джальний характер, була орієнтована як на 
подолання проблем сучасності, так і на май-
бутні запити суспільства. Саме тому система 
вищої освіти України враховує необхідність 
формування не тільки професіонала-вико-
навця, а й професіонала-дослідника, здат-
ного швидко адаптуватися до нових умов, 
знаходити рішення складних проблем. 

Оволодіння науково-дослідницькою ком-
петентністю в цьому аспекті є обов’язковим 
елементом професійної підготовки майбут-
ніх офіцерів Державної прикордонної служ-
би України (далі — ДПСУ). Відповідно до 
вимог керівних документів, офіцери ДПСУ 
повинні вміти використовувати різні дослід-
ницькі методи, способи і засоби при вирі-
шенні завдань оперативно-службової діяль-
ності, застосовувати нетрадиційні принци-
пи мислення, впевнено знаходити алгорит-
ми дій у непередбачених ситуаціях під час 
охорони державного кордону. Діяльність 
сучасного офіцера ДПСУ потребує воло-
діння різними елементами дослідницького 
характеру, зокрема це використання різних 
аналітичних підходів, критичне й неша-
блонне мислення, дослідницька ініціатива, 
уміння приймати необхідне рішення в умо-
вах неповної і суперечливої інформації. 
Науково-дослідницька компетентність до-

помагає офіцерові швидко оперувати ін-
формацією, орієнтуватися в ній, гнучко 
мислити, а отже, бути успішним у профе-
сійній діяльності. Отже, формування науко-
во-дослідницької компетентності (далі — 
НДК) є важливою складовою професійної 
підготовки офіцерів, керівників прикордон-
них підрозділів, оскільки від рівня сформо-
ваності їхньої НДК багато в чому залежить 
успішність виконання ними своїх службо-
вих обов’язків з охорони державного кордону. 

У наш час педагоги розглядають науко-
во-дослідницьку компетентність фахівця в 
тісному зв’язку з його подальшою профе-
сійною діяльністю. Результати аналізу нау-
кових праць щодо сутності компетентності 
та науково-дослідницької діяльності дозво-
ляють трактувати науково-дослідницьку 
компетентність майбутніх офіцерів-при-
кордонників як властивість особистості, що 
характеризує її прагнення й здатність (готов-
ність) реалізувати свої науково-дослідницькі 
знання, уміння, особистісні якості, досвід 
для вирішення науково-дослідницьких за-
вдань у сфері захисту державного кордону.

Аналіз останніх наукових джерел та 
пуб лікацій. Щодо трактування готовності 
серед науковців набули поширення кілька 
підходів. Психологічна енциклопедія трак-
тує готовність як приведення в активний 
стан усіх психофізіологічних систем люд-
ського організму, необхідних для ефектив-
ного виконання певних дій [14, с. 89]. 
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Окремі дослідники вважають готовність важ-
ливою передумовою професіоналізму, мож-
ливості досягнення людиною «акме» у своїй 
професійній діяльності. Зокрема К. Абуль-
ханова-Славська трактує готовність як скон-
центрований показник професіоналізму. 
На думку дослідниці, готовність — це здат-
ність людини досягати вершин (акме) майс-
терності, ті вчинки особистості, що сприя-
ють оптимальному й успішному функціо-
нуванню організації [13]. Л. Орбан-Лембрик 
уважає, що готовність — це можливості 
людини, які характеризують її здатність до-
сягти вершин майстерності. Дослідниця 
при цьому зазначає, що готовність є соці-
ально детермінованим і зумовленим потре-
бами людини мотивованим процесом, який 
виявляється в позитивному емоційно-во-
льовому ставленні до певної діяльності 
[7, с. 312]. Водночас такі дослідники, як 
Б. Ананьєв, Л. Виготський, О. Леонтьєв, 
С. Максименко, З. Курлянд, Р. Хмелюк та ін. 
розглядають готовність як особистісне утво-
рення, прояв індивідуально-особистісних 
якостей, що обумовлений характером май-
бутньої професійної діяльності [1; 2; 8]. 

А. Деркач [3], М. Дьяченко [5], Н. Кузьмі-
на [6] як представники особистісно-діяль-
нісного підходу вважають, що готовність — 
це цілісний прояв усіх граней особистості, 
який дозволяє ефективно виконувати свої 
функції. Зокрема, М. Дьяченко зазначає, що 
готовність як інтегративна якість особисто-
сті містить знання, уміння, навички, нала-
штування на конкретні дії. Учені в структурі 
психологічної готовності виокремлюють 
такі елементи: усвідомлення своїх потреб, ці-
лей і завдань для вирішення тих чи інших 
потреб; осмислення й оцінка умов, у яких по-
трібно працювати; визначення на основі дос-
віду найбільш імовірних способів вирішення 
завдання; прогнозування своїх інтелектуаль-
них, емоційних, мотиваційних і вольових 
процесів; оцінка співвідношення своїх мож-
ливостей, зокрема рівня прагнень; мобіліза-
ція сил відповідно до умов й завдань [5, с. 38]. 

З урахуванням думок К. Абульханової-Слав -
ської [13], Л. Орбан-Лембрик [7], В. Шад-
рікова [16], М. Дьяченка [5], Н. Кузьміної [6] 
та ін. НДК майбутнього офіцера-прикор-
донника можна розглядати як істотну пере-
думову ефективності виконання подальшої 
професійної діяльності.

Метою статті є визначення та аналіз ролі 
науково-дослідницької компетентності май-
бутніх керівників підрозділів Державної 
прикордонної служби України під час вико-

нання службових завдань у професійній  
діяльності.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Аналіз нормативних актів та керівних 
документів засвідчив, що особливостями 
професійної діяльності персоналу Держав-
ної прикордонної служби України (далі — 
ДПСУ) щодо цілей, завдань і результатів 
праці є обумовленість цілей і завдань його 
службової діяльності соціальним замовлен-
ням суспільства й закріплення їх у законах, 
військових статутах і наказах. Зокрема, у 
Законі України «Про Державну прикордон-
ну службу України» визначено, що для за-
безпечення недоторканності державного 
кордону України ДПСУ виконує функції 
правоохоронного, спеціального та оборон-
ного характеру [10].

До функцій правоохоронного характеру 
належать: охорона державного кордону 
України, забезпечення дотримання режиму 
державного кордону та прикордонного ре-
жиму; здійснення прикордонного контро-
лю і пропуску через державний кордон 
України осіб, транспортних засобів, ванта-
жів та іншого майна, а також виявлення і 
припинення випадків незаконного їх пере-
міщення; охорона суверенних прав України 
в її виключній (морській) економічній зоні; 
здійснення оперативно-розшукової діяль-
ності для забезпечення захисту державного 
кордону України; координація діяльності 
державних органів, що здійснюють різні 
види контролю при перетині державного 
кордону України або беруть участь у забез-
печенні режиму державного кордону, при-
кордонного режиму і режиму в пунктах про-
пуску через державний кордон України.

У межах правоохоронної діяльності при-
кордонники виконують також специфічну 
фільтраційну роботу. Це комплекс заходів з 
перевірки осіб, затриманих за порушення за-
конодавства з прикордонних питань — по-
рушників кордону, прикордонного режиму, 
режиму державного кордону та режиму в 
пунктах пропуску через державний кордон 
України. Прикордонники при цьому повин-
ні виявляти тих осіб, які причетні до спеці-
альних органів іноземних держав, міжнарод-
них терористичних організацій, організацій, 
які здійснюють контрабанду наркотиків, 
зброї, інших заборонених засобів, а також 
викривати канали і способи проникнення 
через державний кордон, упереджати та при-
пиняти інші види протиправної діяльності.

Офіцер ДПСУ повинен уміти одночасно 
оперувати великою сукупністю фактів, без-
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посередньо встановлювати нові дані; скла-
дати з них повні «інформаційні картини» 
для результативного розкриття злочинів. 
Зокрема, офіцер повинен уміти вирішувати 
професійні завдання з пошуку і фіксації 
фактичних даних про протиправні дії на 
державному кордоні окремих осіб та груп, 
про розвідувально-підривну діяльність спе-
ціальних служб іноземних держав та органі-
зацій, уміти отримувати інформацію в ін-
тересах прикордонної безпеки тощо. 

Є також важливим вміння застосовувати на-
уково-дослідницькі навички на кожному етапі 
вирішення завдань проблемного характеру, 
зокрема при формулюванні проблеми, її ана-
лізі, пошуку інформації, побудові гіпотез 
(у вигляді версій) та їхньої перевірки 
[15, с. 180]. Серед когнітивних складових 
НДК офіцера-прикордонника слід вказати на 
уміння прогнозувати події, а також планувати 
подальші дії та реалізовувати плани за прин-
ципом структурування ситуацій. Прикордон-
ник повинен вміти визначати засоби здійс-
нення оперативно-службових функцій та по-
слідовність їх застосування, терміни та поря-
док проведення окремих заходів, зокрема 
оперативних та процесуальних, а також спо-
соби фіксації здобутих знань, передбачати 
заходи убезпечення при проведенні дій, що 
потенційно викликають ймовірність застосу-
вання зброї, спецзасобів, фізичної сили та ін. 
Планування роботи протягом певних часо-
вих та ситуативних інтервалів, формулюван-
ня при цьому гіпотези про передбачуваний 
розвиток подій на ділянці кордону, є необхід-
ним аспектом у виконанні службових завдань. 
Важливе також його вміння формулювати 
версії та прогнозувати ситуацію на ділянці 
кордону (припущення про порушення кор-
дону, побудоване за допомогою індуктивних 
умовиводів, які базуються на фактичних да-
них і потребують перевірки дедуктивним 
шляхом), визначати шляхи і методи їх пере-
вірки, а також оцінювати дослідження та 
формулювати висновки [4, с. 128].

Важливе значення мають також уміння 
офіцерів-прикордонників прогнозувати спіл-
кування з різними категоріями осіб. Загалом, 
майже половина робочого часу офіце-
рів-прикордонників припадає на виконання 
професійних обов’язків у сфері міжособи-
стісного спілкування. Йдеться про спілку-
вання з місцевим населенням з питань за-
безпечення охорони кордону, опитування 
громадян, котрі перетинають Державний 
кордон, а також свідків порушення держав-
ного кордону і опитування затриманих гро-

мадян. Це часто особи різного етнічного 
походження, віку, статі, такі, що не володі-
ють європейськими мовами, особи із пси-
хічними аномаліями, агресивно налаштова-
ні та ін. З огляду на це, офіцер-прикордон-
ник повинен володіти знаннями про основні 
психологічні особливості спілкування, спо-
соби виходу з конфліктної ситуації тощо, а 
також уміти встановлювати психологічний 
контакт, привертати увагу громадян, урахо-
вувати психологічні особливості різних 
верств та груп населення, уміти ефективно 
взаємодіяти з різними групами людей тощо. 

Окрім цього, майбутнім офіцерам-прикор-
донникам потрібні навички з організації 
спільної роботи з іншими фахівцями — 
представниками суміжних підрозділів орга-
нів прикордонної служби та органів митної 
служби, Служби безпеки, органів Внут рішніх 
справ, органів місцевого самоврядування, ад-
міністрацією морських вокзалів та аеропор-
тів, залізничних вокзалів тощо. Йдеться про 
погоджені оперативно-пошукові, контрольні 
та режимні дії, що проводяться з метою недо-
пущення порушень законодавства про дер-
жавний кордон та відбуваються в особливих 
умовах. У всіх цих випадках важливе значен-
ня мають науково-дослідницькі уміння офі-
цера-прикордонника [9–12].

Важливо також підкреслити, що у наш час 
різко зросли обсяги інформації, а це потре-
бує фахівця, який може самостійно, критич-
но мислити, шукати шляхи подолання труд-
нощів реального життя, вміти вирішувати 
проблеми, орієнтуватися в інформаційному 
просторі, виявляти аналітичний підхід при 
вирішенні різноманітних оперативно-служ-
бових завдань, тобто мати високий рівень 
сформованості НДК.

Висновок. Таким чином, урахування сут-
ності та специфіки професійної діяльності 
офіцерів ДПСУ дозволяють зазначити, що 
офіцери-прикордонники повинні вміти ви-
користовувати дослідницькі методи, способи 
та засоби при вирішенні професійних за-
вдань, застосовувати нетрадиційні схеми 
мислення та аналітичні підходи, швидко ви-
рішувати нетипові проблеми, складні завдан-
ня та впевнено знаходити алгоритми дій у 
непередбачених ситуаціях. Загалом, НДК 
допомагає офіцерові-прикордоннику швид-
ко оперувати інформацією, орієнтуватися в 
ній, знаходити оптимальні рішення складних 
проблем, дозволяє бути йому більш гнучким, 
а отже, успішнішим у професійному житті, 
що й визначає значимість формування го-
товності до професійної діяльності.
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Концепція стійкого розвитку передбачає 
аналіз як мінімум трьох аспектів стійкості 
господарської системи: економічного, еко-
логічного і соціального [1–3]. Аналіз кожно-
го з цих аспектів потребує використання 
спеціальних показників, які виміряються за 
допомогою різних величин.

Аналіз наукових публікацій дозволив ви-
явити теоретико-методологічні підходи до 
проблем аналізу й управління стійкістю со-
ціо-еколого-економічних систем (СЕЕС). 
Можливість рівноважного зростання роз-
глянута у фундаментальних роботах класи-
ків економічної думки Р. Солоу, В. Леон-
тьєва, Дж. Форрестера [13]. Питання необ-
хідності екологізації економіки піднімалися 
у працях багатьох сучасних зарубіжних 
вчених Д. Медоуза, А. Ендерса, Дж. Фор-
рестера. Загальна методологія дослідження 
стійкого розвитку соціально-економічних 
систем багато в чому базується на теорії 
економічної динаміки, що відображена у 
роботах М. Кондратьєва, Ф. Кюдланда, 
Е. Прескотта, Р. Харрода і Й. Шумпетера. 

Синергетичні ефекти стійкого розвитку 
були досліджені М. Портером, І. Стен гер-
сом, І. Пригожиним та іншими. Регіональ-
ним аспектам стійкого розвитку присвячені 
роботи С. Бобилєва, В. І. Данилова-Да ни-
л’я на, О. Струкової, М. Че пурних, В. Шев-
чука, С. Дорогунцова, Б. Да нилишина та 
інших. Проблематика відносин соціуму і 
природи досліджена у працях П. Олдака, 
Н. Пахомової, М. Реймерса, Т. Хачатурова 
та інших [5–7; 10–14]. 

За всією цінністю результатів проведених 
досліджень необхідно зазначити, що біль-
шість теоретичних і методологічних про-
блем аналізу, оцінки та управління стійким 
розвитком потребують подальшої розроб-
ки, головними з яких є методологічний ін-
струментарій, що характеризується не-
узгодженістю, та відсутність чітких і одно-
значних оцінок усіх елементів потенціалу 
соціо-еколого-економічних систем. 

Метою дослідження в статті виступають 
теоретико-методологічне обґрунтування і 
концептуальна розробка інструментарію 
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аналізу й оцінки стійкого розвитку СЕЕС 
різних рівнів.

Предметом дослідження є теоретико-ме-
тодологічні, методичні та практичні аспек-
ти аналізу й оцінки стійкості розвитку 
СЕЕС регіону. Об’єктом дослідження є про-
цес розвитку СЕЕС регіону.

На теперішній час є багато інтерпретацій 
поняття стійкості СЕЕС [11; 16]. На наш по-
гляд, треба розглядати це поняття як стійкість 
СЕЕС, яка є підсистемою у системах вищого 
порядку: макрорегіональній і національній. 
У цьому контексті соціо-еколого-економічна 
стійкість є властивістю системи досягати по-
ставлених соціальних та економічних цілей в 
умовах трансформації зовнішнього середо-
вища, зберігаючи свій внутрішній потенціал 
й основні параметри природного оточення. 
З точки зору стійкості СЕЕС можна виокре-
мити чотири можливих стани: стійкий, рі-
вноважний, нестійкий та кризовий. Кожний 
рівень має свої специфічні риси забезпечен-
ня стійкості розвитку. 

Треба зауважити, що однією з найважливі-
ших передумов стійкого розвитку є орієнта-
ція системи нижчого порядку на реалізацію 
цільових установок системи вищого рівня. 
Ця умова є важкою для виконання з точки 
зору реальної практики [6]. Причина цього 
полягає у суперечності, яка іноді переходить 
у конфлікт інтересів систем вищого і ниж-
чого рівнів. Практика дає немало прикладів 
того, як зосереджений на максимізації при-
бутку менеджмент великого підприємства 
реалізує стратегію хижацького використан-
ня природних ресурсів, нехтує вирішенням 
проблем захисту довкілля від промислових 
забруднень, не приділяє уваги дотриманню 
техніки безпеки праці, провокує загострен-
ня соціальних конфліктів серед робітників. 
Очевидно, що така стратегія поведінки є не-
прийнятною з точки зору системи вищого 
порядку — регіональної. Для вирішення су-
перечностей необхідно узгодження інтере-
сів підприємства з концепцією стійкого роз-
витку регіону і відповідна модифікація стра-
тегії розвитку. В загальному випадку необ-
хідно забезпечити пріоритет цілей системи 
вищого рівня шляхом зміни стратегії систе-
ми нижчого порядку з обов’язковим введен-
ням до неї орієнтирів розвитку системи ви-
щого порядку. Регіони як важливі складові 
елементи державної системи управління ві-
діграють вирішальну роль у впровадженні 
Концепції сталого розвитку [12].

Як інструмент виявлення та аналізу факто-
рів стійкості розвитку СЕЕС ми пропонує-

мо метод формування структурних діаграм. 
Структурна діаграма являє собою таблицю, 
у якій фіксуються наявні й потенційні зов-
нішні та внутрішні щодо системи процеси і 
оцінюється їх вплив на стан окремих компо-
нентів стійкості: економічної, екологічної і 
соціальної. Оскільки виявлення факторів 
являє собою складний рекурсивний процес 
[7; 9; 16], то під час формування структурної 
діаграми рекомендуємо використовувати 
різні методи, в тому числі такі, як моніто-
ринг інформаційного поля, проведення екс-
пертних опитувань, сценарне та імітаційне 
моделювання та інші. Виявлені фактори не 
тільки можуть мати складні взаємозв’язки, 
але й пояснюватися набором передумов, які 
потребують додаткового аналізу.

Із загальної групи факторів необхідно 
виокремити ті, які можуть негативно впли-
нути на розвиток СЕЕС. Як інструмент їх 
аналізу пропонуємо застосовувати спеціаль-
ну «Карту впливу негативних факторів втра-
ти стійкості СЕЕС». Складний причин-
но-наслідковий зв’язок між різними факто-
рами втрати стійкості СЕЕС приводить до 
необхідності їх суспільного розгляду та 
розв’язання. Розроблена карта дозволяє: ви-
значити відносну стійкість розвитку СЕЕС 
щодо негативних впливів середовища, сис-
тематизувати інформацію про коливання 
зовнішнього та внутрішнього середовища, 
прогнозувати час їх виникнення і можливі 
наслідки, ранжувати їх, виявляти «слабкі міс-
ця» системи управління [1–3]. Вплив факто-
рів на стійкість розвитку характеризується 
вірогідністю виникнення негативної події та 
ступенем інтенсивності її впливу. Під час 
аналізу впливу факторів на стійкість розвит-
ку СЕЕС в координатах «вірогідність події/
інтенсивність впливу» можна виокремити 
чотири можливих стани — від високо ста-
більного до нестабільного (рис. 1).

Нестійкість максимальна, коли вірогідність 
негативної події висока, а наслідки серйозні 
(квадрант ІІІ). Якщо ж навпаки, наслідки по-
дій не є значними і мають низьку вірогід-
ність, рівень стійкості розвитку системи буде 
високим (квадрант І). Події, що мають високу 
вірогідність, але незначні наслідки (квад-
рант ІІ) входять в компетенцію тактичного 
загального, в т. ч. екологічного менеджменту. 
У випадку аналізу СЕЕС регіону до таких 
розповсюджених проблем можна віднести 
невеликі зміни екологічних та економічних 
показників розвитку, незначне зниження 
темпів розвитку соціальної інфраструктури 
та інші. Події IV квадранта, які характеризу-
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ються низькою вірогідністю, але серйозни-
ми наслідками, потребують стратегічного 
аналізу і планування заходів щодо визначен-
ня їх негативного впливу, що виходить за 
межі тактичного менеджменту.

Під час аналізу негативних подій, що ма-
ють серйозні наслідки для СЕЕС, необхідно 
провести класифікацію можливих ризиків, 
їх ранжування, і визначити найбільш важли-
ві напрямки дій із забезпечення стійкого 
розвитку. Прикладом таких ситуацій може 
служити вірогідність серйозних техногенних 
аварій, природних катаклізмів, значне заго-
стрення соціальної обстановки та інше [11].

Систематизація сучасних методологічних 
підходів до оцінки стійкого розвитку на на-
ціональному та регіональному рівнях дозво-
лила нам виокремити два великих класи 
оцінок стійкого розвитку, які різняться про-
цедурами вимірювання і формою представ-
лення результатів: використання системи 
показників і формування інтегральних оці-
нок. За повнотою охоплення компонентів 
стійкого розвитку ми виокремили комплек-
сний і фрагментарний підходи. Слід зазна-
чити, що більшість сучасних підходів до 
оцінки стійкого розвитку засновані на вико-
ристанні неагрегованих показників, які фік-
сують рівень національного або регіональ-
ного розвитку в окремих проблемних галу-
зях. Як правило, до таких галузей відносять 
або економіку і соціальну сферу, або еконо-
міку і екологію. Таким чином, більшість під-
ходів можна вважати фрагментарними [3]. 

До комплексних методологічних підходів 
можна віднести такі системи показників, які 
описують як мінімум три компоненти стій-
кого розвитку (економічну, соціальну та 
екологічну). У ряді випадків додатково до 

перелічених трьох використовують інститу-
ціональні (розвиненість інфраструктури та 
інформаційно-комунікаційного середови-
ща та інше) та/або політичні (забезпече-
ність політичних свобод, ступінь демокра-
тизації, рівень корупції, транспарентність та 
інші) показники.

З управлінської та аналітичної позицій ве-
ликий інтерес становить розробка інтеграль-
них показників, які об’єднують декілька окре-
мих індикаторів. Цей підхід дає змогу за од-
ним таким показником дійти висновку про 
ступінь стійкості СЕЕС і збалансованості її 
розвитку. Даний підхід є більш складним з 
точки зору технології конструювання, що 
пов’язано з обґрунтуванням використання 
індикаторів непрямого впливу, які входять до 
нього, і методиками їх об’єднання в єдиний 
інтегральний показник [16]. У той же час він 
має важливі переваги, до яких відносяться на-
очність представлення результатів і простота 
проведення порівняльного аналізу стійкості 
різних об’єктів на основі розрахованих інте-
гральних показників. Саме внаслідок описа-
них вище переваг ми й зробили вибір інте-
грального підходу, і запропонували оригі-
нальну методологію формування інтеграль-
ного показника стійкого розвитку СЕЕС.

Стійкість розвитку СЕЕС схильна до 
впливу різних факторів, дослідження яких 
засновано на наступних методологічних по-
ложеннях: стійкий розвиток як складна ди-
намічна властивість системи формується і 
підтримується сукупністю взаємодіючих 
факторів; дія, що виникає під впливом кож-
ного фактора, який входить до даної сукуп-
ності факторів, залежить від рівня розвитку 
інших факторів і від суб’єктивних умов, що 
склалися у СЕЕС.

Рис. 1. Карта впливу негативних подій середовища 
на стійкість господарської системи  

(авторська розробка)
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Фактори стійкого розвитку безпосередньо 
взаємопов’язані, але часто вони по-різному 
впливають на системи: одні — позитивно 
впливають на її збалансованість і стійкість, 
інші — негативно. При цьому негативний 
вплив низки факторів може не просто зни-
зити, але й нівелювати позитивний вплив 
інших. Наявність великої кількості різно-
спрямованих факторів приводить до необ-
хідності їх групування і класифікації. 
Класифікація факторів регіонального стій-
кого розвитку може бути проведена на ос-
нові місця їх формування (внутрішні та зов-
нішні фактори); значущості впливу (основ-
ні та другорядні); структури (прості та склад-
ні) і тривалості впливу (постійні й тимчасо-
ві). З точки зору управління процесом стій-
кого розвитку регіональної системи прин-
ципово важливим є розмежування факторів 
на внутрішні та зовнішні, оскільки перші 
залежать від ефективності управління са-
мою системою, другі є зовнішніми щодо неї 
і знаходяться поза зоною її впливу. 

Результати дослідження внутрішніх фак-
торів стійкого регіонального розвитку на 
прикладі Чернігівської області показали, що 
є п’ять найбільше виражених факторів роз-
витку на регіональному рівні, які з позицій 
сили та слабкості можна охарактеризувати 
наступним чином:

1) населення — фактор який з позицій 
сили розвитку СЕЕС має ємний ринок пра-
ці та споживання за рахунок високої чисель-
ності населення; високий рівень освіти і 
культури та низьку соціальну конфліктність; 
серед слабких сторін — низькі показники на-
роджуваності й тривалості життя, «старіння» 
населення, значна майнова диференціація; 

2) інфраструктура — фактор, який з пози-
цій сили розвитку СЕЕС має відносно висо-
кий рівень інженерного та енергетичного за-
безпечення житлового та нежитлового фон-
дів, приміські рекреаційні зони, багатство 
водних ресурсів, багатство земельних ресур-
сів, багатство лісових, у т. ч. рослинних ре-
сурсів, розвинена система пасажирської й 
вантажної транспортної інфраструктури; се-
ред слабких сторін — фізичний знос інженер-
ної інфраструктури, перевантаженість тран-
спортної інфраструктури, низький розвиток 
туристичної інфраструктури, відсутність су-
часного порту з розвиненою логістичною 
інфраструктурою та дефіцит потужностей 
для утилізації і переробки побутових та про-
мислових відходів, відходів тваринництва;

3) економіка — фактор, який з позицій сили 
розвитку СЕЕС має багатогалузева структу-

ра, ємний споживчий ринок, розвинений 
сектор банківських, фінансових і страхових 
послуг, високий рівень конкурентоспро-
можності ряду галузей економіки області, 
розвинена логістична мережа; серед слаб-
ких сторін — низький рівень експорту, ви-
сокий ступінь зношення основних вироб-
ничих фондів, зростання тіньової економіки, 
ухилення від податків, брак кваліфікованих 
спеціалістів робітничих спеціальностей; 

4) культура — фактор, який з позицій сили 
розвитку СЕЕС має великий культурний по-
тенціал (особливо народна творчість), уні-
кальні архітектурні, історичні, паркові ан-
самблі, розвинена мережа культурних закла-
дів: музеїв, театрів, бібліотек, виставкових і 
концертних залів; серед слабких сторін — 
обмежений доступ культурних послуг для 
частки населення, низька економічна ефек-
тивність ряду культурних закладів, загроза 
зниження фінансування закладів культури і 
мистецтва, загроза руйнування історичних, 
культурних пам’яток, природних парків;

5) соціальна сфера — фактор, який з по-
зицій сили розвитку СЕЕС має високий рі-
вень розвитку освіти, охорони здоров’я, зна-
чна частка недержавних закладів у галузі 
освіти, медицини, сфері соціального обслу-
говування; серед слабких сторін — недо-
статнє фінансування і слабка матеріальна 
база закладів освіти, охорони здоров’я, соці-
ального обслуговування та загроза зникнен-
ня великої частки зеленої зони міста й об-
ласті під забудовою.

Система цілей стійкого регіонального роз-
витку на прикладі Чернігівської області 
представлена у вигляді дерева цілей (рис. 2). 

Запропонований методологічний підхід 
має дві ключові переваги. Перша — наяв-
ність можливості забезпечити працездат-
ність розроблених у межах його методик і 
процедур вимірювання під час використання 
показників різної розмірності, а також у ситу-
ації нелінійних співвідношень між показни-
ками. Друга — гнучкість і можливість адапта-
ції запропонованого інструментарію вимі-
рювання в умовах зміни структури цілей 
стійкого розвитку, а також масштабованість, 
яка забезпечує можливість використання для 
оцінки розвитку систем різного рівня.

Як критерії відбору показників стійкого 
розвитку ми пропонуємо наступні: науко-
во-теоретичне обґрунтування, відображен-
ня суттєвої і об’єктивної інформації про по-
точний стан системи та її внеску у розвиток 
систем вищого рівня; вираження внутріш-
ньої логіки розвитку системи, облік факто-
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рів зовнішнього впливу, забезпечення мож-
ливості ідентифікації як основних проблем, 
так і ключових позитивних факторів стійко-
го розвитку, систематичний і повний опис 
найбільш важливих структурних компонен-
тів СЕЕС, відображення досягнень сформо-
ваних орієнтирів і цілей за основними ас-
пектами стійкого розвитку, спирання на ін-
формацію з достовірних і авторитетних 
джерел, можливість кількісного опису дина-
міки розвитку системи, фокусування уваги 
на суттєвій інформації при мінімізації ви-
трат ресурсів і часу на збір, обробку і роз-
повсюдження даних, забезпечення просто-
ти інтерпретації результатів оцінки і прове-
дення порівняльного аналізу стійкості різ-
них систем, придатність для використання у 
процесі прийняття, контролю і коригування 
управлінських рішень.

Оцінка ступеня стійкості регіону форму-
ється на основі зіставлення еталонного роз-
поділу показників, що характеризує ідеаль-
ний тип його розвитку, та їх фактичного 
розподілу. При цьому використовують ме-
тоди матричного числення. Оскільки у роз-
робленій методиці показники упорядковані 
на основі дерева цілей, то співвідношення 
динаміки їх зміни, що формується, є нелі-
нійним. Ступінь відповідності фактичного 
порядку еталонному оцінюється за допомо-
гою показника стійкості. Розроблена мето-
дика забезпечує проведення порівняльного 
аналізу стійкості розвитку регіональних 
СЕЕС, а також дозволяє ранжувати їх за сту-
пенем стійкості. При цьому моніторинг ре-
зультативності і збалансованості регіональ-
ного розвитку стає більш інформативним.

Особливої уваги заслуговують процедури 
діагностики і аналізу тенденцій регіональ-
ного розвитку на базі запропонованої мето-
дики, а саме: процедура діагностики, деком-

позиції і аналізу порушення нормативних 
співвідношень показників, які дозволяють 
виявити основні проблеми стійкого розвит-
ку регіону й ідентифікувати фактори, що 
знижують його стійкість, на основі глибини 
порушення цільових установок стійкого роз-
витку. Це дає можливість сформувати про-
граму заходів для подолання виявлених про-
блем і підвищення стійкості регіонального 
розвитку. Запропоновані методи і процедури 
дають змогу проаналізувати вплив різних ва-
ріантів тактичних управлінських рішень на 
рівень стійкого розвитку. Головна мета тако-
го аналізу полягає не тільки у виявленні та 
ліквідації основних проблем СЕЕС, але й в 
усуненні умов і причин, що їх викликають. 

Отже, реалізація запропонованої нами ме-
тодології та методичного інструментарію 
дозволить: побудувати інтегральну оцінку 
стійкості СЕЕС на основі різних параметрів 
її розвитку; оцінити динаміку змін ефектив-
ності обраних напрямків розвитку об’єкта 
дослідження в часі; виявити проблемні 
зони, визначити їх глибину і сформувати 
управлінські впливи для їх коригування; оці-
нювати заплановані зміни в діяльності 
об’єкта дослідження на основі розрахунку 
очікуваних значень оцінок стійкості; забез-
печити контроль за функціонуванням 
об’єкта дослідження і виявляти фактори, що 
знижують його стійкість; формувати індиві-
дуальні інструменти для поглибленого ана-
лізу стійкості на основі запропонованої ме-
тодології; автоматизувати процеси інфор-
маційно-аналітичного забезпечення управ-
лінських рішень; оцінити доцільність взає-
модії з даним економічним об’єктом для 
різних груп стейкхолдерів; чітко визначити 
головну мету та конкретизувати задачі, які 
необхідно розв’язати на рівнях управління 
розвитком СЕЕС певного регіону.

Рис. 2. Дерево цілей стійкого розвитку Чернігівської області
(авторська розробка)
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Правовий аспект визначення охорони 
водних ресурсів, а особливо з урахуванням 
євроінтеграційних напрямів України, стає 
досить актуальним питанням, але водночас 
і складним. Адже перед пошукачами вини-
кає потреба не лише досліджувати, визна-
чати нормативно-правові положення, вра-
ховувати практичну сторону їхньої реаліза-
ції, колізійні моменти тощо, а також до-
сліджувати й існуючі нормативні акти, які 
діють на рівні Європейського Союзу, ста-
вити для себе мету їхнього вивчення та, з 
урахуванням положень імплементації, ви-
значати моменти можливого втілення пев-
них норм права до вітчизняного законо-
давства. При цьому, потрібно чітко усві-
домлювати, що процес імплементації має 
відбуватися лише в тому випадку, коли між-
народні норми є прийнятними для нашої 
країни в цілому, що прослідковується через 
існуючі традиції, практику, місцеві звичаї, з 
урахуванням географічного положення, 
потреби до такого регулювання тощо. 
Окрім таких ключових аспектів, тематика 
дослідження характеризується і практич-
ною стороною. Перш за все, це стан вод-
них ресурсів України в цілому, в тому числі 
і водних ресурсів, які використовуються у 
сільському господарстві. Якщо за часів іс-
нування державної форми власності на 
землю, коли органи державної влади вста-

новлювали самостійно будь-які дії з питань 
пов’язаних із захистом водних ресурсів, ви-
значали заходи щодо зрошення тощо, то з 
плином часу та переходом до ринкової еко-
номіки, яке ще до сих пір знаходиться у ста-
дії становлення, виникає реальна потреба не 
лише досліджувати нормативно-правове 
регулювання та пропонувати дієві заходи, 
але й доводи їх до суб’єктів господарюван-
ня. Саме зазначене і становить мету дослі-
дження, визначає ряд чергових завдань.

Аналіз останніх досліджень. Врахо ву-
ючи певну специфічність виокремленого 
напряму наукового пошуку, відразу необхід-
но здійснювати зазначення про відсутність 
фундаментального дослідження — рівня ди-
сертаційної, докторської роботи чи моногра-
фічного висвітлення саме у сфері земельно-
го, аграрного, екологічного та природо-
ресурсного права. Однак, підґрунтям для  
наукового пошуку стали як фрагментарні 
праці науковців правників: В. І. Андрейцева, 
Г. І. Ба люк, Л. О. Бондаря, О. В. Гафурової, 
А. П. Гетьмана, В. М. Єрмоленка, І. І. Кара-
каша, Т. О. Коваленко, К. А. Кондратьєвої, 
М. В. Краснової, П. Ф. Кулинича, А. М. Мі-
рошниченка, В. В. Носіка, О. Ю. Піддуб но го, 
А. К. Соколова, А. М. Статівки, В. Ю. Ур-
кевича, Ю. С. Шемшученка, М. В. Шульги 
та інших; так і спеціальна дисертаційна ро-
бота К. О. Худавердової за темою «Правове 
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регулювання використання та охорони вод-
них ресурсів у сільському господарстві» [1].

Виклад основного матеріалу. Першо-
чер говим напрямом визначення для дослі-
джуваного питання має стати дефініція роз-
поділу і чіткого розуміння органічної та еко-
логічно чистої продукції (сировини) у сіль-
ському господарстві. Як наслідок, ключовим 
стане визначення не лише термінологічного 
розуміння, а й врахування безпосереднього 
процесу досягнення кінцевого результату.

З урахуванням пропонованих раніше кри-
теріїв розподілу щодо органічного виробни-
цтва та екологічно чистого [1], безпосеред-
ньо суб’єктів, призначення земельних діля-
нок для цих цілей можемо стверджувати, що 
доцільним та виправданим стане розгляд 
водних ресурсів саме у такому напрямі.

У свою чергу, визнаємо за можливе пого-
дитися із авторською позицією К. О. Худа-
вердової щодо виділення видів водокорис-
тування в сільському господарстві за цілями: 
а) сільськогосподарське  водопостачання 
(включає господарсько-побутові потреби 
населення та потреби сільськогосподар-
ського виробництва); б) для зрошування та 
обводнення; в) для ведення аквакультури 
[1, с. 7]. Дійсно, з урахуванням виокремле-
них нами напрямів здійснення господарю-
вання, необхідними та характерними водно-
час, стає для них, характерний трьохрівне-
вий розподіл. Адже, в залежності від того, 
на якій земельній ділянці відбувається здійс-
нення чи то органічного, а, в переважній 
більшості, екологічно чистого виробни-
цтва, як приклад, земельна ділянка надана 
для городництва — використовується вода в 
контексті пропонованої авторської ідеї у 
першій позиції — сільськогосподарське во-
допостачання. Відбувається безпосередній 
процес виробництва продукції, знову ж 
таки, потрібні якісні водні ресурси. 

Ведучи мову про більші площі вирощу-
вання органічної або ж екологічно чистої 
продукції чи сировини, як приклад на зе-
мельних ділянках наданих для ведення осо-
бистого селянського господарства, фермер-
ського господарства, товарного сільсько-
господарського виробництва тощо, існують 
підстави стверджувати про необхідність 
водних ресурсів з метою отримання біль-
шого врожаю, продукції (сировини) біль-
шої якості тощо. При цьому, саме у сіль-
ському господарстві стане ключовою пов’я-
заністю між собою водних ресурсів, які по-
стачаються по відповідних трубопроводах, 
так і ті, які неможливо віднести до водних 

ресурсів, але вони з ними тісно перепліта-
ються, а саме, це стосується опадів, які випа-
дають у вигляді дощу, снігу тощо. У випад-
ку, якщо земельні ділянки розміщуються 
поблизу річок, то варто говорити і про по-
ширення відповідних водних ресурсів під 
час розливу. Так, виникає реальна підстава 
для чіткого розуміння, що чисті та сприят-
ливі мають бути не лише ті водні ресурси, 
які постачають відповідні організації, під-
приємства, установи. Також потрібно забез-
печувати системний та комплексний аналіз, 
постійну динаміку, визначати вміст шкідли-
вих речовин, критеріїв викидів, скидів як 
безпосередньо до водних ресурсів, так і в 
атмосферу, що, внаслідок осідання, зумов-
лює потрапляння до природних водних 
об’єктів. На сьогодні це є значною пробле-
мою, яка потребує значної уваги, економіч-
них витрат, забезпечення контролю зі сто-
рони державних органів, підвищення ціно-
вої політики на вироблену продукцію (си-
ровину) будь-якого спрямування: чи то про-
мисловість — важка, легка, харчова, чи то 
сільське господарство і т. д. Оскільки, без 
економічної обґрунтованості ніхто не захо-
че вести мову про встановлення відповідних 
фільтрів, очисних споруд тощо. Звичайно, 
можливо піти шляхом підвищення критері-
їв відповідальності, але поки не буде еконо-
мічної обґрунтованості, а особливо це сто-
сується сільськогосподарської сфери, такі дії 
та пропозиції приведуть лише до згортання 
того чи іншого виду господарської, підпри-
ємницької діяльності. 

Звернена увага до такого, на наш погляд, 
важливого розуміння забруднення та засмі-
чення водних ресурсів, водних об’єктів ще й 
через опади стає виправданою у зв’язку з 
діяльністю щодо ведення аквакультури. 
Адже, аквакультури є також одним з напря-
мів у органічному та екологічно чистому  
господарюванні.

Черговим моментом, на який потрібно 
звертати увагу, стає факт надання земельних 
ділянок зайнятих водними об’єктами в 
оренду до 50-ти років, при цьому, особливо 
гостро стоїть ситуація щодо здійснення ви-
лову риби сітками, коли досить часто мож-
ливо спостерігати, що риба була удушена, 
проте з сітки випала, залишилась у водоймі 
та почала розкладатися, наслідки — не з 
найприємніших. Інша, гірша ситуація, коли 
орендар зливає воду з водних об’єктів (став-
ків) з метою вилову риби, при цьому причи-
ною зазначає наповнення водойми навесні 
шляхом танення снігу, дощів. Проте, з пев-
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ною зміною клімату маємо те, що не наби-
рають води відповідні водні об’єкти. І хоча 
за чинним законодавством такі дії не є доз-
воленими, ніхто, чомусь, не притягує відпо-
відних осіб до відповідальності. Подвійний 
важіль ця проблема має у випадку, коли во-
дойма знаходиться у межах населеного 
пункту і додатково слугує мешканцям міс-
цем для напування своєї худоби.

Разом з тим, коли ми говоримо про вироб-
ництво аквакультур у контексті органічного 
чи екологічно чистого господарювання, ви-
никає реальна загроза тому, що, як приклад, 
пройде дощ, який «поверне всі ті шкідливі 
речовини, які були викинуті в атмосферне 
повітря» і стане далеко не відомим фактом, 
як це відобразиться на розведення риби, її 
життя та здоров’я у контексті визначених 
видів господарювання. 

Окрім того, черговою проблемною, але 
важливою, стає ситуація опадів. Адже, відо-
мі такі ситуації — пройдуть дощі — пропа-
дуть сади, огородина тощо. Таким чином, 
природній процес щодо концентрації шкід-
ливих речовин, які протягом року потрапля-
ють до атмосфери, проявляється шляхом 
повернення на природну територію — де 
живуть люди, ростуть рослини, мешкають 
тварини, знаходяться рибні ресурси і т. д. — 
через опади, через перенесення вітром. 
Відсутні очисні фільтри, певні захисні спо-
рудження на підприємствах, заводах, гірни-
чо-видобувних комплексах, не утилізовані 
«давні» отрутохімікати — одні потрапляють 
шляхом випарювання до атмосферного по-
вітря, інші, за рахунок відсутності надійного 
укриття, змиваються у водойми, на інші те-
риторії під час дощів тощо. В подальшому 
окрім «випаленої» огородини, сухих дерев 
і т. д., маємо системні проблеми для сіль-
ського господарства: де напувати худобу, де 
її пасти, де знаходити траву для годівлі свій-
ської птиці, як жити птахам та звірям у лі-
сосмугах, які знаходяться на межі зникнення 
тощо. Визначальними постають питання: 
особа, яка здійснює органічне чи екологіч-
но чисте виробництво, яке передбачає від-
сутність будь-яких подібних впливів таких 
чинників, як захистить себе, як вона зможе 
забезпечити собі відшкодування понесених 
втрат — втрати, які будуть визначатися не 
лише зіпсованим — неорганічним чи еколо-
гічно чистою продукцією (що отримується 
зараз або ж у цей сезон), — а й тим впливом, 
які завдано такими дощами, чи перенесеним 
вітром шкідливих речовин концентрованих 
у повітрі тощо на потім. Адже, опади напиту-

ють землю водою (земля поглинає воду — за 
природною структурою, своєю властивістю) 
і достеменний факт того, що після таких по-
дій земельні ресурси залишаться придатни-
ми для вирощування органічної чи екологіч-
но чистої продукції, сировини відсутній.

Саме тому важливо забезпечити на норма-
тивно-правовому рівні комплексний сис-
тем ний вплив на зазначені об’єкти: встано-
вити очисні споруди на підприємствах, ути-
лізувати або спорудити надійні сховища для 
отрутохімікатів, строк яких вийшов та які 
знаходяться у невідомій власності, забезпе-
чити очисне супроводження для постачан-
ня водних ресурсів сільському населенню, 
забезпечити функціонування водоймищ (на 
рівні норми права закріпити, що збережен-
ня, відновлення та підтримання належного 
стану водних об’єктів покладається на орга-
ни місцевого самоврядування; з метою 
уникнення знищення водойм — виключити 
можливість їхнього передання в оренду), 
контролювати розміщення відповідних тва-
ринних комплексів, що унеможливить по-
трапляння до водойм відповідних відходів 
життєдіяльності.

Окрім того, з урахуванням євроінтегра-
ційних процесів України, варто з обов’яз-
ковим розмежуванням, визначенням най-
кращого вивчати нормативно-правові акти 
міжнародного, європейського рівня та при-
ймати відповідні дії щодо імплементації 
відповідних положень до чинного законо-
давства України.

На сьогодні на теренах Європейського 
Союзу можливо виокремити певні положен-
ня щодо водних ресурсів, які, в свою чергу, 
різняться об’єктом, який може бути забрудне-
ний, та тим, чим він може бути забруднений.

Так, основним нормативно-правовим ак-
том у сфері водних ресурсів на рівні 
Європейського Союзу є Директива 
2000/60/ЄС Європейського Парламенту і 
Ради від 23 жовтня 2000 року про встанов-
лення рамок діяльності Співтовариства у 
сфері водної політики [2]. Дана Директива 
передбачає регулювання районів річкових 
басейнів, план їхнього управління, добрий 
статус водних об’єктів, що визначається доб-
рим екологічним (класи екологічного стату-
су: відмінний, добрий, задовільний, пога-
ний, дуже поганий) та хімічним статусом 
(класи хімічного статусу: добрий, неспро-
можний досягнути доброго). Класом — до-
брий хімічний і кількісний статус — визна-
чається добрий статус для підземних вод. 
Під час визначення зазначених класів засто-
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совуються також Директиви 2008/105/ЄС 
про екологічні стандарти у сфері водної по-
літики [3] та Директива 2013/39/ЄС [4], що 
вносить зміни до Директиви 2000/60/ЄС 
Євро пейського Парламенту і Ради від 
23 жовтня 2000 року про встановлення ра-
мок діяльності Співтовариства у сфері вод-
ної політики і Директиви 2008/105/ЄС про 
пріоритетні речовини. Варто зазначити, що 
у відповідності з європейським спрямуван-
ням перед Україною на сьогодні визначено 
терміни реалізації відповідних європей-
ських положень до чинного законодавства.

Наступним нормативно-правовим актом 
європейського значення є Директива 
2007/60/ЄС Європейського Парламенту та 
Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку і 
управління ризиками затоплення (так звана 
Паводкова Директива) [5]. У відповідності 
до неї, потрібно провести попередні оцінки 
ризиків затоплення, що включає опис зато-
плень, які відбулися, та ті, щодо яких є ймо-
вірність повторення та історичні карти зато-
плень. У свою чергу, карти розробляються 
двох типів: 1) карти загроз (зон) затоплення 
із зазначенням на них площі та глибини за-
топлення; 2) карти ризиків затоплення із за-
значенням населених пунктів та господар-
ської і соціальної інфраструктури у зоні по-
тенційного впливу затоплення. Дані карти 
слугують підґрунтям для створення Планів 
управління ризиками затоплення.

Директива 2008/56/ЄС Європейського 
Парламенту і Ради від 17 червня 2008 року 
про встановлення рамок діяльності Співто-
вариства у сфері екологічної політики щодо 
морського середовища [6] закріплює потре-
бу у розробленні стратегії щодо власних 
морських водних об’єктів та відповідну про-
граму заходів.

Директива Ради 91/271/ЄЕС від 21 травня 
1991 року про очистку міських стічних вод [7] 
поширюється на всі населені пункти та про-
мислові об’єкти, де населення перевищує 
2000 осіб. У відповідності до неї, повинно 
бути передбачено: механічне очищення 
стоків агломерації, механічне та біологічне 
очищення стоків агломерації, додаткове 
очищення від поживних речовин очищен-
ня стоків агломерації більше 10000 у випад-
ку скиду в уразливі зони евтрофних водних 
об’єктів. Окрім того, існує вимога щодо от-
римання дозволів на всі скиди міських стіч-
них вод, скиди харчової промисловості, 
промислових стоків до міських каналізацій-
них систем, проведення моніторингу якості 
води як на очисних спорудах, так і при-

ймального водотоку та контролю місць 
складування мулів і його повторного вико-
ристання, повторного використання очи-
щених стічних вод.

Директива Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 
1998 року про якість води, призначеної для 
споживання людиною [8] передбачає за-
хист здоров’я людей від несприятливого 
впливу будь-якого забруднення води, перед-
бачає стандарти для води, що споживається 
людиною, закріплює 48 мікробіологічних 
та хімічних показників, які підпадають нор-
муванню у воді. Вимоги поширюються на 
усі системи водопостачання, у тому числі — 
цистерни, пляшки, контейнери тощо, які 
використовуються у харчовій промисловості.

Директива Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 
1991 року про захист вод від забруднення, 
спричиненого нітратами з сільськогоспо-
дарських джерел [9], за якою передбачається 
визначення поверхневих та підземних вод, 
які підпадають забрудненню безпосередньо 
або тих, для яких існує ризик такого забруд-
нення у відповідності до критеріїв, які чітко 
закріплені у Директиві, визначення уразли-
вих зон для водних об’єктів, розробку ко-
дексів кращих методів ведення сільсько-
господарських робіт, які б застосовувалися 
аграріями на добровільних засадах, розроб-
ка плану дій, що є обов’язковим для реаліза-
ції у зонах, уразливих до забруднення нітра-
тами, проведення національного моніто-
рингу та звітності.

На сьогодні базовим нормативно-право-
вим актом в Україні у питанні захисту вод-
них ресурсів є Водний кодекс України [10], в 
преамбулі якого зазначається: «водні ресур-
си забезпечують існування людей, тварин-
ного і рослинного світу і є обмеженими та 
уразливими природними об’єктами; в умо-
вах нарощування антропогенних наванта-
жень на природне середовище, розвитку 
суспільного виробництва і зростання мате-
ріальних потреб виникає необхідність роз-
робки і додержання особливих правил ко-
ристування водними ресурсами, раціональ-
ного їх використання та екологічно спрямо-
ваного захисту; водний кодекс, в комплексі з 
заходами організаційного, правового, еко-
номічного і виховного впливу, сприятиме 
формуванню водно-екологічного правопо-
рядку і забезпеченню екологічної безпеки 
населення України, а також більш ефектив-
ному, науково обґрунтованому використан-
ню вод та їх охороні від забруднення, засмі-
чення та вичерпання» [10]. Певні питання 
регулює і Закон України «Про охорону на-
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вколишнього природного середовища» [11]. 
Зазначені нормативно-правові акти не є ви-
черпними із окресленого питання. Але, їх 
детальний нормативно-правовий аналіз та 
врахування сьогоденних вимог беручи до 
уваги євроінтеграційне спрямування Укра-
їни, реальний стан більшості водних ресур-
сів, а також урахування їх необхідності у 
тому числі і під час як здійснення традицій-
ного сільськогосподарського виробництва, 
так і, з особливою гостротою, під час здійс-
нення органічного чи екологічно чистого 
сільськогосподарського вирощування, ви-
робництва тощо, зумовлює потребу виок-
рем лення ряду висновків. Зокрема: 1) перед-
бачити потребу приведення національного 
законодавства у відповідність до європей-
ських вимог; 2) удосконалити національне 
законодавство — у питаннях несення відпо-
відальності винними особами, які знищили 
відповідні водні об’єкти, так і тих контролю-
ючих органів, які мають попереджувати та 
притягати до відповідальності за відповідні 
дії винних осіб; 3) запровадити контроль і 
відповідальність у разі його нереалізації 
щодо встановлення очисних споруд на про-
мислових підприємствах, у разі неналежно-
го зберігання отрутохімікатів, у разі здійс-
нення протравлення сільськогосподарських 
угідь (особливо коли застосовують літальні 
апарати, які вже за своїм часом давності не 
можна експлуатувати); 4) врахувати склад-

ність доведення причинного зв’язку із шко-
дою та джерелом спричинення, неможли-
вість стовідсотково визначити ступінь поне-
сених витрат, ступінь забруднення відповід-
них природних ресурсів; 5) якщо людина 
ще може самостійно говорити про поруше-
ні свої права та вимагати відшкодувати яко-
їсь шкоди, то природа в цілому та її складо-
ві — цього зробити не можуть, тому наяв-
ність відповідних органів, і головне, гідна 
реалізація їх функцій, мають стати ключо-
вими позиціями з передбаченням — у разі 
невиконання покладених службових вимог 
до відповідальності, яка повинна бути ви-
ключно матеріального характеру. 

В теоретичному аспекті доцільно виділи-
ти структуру впливу щодо водних ресур-
сів: питне водопостачання; сільське госпо-
дарство в цілому та його складові, де мож-
ливе використання води — огородництво, 
садівництво, особисте селянське господар-
ство, фермерське господарство, прибу-
динкові території у селах та селищах, під-
земні та надземні водні ресурси. Саме від 
їхнього захисту можливо і говорити про 
їхнє використання якісної характеристики 
під час здійснення органічного чи еколо-
гічно чистого сільськогосподарського го-
сподарювання. Від цього залежить і мож-
ливість реалізації такого права безпосеред-
ньо, та якості, безпечності вирощуваного 
продукту чи сировини.
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Актуальність окресленої теми обумов-
люється глобалізацією світової економіки, 
завдяки якій з’явилися та успішно розвива-
ються транснаціональні компанії (далі — 
ТНК). Модель трансфертного ціноутво-
рення виникла в другій половині ХX ст. 
одночасно з виникненням великих ТНК та 
активізацією міжнародної торгівлі. За раху-
нок встановлення внутрішньогрупових 
(трансфертних) цін ТНК мають мож-
ливість отримати додатковий прибуток за 
рахунок переведення податкової бази на 
афілійовану особу, яка перебуває у країні з 
більш сприятливим податковим наванта-
женням. Іншими словами, ТНК за допомо-
гою трансфертних цін мають можливість 
ухилятися від оподаткування. Окрім того, 
механізми трансфертного ціноутворення 
можуть бути застосовані для легалізації 
коштів, здобутих злочинним шляхом.

У зв’язку з цим, представники Міжнарод-
ного валютного фонду підкреслили, що 
глобалізація торгівлі створює проблеми 
для національних податкових органів, які 
полягають у використанні й часто зловжи-
ванні трансфертними цінами за кредита-
ми, дивідендами, товарами та послугами, 
вартістю товарних знаків і патентів ТНК. 
Таким чином, за рахунок маніпуляції ціна-
ми підприємства переміщують прибуток з 
юрисдикцій з високим рівнем оподатку-
вання до тих, де корпоративний податок 
значно нижчий [9, с. 14, 17].

В контексті окреслення сутності транс-
фертного ціноутворення доцільним буде 
зазначити, що сучасні ТНК характеризу-
ються наступними рисами: 1) створення си-
стеми міжнародного виробництва, яке роз-
повсюджене серед багатьох країн світу, але 
контролюється з єдиного центру; 2) висока 
інтенсивність внутрішньокорпоративної тор-
гівлі між філіями, які розташовані в різних 
країнах; 3) відносна незалежність у прийнят-
ті операційних рішень як від країни базуван-
ня, так і від приймаючої країни; 4) глобаль-
на структура зайнятості і мобільність персо-
налу між країнами; 5) розробка, передача і 
використання передової технології в межах 
замкненої корпоративної структури [6, с. 23].

Економічна могутність ТНК в кінці ХХ сто-
ліття досягла планетарних масштабів. Так, 
сьогодні ТНК контролюють до половини 
світового промислового виробництва, 63 % 
світової торгівлі, а також приблизно 80 % 
патентів та ліцензій на нову техніку, техно-
логію і ноу-хау. Під контролем ТНК пере-
буває 90 % світового ринку пшениці, кави, 
кукурудзи, лісоматеріалів, тютюну, джута та 
залізної руди, 85 % — ринку міді і бокситів, 
80 % — чаю та олова, 75 % — бананів, нату-
рального каучуку та сирої нафти [2; 8, с. 94].

З огляду на зазначене, можна стверджува-
ти, що ТНК контролюють не менше, ніж 
2/3 операцій всієї світової торгівлі, оскільки 
такі операції здійснюється між афілійовани-
ми структурами. Таким чином, ТНК стали 
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the world. The methods of  transfer pricing in foreign countries are investigated. Various negative 
effects of  the transfer pricing on the national economics are analysed. The author substantiated 
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активно використовуватися для переміщен-
ня фінансових ресурсів між різними націо-
нальними економіками країн світу. Зро зу мі-
ло, що останнє викликало цілком обґрунто-
ване занепокоєння провідних держав світу. 
Проблема полягає в тому, що ТНК можуть 
не просто завдавати збитків національній 
економіці окремої держави, але й можуть пі-
дривати міжнародну економіку на глобаль-
ному рівні. Для повноти ілюстрації окресле-
ної проблеми варто додати, що будь-яка 
ТНК має свого кінцевого бенефіціара(ів), 
тобто фізичної особи (осіб), які здійснюють 
вирішальний вплив на ТНК та які отриму-
ють прибуток від діяльності такої ТНК. 
Простіше кажучи, окремі групи приватних 
осіб можуть істотно впливати не просто на 
стабільність окремо взятої національної 
економіки держави, але і на формування 
глобальної світової економіки.

Відповідно до звіту Державної служби фі-
нансового моніторингу України основними 
протиправними схемами при здійсненні ек-
спортно-імпортних операцій є:

1) використання  зовнішньоекономічних 
операцій для виведення капіталів з України:

– використання фіктивних імпортних кон-
трактів («псевдоімпорт»);

– експорт за заниженими цінами;
– імпорт за завищеними цінами;
2) використання  зовнішньоекономічних 

операцій для безпідставного формування 
податкового кредиту, незаконного відшко-
дування ПДВ і ухилення від його сплати:

– використання фіктивних експортних кон-
трактів («псевдоекспорт», «нетиповий» експорт);

– придбання товарів, які підлягають екс-
порту, за завищеними цінами з використан-
ням фіктивних підприємств;

– імпорт за заниженими цінами;
3) використання  зовнішньоекономічних 

операцій для отримання податкових пільг 
[1, с. 47].

Нескладно прослідкувати, що фактично 
всі наведені експортно-імпортні операції 
передбачають використання трансфертно-
го ціноутворення. Враховуючи вище наве-
дене, цілком очевидним є те, що саме про-
цес трансфертного ціноутворення в зов-
нішньоекономічній діяльності резидентів 
повинен бути предметом підвищеної уваги 
податкових контролюючих органів.

Структура податкових систем більшості 
країн світу значною мірою базується на 
оподаткуванні фінансового результату ком-
паній. Розмір прибутку впливає на розмір 
податкової бази з податку на прибуток кор-

порацій, податку на додану вартість, подат-
ку на приріст капіталу. Своєю чергою, при-
буток формується виходячи з розміру от-
риманих доходів компанії та обсяг у здійс-
нених витрат. При цьому ціни, за якими 
укладаються правочини, є ключовим фак-
тором, що впливає на розмір доходів і ви-
трат. Тому ціноутворення дає широкі мож-
ливості для розподілу прибутку між залеж-
ними організаціями, і, зрозуміло, такий 
розподіл здійснюється в порядку, най-
більш вигідному в цілому для холдингу. 
Для подібної системи встановлення цін у 
міжнародній практиці застосовується тер-
мін «трансфертне ціноутворення». Маніпу-
лювання цінами у внутрішньохолдингових 
операціях призводить не лише до перероз-
поділу прибутку між залежними компанія-
ми, але й до переміщення податкових баз 
між країнами [3, с. 121–122].

О. І. Черевко веде мову про те, що транс-
фертне ціноутворення є методом перероз-
поділу ресурсів і оптимізації оподаткуван-
ня, який впливає на розподіл доходів, при-
бутків, ризиків, а також на якість життя. 
Управління трансфертним ціноутворен-
ням покликане забезпечити більш ефек-
тивні координацію та регулювання вну-
трішньогосподарських зв’язків, зниження 
сукупних витрат, підвищення мотивації 
працівників [5, с. 94].

А. М. Штангрет, С. Г. Мартинюк та Л. Є. Су-
хомлин також відзначають, що транс-
фертне ціноутворення у загальному ро-
зумінні є процесом встановлення вну-
трішньофірмових цін (так званих транс-
фертних), за якими товари, послуги, гро-
шові засоби та інші активи передаються 
від одного підрозділу компанії до іншого, 
а також наступний розрахунок фінансово-
го результату діяльності кожного підроз-
ділу з урахуванням цих трансфертних цін. 
Іноді дані операції здійснюються не без-
посередньо між підрозділами, а через спе-
ціальні підрозділи-посередники (транс-
фертні центри) [6, с. 23].

Поряд із цим, в юридичній літературі транс-
фертне ціноутворення часто визначається як 
викривлення цін угод або розподілу прибутків 
чи витрат задля мінімізації податкового наван-
таження [4, с. 148; 5, с. 94 ; 7, с. 3–4].

Класична модель трансфертного ціноутво-
рення передбачає здійснення експорту про-
дукції за заниженими (неринковими) цінами, 
що дає змогу мінімізувати податкові та митні 
платежі резидентам України і, одночасно, 
акумулювати на рахунках підконтрольних 
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іноземних компаній різницю між задекларо-
ваними та світовими цінами. Як правило, 
продукція експортується афілійованим ком-
паніям, зареєстрованих в офшорних юрис-
дикціях з пільговим податковим навантажен-
ням. В кінцевому результаті, афі лійована іно-
земна компанія перепродає про дукцію вже за 
ринковими світовими цінами, залишаючи 
весь прибуток на власних рахунках.

При бажанні або потребі кінцеві бе-
нефіціари таких іноземних структур мо-
жуть вільно повернути кошти в Україну під 
виглядом: 1) іноземних інвестицій; 2) дов-
гострокової позики в іноземній валюті без 
сплати відсотків за користування або ж за 
мінімальною відсотковою ставкою; 3) дов-
гостроковій фінансовій допомозі; 4) фік-
тивних договорів про надання послуг. 
Таким чином, виведений капітал і прибут-
ки можуть повертатися у країну і направля-
тися на підтримку і розширення бізнесу, 
що буде приносити цілком легальний 
дохід. У будь-якому випадку, повернення 
виведених коштів у такий спосіб далеко 
не покривають тих збитків, яких зазнала 
держава у вигляді несплачених податків. 
Виходячи із вище зазначеного, цілком до-
речним і зрозумілим постає наступний 
висновок Державної служби фінансового 
моніторингу України: «Не дивлячись на те, 
що економіка України потребує якнайбіль-
ше інвестицій, необхідно мати на увазі, що 
гроші неоднакові і їх вплив на економіку в 
позитивному чи негативному аспектах за-
лежить від того, в яких руках вони знахо-
дяться» [1, с. 68].

Як бачимо, використання трансфертного 
ціноутворення дозволяє цілком легально «оп-
тимізувати» базу оподаткування. Останнє су-
проводжується виведенням фінансових ресур-
сів за межі національної економіки, а також їх 
нагромадженням в економіках інших держав. 
Зрозуміло, що трансфертне ціноутворення 
негативно відображається на національній 
економіці держави, яка недоотримує левову 
частку податкових надходжень резидента.

У світовій практиці зменшення податково-
го тягаря за допомогою законних методів є 
податковим плануванням, застосування яко-
го є виправданим задля збільшення ефек-
тивності управління підприємством. 
Водночас кожна держава по-своєму обме-
жує застосування таких фінансових інстру-
ментів, встановлюючи рамки, за межами 
яких податкове планування визнається ухи-
ленням від сплати податків. Метою встанов-
лення обмежень державою є збільшення 

надходжень від платників податків за допо-
могою негативного стимулювання [7, с. 5].

Окрім розмивання бази оподаткування та 
виведення капіталу закордон, використання 
трансфертного ціноутворення, як і інших 
зовнішньоекономічних операцій, може 
здійснюватися резидентами з метою легалі-
зації коштів, здобутих злочинних шляхом. 
Зручність відмивання коштів у такий спосіб 
полягає в тому, що зовнішньоекономічна 
діяльність характеризується відносно низь-
кою ймовірністю виявлення ознак незакон-
ності джерела походження таких коштів. 
Відзначимо, що найбільш поширеними 
джерелами походження незаконних коштів, 
які легалізуються через трансфертне ціноут-
ворення, можуть бути: 1) доходи, отримані в 
результаті традиційних форм кримінальної 
діяльності; 2) доходи від нецільового вико-
ристання державних бюджетних коштів та 
державних запозичень.

До вище наведеного варто також додати 
висновок О. І. Черевко, що трансфертне ці-
ноутворення здебільшого використовують 
високорозвинені країни і меншою мірою 
країни, які розвиваються [5]. Це пов’язано з 
тим, що більшість ТНК базуються в розвине-
них країнах, а країни, які розвиваються, є, 
здебільшого, приймаючою стороною. Таким 
чином, несправедливі трансфертні ціни при-
зводять до перека чування фінансових ресур-
сів із другої групи країн у першу, що пород-
жує ще більший розрив в економічному роз-
витку [5, с. 94]. Останнє яскраво ілюструє 
негативний вплив трансфертного ціноутво-
рення на міжнародну економіку світу. 

З огляду на вище викладене можна дійти 
висновку, що динаміка розвитку міжнарод-
ної торгівлі кінця ХХ — початку ХХІ століт-
тя закономірно обумовила перед всіма дер-
жавами світу необхідність у запровадженні 
ефективного податкового контролю транс-
фертного ціноутворення. Даний вид дер-
жавного контролю вже встиг стати однією 
із концептуальних умов стабільності націо-
нальної економіки. Податковий контроль 
трансфертного ціноутворення спрямова-
ний на чітке та однозначне законодавче 
встановлення правил використання ТНК 
трансфертного ціноутворення, які передба-
чають мінімізацію можливостей резидентів 
зменшувати базу оподаткування та вимива-
ти кошти з державного бюджету. Поряд із 
цим, даний вид податкового контролю є 
частиною державної політики по боротьбі з 
легалізацією (відмиванням) коштів, отри-
маних злочинним шляхом.
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Постановка проблеми. Сучасний стан 
світової економіки, з одного боку, віддзерка-
лює ретроспективні довгострокові тенденції 
міжнародного руху капіталу, а з іншого — 
впливи економічної кризи, яка за масштаба-
ми і глибиною проявів має глобальний ха-
рактер. Маючи глибинні витоки, пов’язані з 
циклічно-нерівномірним характером еконо-
мічного розвитку, глобальна криза стає 
предметом окремих наукових досліджень. 
Однак очевидним є її визначальний вплив 
на глобальні інвестиційні потоки. Залучення 
іноземних інвестицій дозволяє приймаю-
чим країнам отримати фінансові ресурси, 
необхідні для позитивних структурних пе-
ретворень національного господарства, що 
на даний момент є вкрай актуальним для 
України. Водночас країнам інвесторам між-
народний інвестиційний процес надає мож-
ливість ефективно використовувати надли-
шок капіталу і тим самим сприяти власному 
економічному розвитку [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різноманітні аспекти залучення іноземних 
інвестицій у працях таких знаних зарубіж-
них учених, як Л. Вернон, О. Вільямсон, 
Д. Гофман, Дж. Даннінг, К. Кодзіма, М. Пор-
тер, П. Фішер, С. Хаймер, Е. Хелпман та 
інших. Питання залучення іноземних ін-
вестицій, зокрема проблемних аспектів 
цього процесу, знайшли відображення 
у дослідженнях багатьох вітчизняних вче-
них: О. Ба рановського, Я. Бережного, 
І. Бланка, В. Гей ця, А. Гриньова, Я. Жаліла, 
О. Мозгового, С. Мочерного, О. Оно п-

рієнко,   В. Петру шев ської,   О. Федорук, 
В. Я. Шевчука та інших.

Вивченням проблеми циклічності еконо-
мічних процесів займаються вчені всього 
світу вже більше як два століття. Найбільша 
увага приділена роботам Е. Б. Аткінсона, 
У. С. Джевонса, Дж. Гелбрейта, К. Жюглара, 
Дж. М. Кейнса, С. Кузнеця, Н. Д. Кон д-
ратьєва, В. Леонтьєва, К. Маркса, П. Саму-
ельсона, Дж. Стігліца, М. Туган-Баранов-
ського, Е. Хансена, Дж. Хікса, Й. Шумпетера. 
Серед сучасних вітчизняних вчених слід 
виокремити роботи А. І. Бєльчука, С. Л. Ви-
годського, В. М. Кудрова, Г. М. Куманіна, 
Я. А. Певзнера, М. А. Сажиної, Я. М. Сто-
лярчук, В. П. Хаблюк.

Проте діалектика наукової думки щодо мо-
тивів залучення іноземних інвестицій та ци-
клічності економічного розвитку, і, відпо-
відно, процесу послідовної зміни техноло-
гічних укладів, не розглядається та потребує 
глибинного дослідження. 

Мета дослідження полягає в узагальненні 
та систематизації теоретичних засад залучен-
ня іноземних інвестицій, а також ви окрем-
лення взаємозв’язку мотивів іноземного інвес-
тування та еволюції глобальних інвестицій-
них циклів світової економіки і відповідних 
технологічних укладів національного госпо-
дарства. Результати дослідження сприятимуть 
подоланню кризових періодів з найменшими 
втратами і використанню сприятливих фак-
торів впливу на стадіях підйому економіки за 
допомогою іноземних інвестицій з найбіль-
шою ефективністю, в тому числі в Україні.
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Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Поява терміна «технологічний уклад» 
пов’язана з вченим-економістом М. Кон-
драть євим. Вивчаючи історію капіталізму, 
науковець дійшов до думки про існування 
дов гих — тривалістю в 50–55 років — еконо-
мічних циклів, для яких є характерним пев-
ний рівень розвитку виробничих сил («тех-
нологічний уклад, цикл»). Початок кожного 
такого циклу характеризується піднесенням 
економіки, в той час як завершення — криза-
ми, за якими наступає етап переходу виробни-
чих сил на більш високий рівень розвит-
ку [2]. Слід додати, що кожне піднесення 
економіки між інвестиційними циклами не-

одмінно має супроводжуватися активним пе-
реливом капіталу, адже іно земні інвестиції є 
запорукою економічного розвитку.

На основі цієї та інших теорій на початку 
1990-х російські економісти Д. Львов та 
С. Глазьєв розробили концепцію технологіч-
них укладів [2]. Кожен уклад, за аналогією з 
циклами Кондратьєва, починається, коли до 
виробників надходить новий комплект інно-
вацій, а як відомо з сучасної економічної тео-
рії, інновації нерозривно пов’язані з інвестиці-
ями. При цьому підвалини наступного техно-
логічного укладу зароджуються, як правило, 
ще в період розквіту попереднього, а іноді й 
на етапі, що передує попередньому (рис. 1).

Рис. 1. Взаємозв’язок теорій довгих хвиль Кондратьєва 
та технологічних укладів

За розрахунками дослідників, перший тех-
нологічний уклад панував протягом 1770–
1830 рр., під час якого відбулась Перша про-
мислова революція, а ґрунтувався він на но-
вих технологіях у текстильній промисловос-
ті та використанні енергії води, що призве-
ло до механізації праці та початку серійного 
виробництва [2]. У цей же час активно роз-
вивалася торгівля, а тому теорії залучення 
інвестицій насамперед були пов’язані з тео-
ріями міжнародної торгівлі (табл. 1).

В середині XVIII століття спостерігався 
також бурхливий розвиток наукової думки 
школи класичної політекономії, звідки і 
бере початок теорія міжнародного руху ка-
піталу. А. Сміт вважав, що загальному зде-
шевленню капіталу сприяє його вільний 
рух [3]. Оскільки на той час діяли обмежен-
ня на вивезення грошового капіталу в роз-
винених країнах, курси їх національних ва-
лют знижувалися, відповідно ціни підвищу-
вались і внаслідок здорожчання імпортних 
товарів, золото та срібло вивозилося з краї-
ни. Д. Рікардо пов’язував нагромадження ка-
піталу зі зростанням норми заощаджень [3]. 

У процесі міжнародної інвестиційної діяль-
ності надлишок капіталу переміщується до 
країн з його дефіцитом, через що проблема 
надвиробництва не загрожує лише одній 
країні. Ж.-Б. Сей розглядав міжнародний 
рух капіталу у взаємозв’язку з монетарною 
та інвестиційною політикою в країні. Саме 
по собі вивезення капіталу розглядалось як 
потенційно негативне явище, що звужує 
споживчий попит в середині країни [4]. 

Другий технологічний уклад характеризу-
вався прискореним розвитком залізничного 
та водного транспорту на основі парових 
машин, широким впровадження парових 
двигунів у промислове виробництво і діяв у 
1830–1880 рр. У цей період у науковому сві-
ті домінували постулати маржиналістської 
школи економіки. Такі вчені, як Л. Вальрас, 
А. Маршалл, Т. Фішер розглядали іноземні 
інвестиції в моменті рівноваги в окремій 
країні та її взаємозв’язку зі світовим ринком. 
За Т. Фішером, іноземні інвестиції є достат-
ньо мобільними, а їх імпорт чи експорт по-
рушує сталість монетарних показників наці-
ональної економіки. Основним мотивом 
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Таблиця 1
Еволюція теоретичних підходів до залучення іноземних інвестицій

№
Теоретичні 
підходи до 

залучення ІІ

Автори
теоретичних 

підходів

Період еконо-
мічного циклу за 
М. Кондратьєвим

Причини  
здійснення  
іноземних  
інвестицій

Технологічні 
уклади

1
Класична  
політеко-
номія 

А. Сміт, 
Д. Рікардо,  
Ж.-Б. Сей

XVIII ст. —  
30-і рр. XIX ст.

Порівняльні 
переваги  
у торгівлі

Епоха води 
(1770–1830 рр.) 

2 Маржиналізм
Л. Вальрас, 
А. Маршалл, 
Т. Фішер

30-і рр. XIX ст. — 
кінець XIX ст.

Вища гранична 
продуктивність 
капіталу 

Епоха пари 
(1830–1880 рр.)

3 Нео класична 
теорія

Е. Хекшер, 
Б. Олина, 
Р. Нурксе, 
К. Іверсен

кінець XIX ст. — 
30-і рр. XX ст.

Вища відносна 
забезпеченість 
факторами ви-
робництва

Епоха сталі 
(1880–1930 рр.)

4 Кейнсіанство 
Дж. М. Кейнс 
Е. Домар, 
Р. Харрод

30-і — початок  
70-х рр. XX ст.

Надлишковий 
торговий ба-
ланс країни 
походження 
інвестицій

Епоха нафти 
(1930–1970 рр.)

5

Теорія до-
сконалості 
ринкової 
конкуренції 

У. МакДугалл, 
Дж. Кемп, 
Сімпсон, 
М. Франкель, 
І. Пірс, Д.Роуен 

Вища  
відсоткова 
ставка (норма 
прибутку на 
капітал)

6

Теорія орга-
нізації між-
народного 
виробництва

С. Хаймер, 
А. Ламфалуссі, 
Ф. Нікербокер, 
Р. Кейвс, 
Г. Вайс, Д. Коен 

Використання 
та збереження 
специфічних 
або монополіс-
тичних переваг 
підприємства

7

Теорія жит-
тєвого циклу 
виробництва 
товару

Р. Вернон

Еволюція това-
ру і технології 
його виготов-
лення.
Продовження 
життєвого ци-
клу товару

8
Теорія  
монопольної 
влади

Ч. Кіндлбергер 30-і — початок  
70-х рр. XX ст.

Наявність у 
приймаючій 
країні моно-
польної вла-
ди – передові 
технології, 
управлінський 
досвід, патентів 
і т. д.

Епоха нафти 
(1930–1970 рр.)

9

Теорії, що 
пов’язані з 
діяльністю 
ТНК

П. Баклі і 
М. Кассон, 
Дж. Даннінг, 
Р. Алібер, 
М. Кодзіма 
Е. Хелпман 

70-і рр. XX ст. – 
20-і рр. XXІ ст.

Зниження 
трансакційних 
витрат

Епоха 
комп’ютерів 
та комунікацій 
(1970–2010 рр.)
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руху капіталу на думку маржиналістів є гра-
нична норма прибутку [5], тобто експорту-
ється та частина капіталу, яка сприяє зни-
женню норми прибутку всередині країни, 
водночас ввезення капіталу, на їх думку, сти-
мулює розвиток міжнародної торгівлі.

У період 1880–1930 рр. відбулась Друга 
промислова революція: людство почало ви-
користовувати електроенергію в промисло-
вому виробництві, розпочався розвиток галу-
зей важкого машинобудування та електро-
технічної промисловості, а також була здійс-
нена велика кількість відкриттів у галузі хімії 
та фізики [2]. Отже, інтенсивне зрос тання 
виробництва ресурсоємних галузей змінило і 
погляди інвесторів — тепер капіталісти праг-
нули вкладати свій капітал у країни, що біль-
ше наділені ресурсами у певній галузі. Такі 
тенденції отримали і теоретичне підґрунтя зі 
сторони неокласичної економічної теорії. 

Такі економісти як Хекшер та Олін вияви-
ли, що країни будуть експортувати товари та 
послуги, що використовують у великій кіль-
кості фактори, яких відносно достатньо в 
країні, а імпортувати інші товари і послуги 
(тобто ті, для виробництва яких фактори у 
даній країні в дефіциті). Відповідним чином, 
іноземні інвестиції залучались до експортоо-
рієнтованих галузей окремих країн. Проте в 
довгостроковому періоді зберігається тенден-
ція до вирівнювання цін на фактори вироб-
ництва, що реалізується в процесі міжнарод-
ного обміну та міграції капіталу [3]. 

Серед найважливіших передумов станов-
лення четвертого технологічного укладу 
(1930–1980 рр.) став розвиток хімічної про-
мисловості, авіаційної промисловості, авто-
дорожньої транспортної інфраструктури, 
мереж телефонного та радіозв’язку, освоєн-
ня технологій видобутку та переробки на-
фти та газу, розширення виробництва в га-
лузі кольорової металургії [2]. 

Різкий стрибок розвитку промислово розви-
нених країн завдяки принципово новим ви-
робничим відносинам у зазначених галузях 
економіки, призвів до поглиблення фінансо-
вого дисбалансу між заощадженнями та інвес-
тиціями. Кейнсіанці, що на початку XX сто-
ліття були провідною економічною школою, 
вважали, що саме баланс інвестицій та заоща-
джень є найважливішою умовою макроеконо-
мічної рівноваги [5]. Пере ви щення обсягу за-
ощаджень над інвестиціями спричинює, на 
думку вчених, до економічного спаду та без-
робіття. За такої ситуації частина заощаджень 
спрямовується за межі національних кордонів. 
Таким чином, якщо сальдо платіжного балан-

су додатне, тобто експорт товарів перевищує 
їх імпорт, то країна може стати експортером 
капіталу. Крім того Дж. М. Кейнс, Е. Домар та 
Р. Хар род вважають, що іноземне інвестуван-
ня, як і всі інші економічні процеси, має бути 
під контролем держави [4].

У міжвоєнний період, форсований розвиток 
галузей машинобудування та хімічної промис-
ловості дозволив великим компаніям отрима-
ти стійкі переваги на багатьох світових ринках. 
Тенденції до монополізації ринків компанія-
ми, які в багатьох випадках підтримувалися 
державою, чинили вплив і на наукову думку 
тих часів. У другій половині четвертого інвес-
тиційного циклу (1930–1970 рр.) Було розро-
блено декілька теорій залучення іноземних 
інвестицій, основним мотивом руху капіта-
лу, у яких був пошук ринків, де компанія ма-
тиме монопольну ринкову владу [3]. Хаймер, 
Кіндлбергерг, Кейнс та інші розглядали мо-
нопольну ринкову владу як запатентовану 
передову технологію, торгову марку, уні-
кальні маркетингові та управлінські навички 
або доступ до дешевих джерел фінансуван-
ня [3; 6]. Крім того, на думку науковців, фір-
ма може використовувати свої монопольні 
переваги за кордоном тільки, якщо політика 
приймаючої країни дозволяє їй це зробити. 

У 1960-ті роки активізувалися процеси 
концентрації капіталу та розвиток техноло-
гічного прогресу, які збіглися з посиленням 
ролі ТНК у світовій економіці. Таким чи-
ном, на п’ятому етапі технологічного роз-
витку, ядром укладу стали технології у галузі 
мікроелектронної промисловості, оптово-
локонної техніки, програмному забезпечен-
ні, телекомунікації, роботобудування, біо-
технологій, космічній техніці, хімії матеріа-
лів із заданими властивостями [2]. 

Безпрецедентний за масштабами та інтен-
сивністю розвиток високих технологій став 
можливим завдяки об’єднанню ресурсів, в 
тому числі інвестиційних, у глобальному 
масштабі внаслідок переходу від великої 
кількості розрізнених фірм до мереж взає-
мозалежних і взаємопов’язаних компаній.

У контексті всеосяжної експансії ТНК, 
економічна наука прагнула пояснили пере-
розподіл інвестиційних ресурсів серед окре-
мих країн та галузей господарства. Голов-
ною метою розміщення виробничих по-
тужностей компаній дослідники називають 
зниження транзакційних витрат задля збе-
реження рівня конкурентоспроможності як 
компанії, так і її продукції [5]. Водночас, пе-
редумови для зниження витрат на виготов-
лення товару є різними (табл. 2). 
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Таблиця 2
Теорії залучення іноземних інвестицій, що пов’язані з діяльністю ТНК

№ Теорії залучення іноземних  
інвестицій Автори Причини здійснення 

іноземних інвестицій

1 Теорія інтерналізації Баклі і Кассон Зниження транзаційних 
витрат

2 Теорія олігополістичної реакції Нікербокер 
Поведінка конкурен-
тів — «партнерів» по 
олігополії

3 Еклектична парадигма Даннінг 
Переваги власності, 
розташування та інтер-
налізації

4 Теорія інвестиційного циклу Даннінг
Рівень економічного 
розвитку країни (ВВП 
на душу населення)

5 Теорія сили валюти Алібер Стійкість валютного 
курсу 

6 Ресурсна теорія Кодзіма

Орієнтація на ресурси, 
робочу силу і ринок, 
низька конкурентоспро-
можність фірми на наці-
ональному ринку.

7 Теорія ТНК Хелпман 

Відмінності  
в забезпеченості
факторами  
виробництва

Джерело: Складено автором за: [1–6, 10–13]

Дослідники розвитку ТНК, Баклі і Кассон, 
у своїй теорії інтерналізації акцентують увагу 
на проміжних матеріалах і технології вироб-
ництва в рамках ТНК [7]. Вони змістили фо-
кус теорії іноземного інвестування з детермі-
нант на макрорівні (на рівні країни) до детер-
мінант на мезорівні (галузеві) та мікрорівні 
(окремої фірми). Вчені довели, що компанії 
задля зниження операційних витрат мають 
інтерналізувати свою діяльність за допомо-
гою висхідної або низхідної інтеграції [7].

Як відомо з положень неокласиків, ос-
новними стимулами до іноземного інвесту-
вання є прагнення фірми розширити доступ 
до ринку приймаючої країни та використо-
вувати фактори, якими приймаюча країна 
відносно більше наділена. Нікербокер навів 
третій фактор вибору місця інвестування — 
фірми можуть здійснювати капіталовкладен-
ня в країни, щоб відповідати діям суперника. 
Ідея полягає в тому, що фірми, не знаючи 
обсяг витрат виробництва в країні, у яку вони 
в даний час експортують товари, ризикують 
втратити конкурентні позиції під час перео-
рієнтації своєї діяльності з експорту до ство-
рення виробничої філії в приймаючій країні. 
Наслідуючи дії щодо ІІ суперника, фірма 
може уникнути вказаного ризику і з менши-

ми втратами перемістити частину виробни-
чих потужностей за кордон [8].

Перлиною теорій іноземного інвестуван-
ня все ж таки вважається еклектична (або 
ОЛІ) парадигма, розроблена британським 
економістом Дж. Данінгом. Науковець за-
пропонував декілька умов, за яких фірма 
здійснюватиме іноземні інвестиції [4; 9]: пе-
реваги власності за (O); переваги розташу-
вання (L); переваги інтерналізації (I).

Переваги власності є специфічними для 
фірми і виражаються у матеріальних та нема-
теріальних активах. Вони включають патен-
ти, технічні знання, управлінські навички, 
доступ до або контроль над сировиною, пе-
редові технології, бренд і маркетингові нави-
чки, а також економії від ефекту масштабу. 
Переваги розташування різних країн, у свою 
чергу, відіграють важливу роль у визначенні 
того, яка країна буде приймаючою для діяль-
ності багатонаціональної корпорації і мо-
жуть бути представлені у вигляді доступу до 
захищених ринків, сприятливих податкових 
режимів, нижчих виробничих і транспорт-
них витрат, дешевих матеріалів для виробни-
цтва, низьким ризиком, політичними, право-
вими та культурними умовами і т. д. А пере-
ваги інтерналізації сприяють тому, що для 
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фірмі стає вигідніше здійснювати внутрішні 
операції між афілійованими компаніями, ніж 
залежати від зовнішніх ринків (як постачаль-
ників так і споживачів). Отже, основним вне-
ском еклектичної парадигми Даннінга до 
економічної науки у галузі ІІ було об’єднання 
кількох взаємодоповнюючих теорій, а також 
визначення набору факторів, що впливають 
на діяльність ТНК [9, с. 5].

Результатом критики еклектичної теорії 
стала «теорія інвестиційного циклу», що пе-
редбачає зв’язок між рівнем економічного 
розвитку країни, який вимірюється показни-
ком ВВП на душу населення, і його міжна-
родної інвестиційної позиції — чистих за-
кордонних іноземних інвестицій на душу 
населення. Основна гіпотеза полягає в тому, 
що, існує динамічна взаємодія між обсягами 
іноземних інвестицій та економічною 
структурою країни. На відміну від більш 
ранньої парадигми, нова теорія приймає 
той факт, що уряд може впливати на еконо-
мічний стан країни за допомогою своєї по-
літики, тим самим впливаючи на потоки ІІ 
та переваги власності вітчизняних фірм.

Оскільки міжнародне виробництво завж-
ди пов’язане з валютними ризиками, відо-
мий дослідник світових фінансових криз 
Р. Алібер представив свою теорію інозем-
них інвестицій на основі відносної сили різ-
них валют, а саме: відмінностей у валютних 
курсах в приймаючій і країні-джерелі інвес-
тицій [1, с. 19]. Він припустив, що слабкі ва-
люти в порівнянні з більш сильними ва-
лютами країн-інвесторів мали більш високий 
потенціал для залучення ІІ. Альбер випробу-
вав свою гіпотезу і отримав результат на ста-
тистичних даних, щодо обсягів ІІ з США, 
Великобританії та Канади. Основним недо-
ліком даної теорії є її неактуальність для 
менш розвинених країн з дуже недосконали-
ми або неіснуючими ринками капіталу і з до-
статньо регульованими валютними курсами. 
Крім того актуальність теорії не можуть під-
твердити і такі процеси, як інвестування ТНК 
з країн, що розвиваються (слабка валюта) в 
розвинені країни (сильна валюта), які стали 
невід’ємним трендом останніх десятиріч.

Нетривіальним підходом до пояснення 
відтоку капіталу з розвинених азіатських 
країн, що розвиваються, стала теорія япон-
ського економіста Кійоші Кодзіми. Науко-
вець обґрунтував думку, згідно з якою більш 
ефективні місцеві фірми витісняють менш 
конкурентоспроможні фірми з місцевого 
ринку. В результаті, економічно слабші фір-
ми спрямовують свою діяльність за кордон, 

особливо в інші країни, що розвиваються. 
Поєднуючи теорію іноземних інвестицій з 
теоріями міжнародної торгівлі, Кодзіма дій-
шов висновку, що є три основні мотиви 
фірми для іноземних інвестицій: ресурси, 
робоча сила і ринок [3, с. 11].

Видатний американський вчений Хелпман 
та його колеги, спробували пов’язати міжна-
родну торгівлю та вертикальні, а також го-
ризонтальні ІІ. Модель Хелпмана заснована 
на відмінностях в забезпеченості факторами 
виробництва різних країн, одну з яких вер-
тикально інтегрована ТНК вибирає для по-
чатку створення виробничого центру. 
Модель стверджує, що фірми ймовірніше 
оберуть мінімальні витрати розташування, 
щоб максимізувати свій прибуток. На думку, 
дослідника, відмінності в забезпеченості 
факторами виробництва пов’язані з віднос-
ними розмірами країни [11, с. 5]. Отже, тео-
рія пояснює одночасне існування міжгалузе-
вої торгівлі, внутрішньогалузевої торгівлі та 
торгівлі в межах однієї фірми. Теорія також 
надає теоретичне підґрунтя до гіпотези, що 
транс-країнове проникнення ТНК через ме-
ханізм іноземного інвестування є результа-
том перешкод для торгівлі, такі як тран-
спортні і тарифні витрати.

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. За всю історію існування капі-
талістичних відносин економіка пройшла 
п’ять великих циклів Кондратьєва і відповід-
них технологічних укладів, кожен з яких ха-
рактеризувався проривом в технічній сфері, 
що в свою чергу обумовило структурні змі-
ни в способі виробництва, зв’язку та комуні-
каціях. Крім того характерною особливістю 
кожного великого циклу Кондратьєва є 
прискорення всіх процесів, зменшення часу 
протягом якого здійснюється процес вироб-
ництва, обміну та розрахунку.

Вказані зміни в структурі світової економі-
ки вирішальною мірою залежать від здатно-
сті її суб’єктів ефективно використовувати 
інвестиційні ресурси розвитку. Якщо рані-
ше вони акумулювались і перерозподіля-
лись на національних і міжнародних рин-
ках, то на сьогодні все очевиднішою стає 
глобалізація інвестиційних процесів, коли 
якісно трансформуються мотиваційні меха-
нізми, форми, методи і технології інвести-
ційної діяльності. Глобальний рух ІІ визна-
чається дією об’єктивних чинників, тісно 
пов’язаних, насамперед, із процесами транс-
націоналізації світової економіки, довго-
строковими циклами ділової активності, 
кон’юнктурою ринків товарів, послуг, тех-
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нологій, у процесі еволюції світового госпо-
дарства ці чинники змінювалися.

Факторами переміщення капіталу у XVII–
XIX ст. були відсоткові ставки у різних кра-
їнах. Туди, де відсоткова ставка (вартість 
грошей) була більша, і спрямовувалися 
кошти, таким чином переважали порт-
фельні інвестиції. У сучасній глобалізова-
ній економіці на перший план вийшли ді-
яльність ТНК, основним видом діяльності 
яких є здійснення інвестицій за кордон з 
метою зниження вартості виробництва, 
що змусило вчених розвивати теорії, які 
змогли б пояснити їх економічну сутність 
та причини рух прямих інвестицій. 

Проаналізувавши положення теорій залу-
чення іноземних інвестицій, дійшли виснов-
ку, що засновники класичної школи еконо-
мічної теорії Адам Сміт та Давид Рікардо 
розглядали міжнародну торгівлю як двигун 
інтернаціоналізації та інтеграції світового 
господарства. Міжнародна торгівля розгля-
далася як основний каталізатор зростання 
національного добробуту. З плином часу з 
60–70-х років у західній політекономії з’я-
вив ся цілком новий напрям у теоретичних 
дослідженнях міжнародного руху капіталу, 
предметом якого стали головним чином пря-
мі іноземні інвестиції. Теорії ПІІ характери-
зують ситуацію, коли капітал експортується 
не лише з метою забезпечення своїх вироб-
ництв, розташованих у інших країнах, ресур-
сами, а передусім заради отримання додатко-
вого прибутку завдяки використанню наяв-
них технологічних, ресурсних, управлін-
ських, інформаційних переваг, які можливо 

реалізувати лише у певній країні-реципієнті. 
Таким чином, у парі основних форм міжна-
родних економічних відносин раніше осно-
вну роль відігравала міжнародна торгівля — 
вона була передумовою накопичення коштів 
для інвестицій, тоді як у сучасному світі ситу-
ація докорінно змінилася і на даний момент, 
інвестиції є первинними. 

У той самий час спостерігалася ще одна 
загальносвітова тенденція — зміна полюсів 
залучення іноземних інвестицій. До сере-
дини XIX ст. у світовій економіці домінува-
ли розвинені країни, в тому числі основні 
потоки інвестицій спрямовувалися з таких 
країн у Азію, передусім в країни, що розви-
ваються. На противагу, в останні десяти-
річчя започаткувалася зворотна тенденція: 
побудовані виробничі потужності переду-
сім у країнах Азії спричинюють збільшен-
ня експорту цих країн і відповідно, зростан-
ня додатного сальдо платіжного балансу. 
Це в свою чергу, змушує країни інвестувати 
за кордон. В такий спосіб серед країн чи-
стих експортерів капіталу з’являється все 
більше країн Південно-східної Азії, які до 
недавнього часу були його активними ре-
ципієнтами. У XXI ст. спостерігається фі-
нансування імпорту розвинених країн за 
рахунок інвестиційних коштів, отриманих 
в основному в країнах, шо розвиваються. 
Таким чином, наявна одна з найбільших 
диспропорцій сучасності — нерівномір-
ний розвиток груп країн світу (розвинених 
та країн, що розвиваються), яка створює 
серйозні передумови до поглиблення 
структурних кризових явищ.
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Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах, що характеризуються передусім непе-
редбачуваністю майбутнього, неможливістю 
релевантно прогнозувати і планувати діяль-
ність, скороченням тривалості економічного 
циклу і зменшенням часу між кризами на від-
новлення, міжнародний бізнес опинився в 
ситуації, у якій проблематичні розвиток і на-
рощування обсягів, а також резервація рівня 
минулих результатів діяльності. З огляду на 
це, учасники міжнародного бізнесу вдаються 
до нових або модифікованих інструментів 
оперування на міжнародному ринку, що ха-
рактеризуються зменшенням потоків прямих 
інвестицій за кордон та прагненням при цьо-
му скоротити ймовірні ризики. До таких ін-
струментів належить виробництво за догово-
ром, яке давно використовується в міжнарод-
ному виробництві. Збільшення значущості 
використання цих форм контрактних відно-
син у міжнародному виробництві та коопе-
рації підтверджується збільшенням обсягів 
реалізації товару, що обумовлює актуальність 
та практичну значущість дослідження.

Аналіз останніх публікацій та публіка-
цій. Питання аналізу передумов, чинників 

обрання та розвитку різноманітних форм 
міжнародного підприємництва, їх впливу на 
діяльність підприємств-суб’єктів ЗЕД до-
сліджували такі українські та зарубіжні вчені, 
як: Ф. Ф. Бутинець, В. Е. Житний, О. П. Гре-
бельник, Т. С. Єдинак, В. М. Матвєєва, 
Л. М. Пісьмаченко, Б. П. Аносов, І. Бєлова, 
І. Л. Кіпер, Ю. Д. Васюта, М. Іванов, В. Г. Но-
вічков, А. Сисоєв, Д. В. Тимшина, Дж. Ге-
рефі, Дж. Хемфрі, Ч. Далін. Водночас на-
разі бракує досліджень, які б розкривали 
новітні тенденції розвитку контрактних 
форм міжнародного бізнесу на тлі усклад-
нень інвестиційних мотивацій міжнарод-
них компаній та пошуку ними більш гнуч-
ких та ефективних схем взаємодії із під-
приємствами-партнерами.

Мета. Визначення місця та значущості ви-
робництва за договором у міжнародних 
контрактних відносинах.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Контрактні відносини за своєю 
сферою поширення та з огляду на особли-
вості реалізації їх механізмів у господарській 
діяльності проявляються через складні, ча-
сто взаємопов’язані форми співпраці: ви-
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робництво за контрактом (договором), по-
іншому: аутсорсинг або переробка даваль-
ницької сировини, толінг, в Україні нещо-
давно цей процес отримав офіційну назву 
«переробка матеріальних ресурсів», яка 
поділяється на «послуги для переробки то-
варів з метою реалізації у внутрішній еконо-
міці» та «послуги для переробки товарів з 
метою реалізації за кордоном». Відповідно 
до українського законодавства, послуги з пе-
реробки матеріальних ресурсів можуть 
включати: 1) власне переробку товарів, зо-
крема: обробку, монтаж, демонтаж, викори-
стання окремих товарів, які сприяють чи 
полегшують процес виготовлення продук-
тів переробки; 2) ремонт товарів, у тому чи-
слі модернізацію, відновлення та регулю-
вання, калібрування [1]. Науковці відділу 
статистики ООН надають таке визначення 
послугам з переробки матеріальних ресур-
сів: це послуги з фізичної переробки (об-
робки) матеріалів, що належать суб’єкту від-
мінному від того, який надає послуги. Такі 
послуги визначаються як аутсорсинг части-
ни виробничого процесу або аутсорсинг 
повного виробничого циклу [2].

Контрактні відносини у формі вироб-
ництва за договором обширні та далекосяж-
ні за своїм масштабом. Вони пов’язують між 
собою широко розповсюджені операції ве-
ликої кількості провідних ТНК світу. Більша 
частина цих процесів у рамках міжнародно-

го інтегрованого виробництва відбувається 
в межах транснаціональних операцій ТНК, 
які проявляються в більшій мірі через вну-
трішньофірмову торгівлю. Тим не менш, 
виробництво за договором (або підрядне 
виробництво) почало набувати широкого 
поширення лише в минулій декаді нашого 
століття, відтоді як ТНК почали використо-
вувати мережеві форми виробництва. За 
оцінками експертів ЮНКТАД, світовий ри-
нок виробництва за договором та аутсор-
сингу послуг разом у 2013 р. становив 1,1–
1,3 млрд дол. США [3, с. 154]. 

Значущість виробництва за договором, як 
для України, так і світової економіки підкре-
слюється ще й тим, що темп росту їх вико-
ристання в певних галузях більший від тем-
пу росту самої галузі (рис. 1). Для більшої 
наочності на рисунку зображені саме ті га-
лузі, у яких найінтенсивніше використову-
ються контрактні відносини у формі вироб-
ництва за договором. У галузі електроніки у 
2011 її приріст становив всього 2,6 %, при 
цьому використання виробництва за дого-
вором в цій галузі зросло на 15 %. У легкій 
промисловості, а саме у сфері виготовлення 
одягу, приріст виробництва за договором 
лише на декілька процентних пунктів пере-
вищив приріст галузі. Така тенденція обу-
мовлена тим, що виробництво одягу досить 
давно використовує підрядне виробництво, 
а ринок є насиченим і висококонкурентним.

Рис. 1. Співвідношення темпів приросту сукупного галузевого виробництва  
та темпів приросту виробництва за договором в окремих галузях [4, с. 134]

Використання підрядного виробництва 
помітно варіюється між галузями. На прик-
лад, такі види діяльності, як виготовлення 
іграшок та спортивних товарів, електроніки 
та автомобільна галузь, є основними кори-
стувачами послуг підрядного виробництва, 
віддаючи на аутсорсинг 50 % вартості ви-
робництва від вартості реалізованих товарів. 
З іншого боку, у таких галузях, як фармацев-
тика, відносно недавно використовують під-
рядне виробництво, яке і до сих пір займає 

незначний відсоток відносно реалізованої 
продукції [5, с. 27]. 

Сутність і походження учасників кон-
трактних відносин, географічне поширен-
ня операцій у межах контрактних відносин, 
їх масштаб та точки концентрації відрізня-
ються залежно від галузі. Наприклад, у 
сфері електроніки та IT-BPO послуг (ін-
формаційні технології та аутсорсинг бізнес 
процесів) ТНК, що є лідерами своєї галузі, 
широко розповсюджують свою діяльність, 
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розміщуючи активи у відносно невеликій 
кількості локацій по всьому світу, а в таких 
галузях, як виробництво одягу та взуття 
спостерігається полярна ситуація: невеликі 
фірми розміщують свої активи в низькови-
тратних локаціях та мають широке геогра-
фічне поширення [6, c. 113]. У табл. 1 
представлені 10 міст, які є лідерами по кон-

трактним відносинам і посідають сталу по-
зицію, та 10 міст, що відносяться до так 
званих нових зростаючих міст. Як ми бачи-
мо, шоста частина міст зі сталою пози-
цією, до яких найактивніше віддають на 
аутсорсинг виробничі процеси, належить 
Індії, а до зростаючих міст потрапили мі-
ста Китаю та Південної Америки.

Таблиця 1 
Міста-лідери із надання послуг з виробництва за договором [4, c. 138]

Позиція Топ 10  
міст зі сталою позицією Позиція Топ 10  

нових зростаючих міст
1. Бангалор (Індія) 1. Краків (Польща)
2. Мумбаї (Індія) 2. Пекін (Китай)
3. Делі (Індія) 3. Буенос-Айрес (Аргентина)
4. Маніла (Філіппіни) 4. Каїр (Єгипет)
5. Ченал (Індія) 5. Сан-Паулу (Бразилія)
6. Худерабат (Індія) 6. Хошимін (В’єтнам) 
7. Дублін (Ірландія) 7. Далянь (Китай)
8. Пуне (Індія) 8. Шеньчжень (Китай)
9. Себу Сіті (Філіппіни) 9. Кьюрітіба (Бразилія)
10. Шанхай (Китай) 10. Коломбо (Шрі-Ланка)

В ІТ та капіталомістких галузях ТНК рідко 
вдаються до таких форм співпраці, як кон-
трактні відносини. У сфері виготовлення 
автомобільних комплектуючих, фармако-
логії та IT-BPO, компанії з розвинених країн 
є найбільшими споживачами контрактних 
відносин, водночас в електроніці та вироб-
ництві напівпровідників превалює змішана 
ситуація, хоча в країнах, що розвиваються, 
перевага надається контрактному вироб-
ництву. У випадку трудомісткого вироб-
ництва, ТНК з країн, що розвиваються, ви-
конують роль посередників між провідними 
ТНК та фірмами, які надають послуги 
за контрактом, забезпечуючи виробничий 
процес у глобальних виробничих мережах. 
Багато з таких посередників, наприклад, 
Li & Fung Ltd (Hong Kong, China), еволю-
ціонували за допомогою контрактних від-
носин у великі ТНК [7, с. 72]. 

Оцінювати виробництво за договором в 
електроніці, виробництві одягу та IT-BPO 
слід через різні аспекти їх розвитку й геогра-
фічного розподілення, що залежить від спе-
цифіки галузі та інших умов. Виробництво 
за договором у сфері електроніки викори-
стовується відносно недавно. З середини 
1980-х, коли офшори стали однією із най-
більш привабливих форм для ПІ, так і ТНК 
почали використовувати переваги дешевої, 
відносно кваліфікованої робочої сили в 
приймаючих країнах для виробництва та 

збирання проміжних товарів, які потім по-
верталися до країни базування. Наприкінці 
80-х рр. компанії в галузі електроніки почали, 
так би мовити, позбавлятися від виробничих 
процесів з метою посиленої концентрації ре-
сурсів на таких процесах, як розробка про-
дуктів, дизайн та бренд-менеджмент. А сам 
процес виробництва був переданий ком-
паніям, що надавали послуги із виготовлення 
електроніки. На сьогодні налічується невели-
ка кількість крупних виробників електроніки, 
лише 10 компаніям належить 2/3 прибутку 
всього ринку послуг з виготовлення елек-
троніки за договором. Вони працюють май-
же на всі основні бренди в галузі, Dell та 
Hewlett-Packard (виготовлення комп’ютерів) 
Apple, Sony та Philips (виробництво побуто-
вої електроніки). Вартість таких послуг на 
виробництво електроніки у 2013 р. склала в 
середньому 321 млн дол. США [3, с. 157]. 

Усі, окрім трьох з десяти компаній, роз-
міщені в східній Азії. Основне виробницт-
во сконцентровано в східній та південно-
східній Азії, переважно в Китаї (табл. 2). 
Про тягом минулої декади, фірми, що нада-
вали послуги по виготовленню елек-
троніки, освоїли й інші регіони, частіше 
всього шляхом набуття виробничих поту-
жностей у провідних ТНК. Це і перетвори-
ло їх на повноцінні ТНК у своєму напрям-
ку. Сьогодні вони володіють та керують 
сотнями виробництв в країнах, що розви-
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ваються і які знаходяться далеко за межами 
країни базування, включаючи Бразилію, 
Індію, Мексику та Туреччину. Окрім цих 
«велетнів» у галузі, існує велика кількість 
малих та середніх підрядників, які виника-
ють в локаціях по всьому світу і є важливи-
ми учасниками тієї чи іншої локальної ви-

робничої системи [8]. Але таким компаніям 
не вистачає глобальної присутності та на-
ближеності до провідних ТНК в галузі 
електроніки; тим не менш, багато з них ви-
ступають як друга чи третя ланка поста-
чальників для великих компаній, що над-
ають послуги за договором.

Таблиця 2
Найбільші учасники контрактних відносин (виробництво за договором)  

за відібраними галузями, 2010 рік

Назва компанії
Продаж, 
млн дол.

США К
іл

ьк
іс

ть
 

пр
ац

ев
ла

ш
то

ва
ни

, 
ти

с.
ос

іб
Назва компанії

Продаж,  
млн дол.

США К
іл

ьк
іс

ть
 

пр
ац

ев
ла

ш
то

ва
ни

х,
 

ти
с.

чо
л.

Електроніка
Foxconn/Hon Hai  
(Taiwan Province of  China) 59,3 611 Inventec  

(Taiwan Province of  China) 13,5 30

Flextronics (Singapore) 30,9 160 Jabil (United States) 13,4 61
Quanta  
(Taiwan Province of  China) 25,4 65 TPV Technology  

(Hong Kong, China) 8,0 24

Compal  
(Taiwan Province of  China) 20,4 58 Celestica (Canada) 6,5 35

Wistron  
(Taiwan Province of  China) 13,9 39 Sanmina-SCI  

(United States) 5,2 32

Сума 196,5 1115
Комплектуючі для автомобілів

Denso (Japan) 32,0 120 LG Chem  
(Republic of  Korea) 31,1 13

Robert Bosh (Germany) 25,6 271 Faurecia (France) 13,0 58

Alsin Selki (Japan) 22,1 74 Johnson Controls (United 
States) 12,8 130

Continental (Germany) 18,7 148 Delphi (United States) 11,8 147
Magna International 
(Canada) 17,4 96 ZF Friedrichshafen 

(Germany) 11,7 60

Сума 196,2 1117
Фармацевтика
Catalent Pharma Solutions 
(United States) 1,6 9 Jubilant Life Sciences 

(India) 0,7 6

Lonza Group (Switzerland) 1,3 4 NIPRO Corp. (Japan) 0,6 10
Boehringer (Germany) 1,1 6 Patheon (Canada) 0,5 4
Royal DSM (Netherlands) 1,0 4 Fareva (France) 0,4 5
Piramal Healthcfre (India) 0,7 7 Haupt Pharma 0,4 2
Сума 8,3 65,3
Виготовлення напівпровідників
TSMC  
(Taiwan Province of  China) 9,2 26 Dongbu HiTek  

(Republic of  Korea) 0,4 3

UMC  
(Taiwan Province of  China) 2,9 13 VIC  

(Taiwan Province of  China) 0,4 3

Chartered Semiconductor 
(Singapore) 1,5 4 Tower Jazz (Israel) 0,3 2
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Назва компанії
Продаж, 
млн дол.

США К
іл

ьк
іс

ть
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ац

ев
ла

ш
то
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ни

, 
ти

с.
ос

іб

Назва компанії
Продаж,  
млн дол.

США К
іл

ьк
іс

ть
 

пр
ац

ев
ла

ш
то

ва
ни

х,
 

ти
с.

чо
л.

Globalfoundries  
(United States) 1,1 10 Samsung Electronics 

(Republic of  Korea) 0,3 ..

SMIC (China) 1,1 10 IBM Microelectronics 
(United States) 0,3 ..

Сума 17,5 71
IT-BPO
International Business 
Machines (United States) 38,2 190 NTT Data Corp. (Japan) 8,9 35

Hewlett-Packard (United 
States) 34,9 140 Computer Sciences 

Corporation (United States) 6,5 45

Fujitsu (Japan) 27,1 18 Cap Gemini (France) 6,1 109
Xerox (United States) 9,6 46 Dell (United States) 5,6 43
Accenture (Ireland) 9,2 204 Logica (United Kingdom) 5,5 39
Сума 151,6 869

[Розраховано автором на основі джерел: 2; 9; 10]

Закінчення табл. 2

У галузі електроніки завдяки 10 компаніям, 
що надають послуги з виробництва за кон-
трактом, працевлаштовано 1115 тис. осіб, а 
продажі в рамках цих 10 компаній станови-
ли у 2011 р. 196,5 млн дол. США. Майже 
такі цифри показують 10 провідних ком-
паній, що займаються виготовленням авто-
мобільних комплектуючих на умовах аут-
сорсингу чи на давальницькій сировині. На 
третьому місці за реалізацією — сфера IT-
BPO — 151,6 млн дол. США (продажі 10 най-
більших компаній). Найменші показники, 
як і по реалізації, так і по працевлаштуван-
ню у компаній, що працюють в фармацев-
тичній галузі: 17,5 млн дол.США продажі та 
71 тис. осіб працевлаштованих.

Використання контрактних відносин у 
сфері виробництва одягу та взуття має 
довгу історію, особливо для компаній, які 
знаходяться в країнах, що розвиваються. 
Якщо говорити в цілому, то виробництво 
за договором є висококонкурентною га-
луззю, яка становить величезну кількість 
малих фірм, котрі обслуговують віднос-
но обмежену кількість міжнародних 
брендів та торгових марок [11, с. 57]. 
Найбільшими брендами у світовому мас-
штабі є Adidas (Німеччина) Christian Dior 
(Франція) та Nike (США); найбільшими 
торговими мар ками, що працюють в 
сфері масс-маркету, є Walmart (США) 
Marks and Spencer’s (Великобританія); 

спеціалізовані Gap (США) та H&M (Шве-
ція). Обсяг ринку контрактного вироб-
ництва одягу за величиною продажів ста-
новить 200–250 млн дол. США (табл. 3), 
що є дещо менше від ринку електроніки 
(приблизно на 32 млн дол.США), при 
цьому додана вартість удвічі більша. Це, 
а також число працевлаштованих (7 млн 
осіб) свідчать про те що, що масштаби 
використання виробництва за договором 
в легкій промисловості колосальні.

Договори в цій сфері часто укладаються 
через агентів або посередників, які по 
факту є підрядниками, що виконують 
функції постачальників послуг з управлін-
ня виробничою системою, долучаючи все 
більше і більше складових виробничого 
ланцюга (напр., дизайн та аутсорсинг) та 
інколи позбавляючись основних вироб-
ничих операцій. Так трапилося з компані-
єю Li & Fung Ltd., яка на сьогодні має 80 
офісів по всьому світу (здебільшого в кра-
їнах, що розвиваються) та 12 000 поста-
чальників, котрі пов’язані договірними 
відносинами підряду в 40 економіках, що 
розвиваються. Деякі постачальники по-
слуг з підряду самі собою є ТНК, але з 
меншою глобальною присутністю, на-
приклад, виробники з Гонконгу та Індо-
незії з філіалами в сусідніх країнах з мен-
шою вартістю робочої сили, у таких як 
Камбоджа, Лаос чи Лесото [7, с. 73]. 
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Таблиця 3
Показники виробництва, збуту та зайнятості за міжнародними контрактними  

угодами на прикладі окремих галузей

Показники

Продажі,  
млн дол. США
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в 
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х,
 щ

о 
 

ро
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ть
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,  
мл

н 
ос

іб

1. Виробництво за контрактом (технологічно/капіталомісткі галузі)
1.1. Електроніка 230–240 20–25 1,4–1,7 1,3–1,5
1.2. Автомобільні комплектуючі 200–220 60–70 1,1–1,4 0,3–0,4
1.3. Фармацевтика 20–30 5–10 0,1–0,2 0,05–0,1
2. Виробництво за контрактом (трудомісткі галузі)

2.1. Одяг 200–205 40–45 6,5–7,0 6,0–6,5
2.2. Взуття 50–55 10–15 1,7–2,0 1,6–1,8
2.3. Іграшки 10–15 2–3 0,4–0,5 0,4–0,5

Висновки. Дослідження щодо новіт-
ніх форм міжнародних контрактних від-
носин в аспекті виробництва за контрак-
том надає можливість сформулювати такі 
висновки:

1) виробництво за договором є важли-
вою складовою усієї сукупності форм і 
видів міжнародних контрактних відносин, 
що пов’язує між собою різноманітні 
вироб ничі процеси та бізнес-функції 
окремих ТНК і фірм;

2) узагальнення міжнародної практики за-
свідчує, що найбільшого поширення ви-
робництво за договором набуло в таких га-
лузях, як електроніка, виробництво ком-
плектуючих для автомобілів, виробництво 

одягу та взуття, виготовлення напівпровід-
ників та у фармацевтичній галузі;

3) використання виробництва за контрак-
том більш притаманне країнам, що розвива-
ються, вони відіграють роль виконавця або 
продавця послуги, при цьому саме розви-
нені країни створюють попит на вироб-
ництво за договором;

4) фірми з країн, що розвиваються, мо-
жуть використовувати виробництво за дого-
вором в якості механізму інтеграції в гло-
бальні виробничі мережі ТНК, як стратегію 
виходу на зарубіжні ринки, що не потребує 
великих витрат, або ж як можливість розви-
нути власний бізнес до масштабів ТНК ло-
кальної, а інколи й глобальної присутності.
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