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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Nechyporuk L. V. 
Theoretical Aspects of  Development of  the Insurance Market of  Ukraine

Abstract. Although there is a wide range of  scientific papers on insurance market issues, 
they have not considerably contributed to understanding the fundamental basics of  
insurance market formation in the post-soviet space, which enable to indicate reasons 
of  deformations. The author has determined the peculiarities of  the insurance market 
formation in Ukraine, which comprise: asynchrony of  the insurance market development 
compared to objectively existing and increasing requirements induced by particular 
goals of  strengthening economic and social and economic security; non-uniformity of  
development of  mandatory and voluntary insurance. 
Key words: insurance, insurance market, insurance service.

фінансових відносин, також зумовлені 
інверсійністю трансформаційних пе-
ретворень, які порівняно з його кла-
сичним типом характеризуються пору-
шенням внутрішньої логіки розвитку і 
зміною послідовності економічних пе-
ретворень — від панування державної 
власності до різноманіття форм власно-
сті у сфері страхування; від монополії 
держави до розвитку конкурентних від-
носин на страховому ринку; від дирек-
тивно-планового до вільного ціноутво-
рення на страхові послуги. В класично-
му типі формування страхового ринку 
названі перетворення здійснюються у 
протилежному порядку. 

Інверсійність формування страхо-
вого ринку тривалий час визначало: 

1) поширення псевдострахових опе-
рацій, ознаками яких є не стільки надан-
ня страхового захисту, скільки викори-
стання для податкової оптимізації та 
тіньових фінансових схем (у тому числі 
виведення капіталів за кордон); 

2) вплив трансакційних витрат на 
тарифну політику страхових компаній. 

У сучасній економіці страхування 
виступає в ролі найважливішого ста-
білізатора процесу суспільного відтво-
рення. Постійне збільшення суспіль-
ного багатства, що накопичується, і 
ускладнення техногенних, економічних 
і соціальних ризиків, що загрожують 
його збереженню і збільшенню, вима-
гають створення ефективної і масштаб-
ної системи страхових ресурсів, при-
значених для своєчасної компенсації 
непередбачених матеріальних збитків. 
У розвинутих країнах світу страхові 
компанії за потужністю й розмірами 
проведених інвестиційних вливань 
конкурують з такими загальновизнани-
ми інституціональними інвесторами, як 
банки та інвестиційні фонди.

Україна та інші пострадянські дер-
жави, на відміну від західних країн, здій-
снюють розбудову правової економіки 
особливим шляхом, специфіка якого 
полягає в інверсійності економічної 
трансформації [1, с. 277]. 

Особливості формування страхо-
вого ринку як системи багаторівневих 
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У складі цих витрат Коузом Р. 
встановлено: явні трансакційні витрати 
(витрати пошуку, придбання та архі-
вації інформації; витрати придбання і 
закріплення прав власності страхових 
організацій; витрати захисту прав влас-
ності суб'єктів страхових відносин) і 
неявні трансакційні витрати (витрати ви-
користання невірної або помилкової 
інформації, що ведуть до збитків, втра-
ти частини вкладених активів, падіння 
попиту на страхові послуги) [4, с. 9]. 
Факторами, що сприяють зростанню 
трансакційних витрат на українському 
страховому ринку, ми визнаємо: нее-
фективну державну політику у сфері 
страхування (у тому числі адміністра-
тивно-бюрократичну систему створен-
ня та ліцензування страхових компаній, 
а також збирання й подання документів 
при одержанні страхового відшкоду-
вання); низький рівень довіри до ви-
конання страховими компаніями своїх 
зобов'язань; нестабільні грошовий обіг 
і валютний курс, що спричиняє знеці-
нення активів страховиків; високу вар-
тість економічної інформації; слабкість 
у реалізації прав власності та страхово-
го законодавства, що не дозволяє за-
безпечити відповідальність страховика; 
відсутність гарантій юридичного захи-
сту страхувальників. 

Важливим завданням подальшого 
розвитку ринку страхових послуг в Укра-
їні є забезпечення швидкої та ефектив-
ної його трансформації в напряму опти-
мізації як якості страхових послуг так і 
цінової політики страхових компаній, 
що обумовлює потребу забезпечення 
їх інноваційності при досягненні рента-
бельності страхової діяльності в умовах 
формування мережевої економіки. 

Мережева економіка (networked 
economy) — це відносно нове поняття, 
з змістом якого науковці продовжують 
визначатися. В науковій літературі мож-
на зустріти різні визначення поняття 
"мережі": від трактування його як си-
ноніму поняття "стратегічні альянси", 

"скупчення", "спільні підприємства", 
"промислові райони" тощо, до розгля-
ду його як комплексу взаємопов'язаних 
вузлів, конкретний зміст кожного з яких 
залежить від характеру певної мереже-
вої структури. М. Кастельс визначає 
мережеву економіку як єдність інфор-
маційної та глобальної, що пояснює, 
по-перше, вагомістю інформації, що 
заснована на знаннях, і, по-друге, роз-
повсюдженням практично всіх видів 
економічної діяльності в глобальному 
масштабі, що передбачає використання 
розгалуженої мережі, що зв'язує еконо-
мічних агентів [2]. Дослідник розкриває 
вплив ТНК на розвиток країн світу та 
називає сучасний капіталізм інформа-
ційним через глобальну присутність 
інформаційних мереж. М. Кастельс 
виділяє різні види мереж (мережа гло-
бальних фінансових потоків, мережа 
засобів масової інформації тощо) [3]. 

Отже, зауважимо, що по-перше, 
мережева економіка — це якісно нова 
форма економічного порядку, яка по-
чинає витісняти ієрархічні та ринкові 
форми з обслуговування економічних 
відносин в умовах глобалізації. По-дру-
ге, мережева економіка — це діяльність, 
що здійснюється за допомогою елек-
тронних мереж. 

Слід зазначити, що мережева еконо-
міка ґрунтується на виробництві та роз-
поділі мережевих благ, корисність яких 
виявляється виключно через мережеві 
зв'язки, властивостями яких є: компле-
ментарність, стандартність; мережеві 
зовнішні ефекти; ефекти пастки (lock-
in-effect), економія на масштабі вироб-
ництва. Розглянемо вплив формування 
мережевої економіки на трансакційні 
витрати страхової діяльності (табл. 1).

На стан засобів виробництва стра-
хових послуг впливає й рівень розвит-
ку та впровадження технологій, серед 
яких ІТ-системи та інформатизація біз-
нес-процесів на страховому ринку, які 
забезпечують інноваційність страхової 
діяльності.



Eurasian Academic Research Journal
2017. № 4 (10)

10

 Т
аб

ли
ця

 1
В

пл
ив

 ф
ор

му
ва

нн
я 

ме
ре

ж
ев

ої
 е

ко
но

мі
ки

 н
а 

тр
ан

са
кц

ій
ні

 в
ит

ра
ти

 с
тр

ах
ов

ої
 д

ія
ль

но
ст

і

Вл
ас

ти
во

ст
і

Зм
іс

т 
вл

ас
ти

во
ст

ей
 м

ер
еж

ев
ої

 
ек

он
ом

ік
и 

[5
, с

. 9
]

Вп
ли

в 
вл

ас
ти

во
ст

ей
 м

ер
еж

ев
ої

 е
ко

но
мі

ки
 н

а 
тр

ан
са

кц
ій

ні
 в

ит
ра

ти
 с

тр
ах

ов
ої

 д
ія

ль
но

ст
і 

Зм
ін

и 
в 

ст
ра

хо
ві

й 
ді

ял
ьн

ос
ті

Зм
ін

и 
в 

тр
ан

са
кц

ій
ни

х 
ви

тр
ат

ах
К

ом
пл

ем
ен

та
рн

іс
ть

 і 
ст

ан
да

рт
ні

ст
ь

Зн
ач

но
 р

оз
ш

ир
ю

ю
ть

 м
ож

ли
во

ст
і 

ви
ко

ри
ст

ан
ня

 м
ер

еж
ев

ог
о 

бл
аг

а 
че

ре
з 

вз
ає

мо
ді

ю
 і 

ко
му

ні
ка

ці
ї 

уч
ас

ни
кі

в 
ме

ре
жі

.

С
тв

ор
ю

ю
ть

ся
 а

ге
нт

сь
кі

 м
ер

еж
і с

тр
ах

ов
ик

ів
, 

ро
зг

ор
та

ю
ть

ся
 р

ізн
і м

од
ел

і с
пі

вп
ра

ці
 б

ан
кі

в 
та

 
ст

ра
хо

ви
х 

ко
мп

ан
ій

 (b
an

ca
ss

ur
an

ce
). 

Ві
дб

ув
а-

єт
ьс

я 
ст

ан
да

рт
из

ац
ія

 у
мо

в 
ст

ра
ху

ва
нн

я,
 щ

о 
пр

о-
по

ну
є 

аг
ен

тс
ьк

а 
ме

ре
жа

 п
ев

но
го

 с
тр

ах
ов

ик
а. 

З 
од

но
го

 б
ок

у,
 м

ож
ли

во
ст

і в
ик

ор
ис

та
нн

я 
ме

ре
же

во
го

 
бл

аг
а 

че
ре

з 
вз

ає
мо

ді
ю

 і 
ко

му
ні

ка
ці

ї у
ча

сн
ик

ів
 м

ер
еж

і 
за

бе
зп

еч
ую

ть
 с

ко
ро

че
нн

я 
тр

ан
са

кц
ій

ни
х 

ви
тр

ат
, а

, з
 

ін
ш

ог
о 

—
 м

ож
ут

ь 
зр

ос
та

ти
 в

ит
ра

ти
 щ

од
о 

за
кр

іп
ле

нн
я 

пр
ав

 в
ла

сн
ос

ті
 с

тр
ах

ов
их

 о
рг

ан
іза

ці
й 

на
 їх

 с
тр

ах
ов

і 
пр

од
ук

ти
 (к

ом
ун

ік
ац

ія
 у

ча
сн

ик
ів

 м
ер

еж
і м

ож
е 

сп
ри

ят
и 

вт
ра

ті
 п

ра
в 

вл
ас

но
ст

і с
уб

'єк
ті

в 
ст

ра
хо

ви
х 

ві
дн

ос
ин

)
Зо

вн
іш

ні
 м

ер
еж

ев
і 

еф
ек

ти
З 

за
лу

че
нн

ям
 к

ож
но

го
 д

од
ат

ко
-

во
го

 с
уб

'єк
та

 д
о 

ме
ре

жі
 її

 ц
ін

ні
ст

ь 
зн

ач
но

 з
бі

ль
ш

ує
ть

ся
 д

ля
 ін

ш
их

 
уч

ас
ни

кі
в.

 З
а 

об
'єд

на
нн

я 
ма

ле
нь

-
ки

х 
ло

ка
ль

ни
х 

ме
ре

ж 
в 

од
ну

 р
ізк

о 
зр

ос
та

є 
їх

 ц
ін

ні
ст

ь.
 

А
ге

нт
сь

ка
 м

ер
еж

а 
ро

зш
ир

ю
єт

ьс
я 

за
 р

ах
ун

ок
 

ві
дк

ри
тт

я 
щ

е 
но

ви
х 

ві
дд

іл
ен

ь 
в 

рі
зн

их
 р

ег
іо

на
х.

 
Ч

им
 б

іл
ьш

е р
ег

іо
на

ль
не

 п
ок

ри
тт

я м
ає

 ст
ра

хо
ва

 к
ом

па
ні

я, 
ти

м 
ме

нш
им

и 
є ї

ї в
ит

ра
ти

 п
ош

ук
у, 

пр
ид

ба
нн

я т
а а

рх
іва

ці
ї 

ін
ф

ор
ма

ці
ї; 

бі
ль

ш
ою

 є 
її 

ри
нк

ов
а в

ар
тіс

ть
.

А
ге

нт
сь

ка
 м

ер
еж

а, 
як

а 
ма

є 
гід

ни
й 

ст
ра

хо
ви

й 
по

рт
ф

ел
ь,

 
на

ро
щ

ує
 с

во
ю

 ц
ін

ні
ст

ь 
та

 м
ож

е 
ст

ат
и 

об
'єк

то
м 

ку
пі

вл
і 

та
 п

ро
да

жу
 н

а 
ст

ра
хо

во
му

 р
ин

ку
.

Е
ф

ек
т 

па
ст

ки
 

С
та

нд
ар

тн
іс

ть
 і 

ко
мп

ле
ме

нт
ар

-
ні

ст
ь 

ме
ре

же
ви

х 
бл

аг
 р

об
ля

ть
 

за
ле

жн
им

и 
св

ої
х 

сп
ож

ив
ач

ів
 в

ід
 

пе
вн

ог
о 

ст
ан

да
рт

у 
і м

ер
еж

і. 

М
ож

ли
во

ст
і с

тр
ах

ув
ал

ьн
ик

а 
щ

од
о 

ви
бо

ру
 

пр
ий

ня
тн

ої
 з

а 
як

іс
тю

 т
а 

ва
рт

іс
тю

 (с
тр

ах
ов

им
 

та
ри

ф
ом

) с
тр

ах
ов

ою
 п

ос
лу

го
ю

, щ
о 

пр
оп

о-
ну

єт
ьс

я 
на

 д
об

ро
ві

ль
ні

й 
ос

но
ві

 м
ож

ут
ь 

бу
ти

 
вк

ра
й 

не
зн

ач
ни

ми
, н

ап
ри

кл
ад

, ч
ер

ез
 о

бм
еж

ен
у 

кі
ль

кі
ст

ь 
ак

ре
ди

то
ва

ни
х 

в 
ба

нк
у 

ст
ра

хо
ви

кі
в,

 т
а 

на
ма

га
нн

ям
 с

ам
их

 б
ан

кі
в 

ди
кт

ув
ат

и 
їм

 в
ла

сн
і 

ум
ов

и 
щ

од
о 

ст
ра

хо
во

ї п
ос

лу
ги

.

У
 д

ея
ки

х 
ви

па
дк

ах
 т

ак
ий

 с
та

н 
ре

че
й 

мо
же

 п
ри

зв
ес

ти
 д

о 
то

го
, щ

о 
бу

де
 в

ик
ор

ис
та

но
 н

е 
на

йе
ф

ек
ти

вн
іш

ий
 і 

не
 

на
йк

ор
ис

ні
ш

ий
 с

та
нд

ар
т 

да
но

го
 с

по
жи

ва
ча

. Ц
ей

 е
ф

ек
т 

сп
ри

яє
 р

оз
ви

тк
у 

ме
ре

жі
 з

се
ре

ди
ни

, т
ом

у 
щ

о 
сп

ож
ив

ач
і, 

як
і н

е 
мо

жу
ть

 в
ід

 н
еї

 в
ід

мо
ви

ти
ся

, п
оч

ин
аю

ть
 її

 в
до

ск
о-

на
лю

ва
ти

 і 
ро

зв
ив

ат
и,

 а
, о

тж
е,

 і 
ск

ор
оч

ув
ат

и 
тр

ан
са

к-
ці

йн
і в

ит
ра

ти
.

Е
ко

но
мі

я 
на

 м
ас

ш
та

бі
 

ви
ро

бн
иц

тв
а

Ц
ей

 е
ф

ек
т 

у 
ви

па
дк

у 
з 

ме
ре

же
ви

-
ми

 в
ия

вл
яє

ть
ся

 н
аб

аг
ат

о 
еф

ек
ти

в-
ні

ш
е:

 в
ит

ра
ти

 н
а 

ви
ро

бн
иц

тв
о 

пе
рш

ої
 о

ди
ни

ці
 т

ак
ог

о 
бл

аг
а 

є 
зн

ач
но

 в
ищ

им
и,

 н
іж

 н
ас

ту
пн

их
. 

Е
ле

кт
ро

нн
і т

а 
ме

ре
же

ві
 т

ех
но

ло
гії

 з
аб

ез
пе

чу
-

ю
ть

 т
е,

 щ
о 

ма
сш

та
би

 з
ді

йс
не

нн
я 

уг
од

 м
аю

ть
 

на
дн

ац
іо

на
ль

ни
й 

ха
ра

кт
ер

, з
ме

нш
ую

чи
, в

ід
по

-
ві

дн
о 

ви
тр

ат
и 

на
 о

ди
ни

цю
 с

тр
ах

ов
ої

 п
ос

лу
ги

. 

Тр
ан

са
кц

ій
ні

 в
ит

ра
ти

 з
ме

нш
ую

ть
ся

 з
а 

ра
ху

но
к 

мі
ні

-
мі

за
ці

ї в
ит

ра
т 

ко
пі

ю
ва

нн
я 

ін
ф

ор
ма

ці
ї, 

як
і з

во
дя

ть
ся

 
ма

йж
е 

до
 н

ул
я.

Ск
ла

де
но

 а
вт

ор
ом



Нечипорук Л. В. 
Теоретичні аспекти розвитку страхового ринку України

11

Інновації на ринку страхових послуг 
України в умовах формування мереже-
вої економіки сприяють одержанню та-
ких результатів:

1) забезпечення конкурентоспро-
можності страхових компаній шляхом 
автоматизації діяльності, що досягаєть-
ся через оптимізацію управління біз-
нес-процесами та документообігом;

2) поява нових страхових продуктів, 
що стає можливим через: перспективи 
проектування та тестування нових про-
дуктів; перспективи інтеграції з другими 
компонентами (калькуляторами, моду-
лями перестрахуванням); розробкою 
продуктів на основі заздалегідь підго-
товлених сегментів;

3) опрацювання цінової політики 
та моніторинг прибутковості продуктів 
щодо каналів розповсюдження, а також 
забезпечення прямого доступу клієнтів 
до даних по полісах та збитках (Call-
центр, Інтернет, WAP, СМС), що впли-
ває на ефективність продажів та сприяє 
оптимізації комісійної винагороди;

4) автоматизація процесів андерай-
тингу з забезпеченням функцій: збору 
даних про об'єкт страхування з різних 
джерел, безперервний андерайтинг з ура-
хуванням всіх користувачів (агентів, бро-
керів, андерайтерів, перестраховиків) [6].

Перспективи розвитку страхового 
ринку визначаються ефективністю дер-
жавної регуляторної політики, функці-
ональністю нормативно-правових ак-
тів, спрямованих на створення дієвого 
механізму державного регулювання та 
нагляду, зниженням витрат діяльності, 
спричинених надлишковим та нее-
фективним державним регулюванням, 
забезпеченням конкуренції на ринку, 
запобіганням діяльності недобросовіс-
них компаній, координованістю із су-
часними процесами реформування та 
дерегуляції економіки України. 

До напрямів стимулюючого впливу 
держави на страховий ринок з метою 
забезпечення сприятливих умов його 
подальшого розвитку, підвищення ін-

вестиційної привабливості та віднов-
лення довіри споживачів страхових 
послуг, на наш погляд, можна залучити: 

1) дерегуляція та підвищення ефек-
тивності державного нагляду, що пе-
редбачає, насамперед: а) скасування 
неефективних норм, оптимізацію лі-
цензійних умов та процесів отриман-
ня необхідних дозволів, усунення бю-
рократичних перешкод, що виникають 
під час започаткування та здійснення 
діяльності з надання страхових послуг, 
що має відбуватися шляхом запрова-
дження принципів та цілей державно-
го регулювання та нагляду відповідно 
до міжнародних стандартів IAIS; б) за-
безпечення впровадження системи 
пруденційного нагляду та перехід на 
систему нагляду на основі оцінки ри-
зиків шляхом здійснення оцінки, вимі-
рювання та обмеження ризиків ліквід-
ності страховиків з урахуванням їх ролі 
та частки на ринку, посилення вимог 
щодо розкриття ними інформації та 
підвищення відповідальності страхови-
ків за порушення правил їх діяльності;

2) захист інтересів споживачів стра-
хових послуг та відновлення довіри до 
страховиків шляхом дій щодо врегулю-
вання питання проблемної заборгова-
ності та проведення роботи з позбав-
лення ринку від неплатоспроможних 
страхових організацій; удосконалення 
тарифної політики з орієнтацією на 
перехід до вільного ціноутворення, 
створення організаційно-нормативних 
передумов до запровадження системи 
"прямого врегулювання" та "електро-
нного поліса" (хоча б за певними стра-
ховими послугами); 

3) визначення пріоритетів регуля-
торного впливу на розвиток страхо-
вого ринку, головними серед яких, на 
наш погляд, є: сприяння імплементації 
норм і практик ЄС у сфері страхування 
життя, обов'язкового страхування ци-
вільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів, 
сільськогосподарського страхування, 
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страхування нерухомості юридичними 
та фізичними особами від природних 
катастроф та техногенних аварій, стра-
хування експорту. 

Узагальнюючи зазначимо, що в 
цілому, страховий ринок України ха-
рактеризується наявністю проблем, які 
потребують кардинального вирішення: 
недосконалість нормативно-правового 
регулювання, зумовлена невідповідні-
стю чинного законодавства вимогам 
європейських стандартів; небезпека 
подальшої тінізації економіки; непро-
зорість державного регулювання у 
сфері страхування; недокапіталізова-
ність вітчизняних страховиків, яка уне-
можливлює страхування масштабних 
ризиків в енергетичній, екологічній та 
фінансовій сферах і спиняє розвиток 
сільськогосподарського та медично-
го страхування; вкрай низький рівень 
розвитку ринку страхування життя та 
інших видів особистого страхування; 
нормативно-правова неврегульованість 
діяльності страхових посередників, ак-
туаріїв та аварійних комісарів. 

Формування мережевої економіки 
обумовило як зміни в страховій діяльно-
сті (в Україні спостерігаються тенденції 
до зміни попиту на масові страхові про-
дукти, зміни їх традиційних форм і ви-
дів), так і зміни в трансакційних витра-
тах страхової діяльності. Але якщо на 
розвинутих зарубіжних ринках це обу-
мовлено, в першу чергу, максимальним 
задоволенням потреб страхувальників, 
то в Україні скорочення загальних тем-
пів приросту страхових премій (крім 
циклічних наслідків) викликано декіль-
кома факторами. По-перше, позначив-
ся "ефект масштабу", і ринок просто 
не спроможний зростати далі такими 
самими високими темпами, як у попе-
редні роки. По-друге, на скорочення 
загальних темпів приросту страхових 

премій істотно вплинуло прагнення 
ліквідувати псевдострахування. В той 
же час позитивну роль щодо розвитку 
ринку страхових послуг України може 
відіграти поширення інноваційності 
бізнес-процесів, які за умов глобалізації 
ринку страхових послуг частіше за все 
імпортуються з-за кордону та набува-
ють поширення через діяльність тран-
снаціональних страховиків.

Вплив формування мережевої еко-
номіки на страхову діяльність, що мож-
на відстежити через такі форми прояву 
її властивостей:

1) комплементарність і стандарт-
ність — створюються агентські мережі 
страховиків, розгортаються різні моделі 
співпраці банків та страхових компаній 
(bancassurance), відбувається стандарти-
зація умов страхування, що пропонує 
агентська мережа певного страховика;

2) зовнішні мережеві ефекти — за ра-
хунок відкриття нових відділень в різних 
регіонах розширюється агентська мере-
жа (чим більше регіональне покриття та 
гідний страховий портфель має страхова 
компанія, тим більшою є її ринкова вар-
тість та можливість стати об'єктом купівлі 
та продажу на страховому ринку);

3) ефект пастки — можливості стра-
хувальника щодо вибору прийнятної 
за якістю та вартістю (страховим та-
рифом) страхової послуги, що пропо-
нується на добровільній основі можуть 
бути вкрай незначними, наприклад, че-
рез обмежену кількість акредитованих у 
банку страховиків, та намаганням самих 
банків диктувати їм власні умови щодо 
страхової послуги;

4) економія на масштабі виробни-
цтва — електронні та мережеві техно-
логії забезпечують те, що масштаби 
здійснення угод мають наднаціональ-
ний характер, а витрати страховика зво-
дяться майже до мінімуму.
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In modern European aspirations of  
Ukraine the main task is to build an ef-
fective system of  financial and economic 
security, which will ensure the balance of  
functioning of  law enforcement agencies, 
promote economic development of  the 
state and its integration into the world eco-
nomic society. For forming the system of  
financial and economic security is impor-
tant to analyze and borrowing European 
experience about activity of  law enforce-
ment authorities, which are ensuring of  fi-
nancial security. Although research of  the 
problems of  the financial security system 
of  Ukraine were conducted by domestic 
scientists, but the experience of  law en-
forcement agencies of  the EU hasn't been 
investigated in detail and requires process-
ing. An example, in this case can be a posi-
tive experience of  counteraction financial 
crimes in Italy where there are authorities 
of  financial policy — The Italian Financial 
Guard. Borrowing Italian experience will 
allow getting more volumetric and clear 

view about the European model of  ensur-
ing democratic constitutional principles in 
the work of  law enforcement authorities, 
which will help to find optimal ways of  
work regulation of  law enforcement agen-
cies in Ukraine under the rule of  law.

Analysis of  recent research and 
publications. Noteworthy, an issue of  
the organization of  the Financial Guard 
of  Italy was considered such Russian 
scientists as Belik V. N., Kasatkin A. A., 
Cenyn V. Y. however the peculiarities 
of  functioning the Financial Guard of  
Italy and prospects for creation law en-
forcement agency with similar powers in 
Ukraine haven't been investigated by do-
mestic scientists yet. 

Accordingly, the purpose of  this 
article is consideration of  principles of  
organization and functioning of  the Fi-
nancial Guard of  Italy, characteristic its 
position and role in the system of  law 
enforcement agencies and providing rec-
ommendations about possible ways of  
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nation-building in the area of  economic 
security and rule of  law in Ukraine.

The department of  the Italian Financial 
Guard (Corpo della Guardia di Finanza) was 
formed on October 1st in 1774. The Italian 
Financial Guard was received authorities on 
combation tax evasion and smuggling, the 
protection of  cultural, historic and artistic 
heritage, ensuring of  the state border secu-
rity and also providing direct help to popula-
tion in disaster situations [1].

The economic and financial functions of  
the Italian Financial Guard were defined and 
expanded and also organizational structure of  
it was formed during a long period function-
ing of  the Italian Financial Guard [2].

Currently, Financial Guard of  Italy is 
the most equipped law enforcement 
agencies, which is under the authority of  
the Ministry of  Economy and Finance 
and it's an integral part of  the Armed 
Forces of  the state. Pursuant to the Law 
№ 78/2000 the main goals of  the Italian 
Financial Guard are:

1) tax control;
2) the excise supervisors;
3) customs control, control of  public 

spending;
4) сombating organized crime;
5) counterfeiting of  money;
6) preventing and combating fraud in 

the system of  the European Union;
7) supervising the lawfulness during 

public procurement, placement of  orders, 
bidding;

8) the protection of  patents, copy-
rights, including protection of  national 
products and Italian brands;

9) protection of  cultural and archaeo-
logical heritage of  Italy;

10) the interaction with other law en-
forcement agencies, regulatory authorities 
of  state [3].

Institutional mission was entrusted to 
the Financial Guard of  Italy, has a dual di-
rection. Although the main goal of  this 
law enforcement agency is the economic 
and financial security of  the country, but 
the Italian Financial Guard also executes 

collective institutional tasks. The tasks of  
this authority as economic and financial 
police are twofold:

1) financial: for protecting the income 
and expenditure of  the European Union, 
state and local authorities, combating na-
tional and international tax evasion, mon-
ey laundering and all other forms of  finan-
cial crime, including intellectual property;

2) economic: for ensuring the smooth 
functioning of  markets and compliance 
with competition rules, which includes the 
fight against illegal activities of  criminal 
organizations representing the interests of  
capital markets, goods and services.

Regarding the collective institutional 
tasks Financial Guard of  Italy should:

1) ensure public safety;
2) protect of  state borders [4].
The Minister of  Economy and Fi-

nance of  Italy provides overall guidance 
of  Italian Financial Guard. The central 
body of  the Italian Financial Guard is the 
General Command, which defines strate-
gic objectives, coordinates service unit 
managers and provides internal and intera-
gency guidance. Commander-in-Chief  es-
tablishes the number, location and order 
management of  commands. Commander-
in-Chief  is also empowered to determine 
the composition and functions of  each 
department of  command. 

The organizational structure of  the 
Italian Financial Guard meets the adminis-
trative-territorial structure of  the country 
so hierarchy of  control bodies of  Finan-
cial Guard Corps basically meets the hier-
archy of  control bodies other central ex-
ecutive authorities in Italy. This principle 
of  organization of  the system helps coor-
dinate the activities of  financial guards 
with the appropriate state bodies, pro-
motes more efficient work of  commands 
and if  it's necessary provides operative in-
troduction of  them. Thus, the principles 
of  centralization and unity of  command 
are priority for the control system [5].

The structural organization of  depart-
ment consists of  six inter-regional com-
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mands, one commands of  inspectorial per-
sonnel management, twenty regional com-
mands, one command for special divisions, 
one air and sea Central Command, twenty 
divisions of  technical, logistical and admin-
istrative support and 102 commands in the 
provinces. The missions, permanent and 
temporary offices abroad and in interna-
tional organizations are also included to the 
structure of  Italian Financial Guard. 

The General Command is the body by 
which general commander fulfills duties 
of  the management, planning, program-
ming, management and control to achieve 
the organizational goals; supports rela-
tions with the central and state authorities. 
The General Command addresses to the 
Supreme Council of  Financial Police on 
issues which are strategically important 
and relate to organizational issues, develop 
action plans in the medium and long term. 
Regarding the command of  the local level, 
they usually present as two or more re-
gional commands that are headed by a 
major-general or brigadier.

The Command of  special departments 
coordinates the activities of  the three divi-
sions of  the Italian Financial Guard:

1. The Command which protects pub-
lic finances. It's analyzes expenditure of  
the state budget and municipal budgets 
and exploring fraud in the country and in 
the EU, developing plans for territorial di-
visions of  department which based on 
conducted analysis.

2. The Command which protects the 
economy. Its tasks are to protect of  public 
savings, movement of  internal cash flows, 
financial markets including combating 
misuse of  public funds, combating money 
laundering and organized crime in the 
sphere of  economics.

For the implementation above men-
tioned tasks in the Command created the 
following subdivisions: 

a) the subdivision which investigates 
currency crimes and headed by general 
or colonel, it protects the financial mar-
kets, transboundary movement of  capi-

tal, financial intermediation, deprecia-
tion means of  payment, terrorist financ-
ing, protects savings and crimes in the 
sphere of  banking;

b) the offices combating organized 
crime are headed by general or colonel, it 
investigates crimes which are organized by 
criminal groups, in this context, carefully 
studying the information, carries out the 
analysis, maintains a working relationship 
with the prosecutor to combat the mafia, 
develops operational projects, provides 
the necessary support of  information with 
other agencies; 

c) the special department of  govern-
ment spending and fraud which is respon-
sible for government spending, losing of  
revenue from the municipal budget and 
fraud, controls the overall operation of  
Anti-Fraud Information System;

d) the special Anti-Corruption Unit 
Commission — carries out activities in the 
field of  preventing corruption and abuses 
of  advertising, transparent information dis-
semination from different branches of  gov-
ernment, ensuring the information dissemi-
nation of  the public procurement sector. 
The unit carries out operational manage-
ment in relations with the Anti-corruption 
National Authority (regarding supervision 
of  public works), also controls the efficien-
cy of  the program for monitoring of  public 
contracts — (Mo.Co.P.);

e) the special unit of  intellectual prop-
erty protection protects trade marks and 
patents, safety and quality of  products, 
computer and audiovisual piracy, crimes 
against business, industry and trade by 
conducting the analysis and implementa-
tion of  operational management.

3. The command of  special units 
which directly interact with regional au-
thorities, parliamentary commissions of  
inquiry, the High Commissioner of  pre-
venting and combating corruption and 
other unlawful phenomena. The Air and 
sea Central Command carries out organ-
ization, coordination and control of  op-
erational, logistical and administrative 
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activities of  the Financial Guard and 
consists of:

a) the Operational Command which 
provides maritime patrol at large distance 
from the shore;

b) the Logistics Command which is re-
sponsible for procurement, logistics and 
administrative support;

c) the Command of  training of  spe-
cialists which carries special (profile) train-
ing of  staff  who have passed general pre-
paring [6]. 

To do their duties, soldiers of  the Finan-
cial Police Corps qualifies as officials, sol-
diers who perform the functions of  the judi-
cial police; officials and agents are subordi-
nated to the police, public security agents.

All military personnel who carry out 
the functions of  the judicial police are di-
vided into 2 categories which awarded 
the title of  "judicial police officer" and 
"agent of  the judicial police." The first 
category includes financial guardsmen 
who served in the Financial Guard at 
least 5 years, with military ranks and have 
passed a special examination of  prosecu-
tors. After this, they are awarded the title 
of  "judicial police officer" by the joint 
order of  the Ministers of  Defense and 
Justice of  Italy. According to the law, of-
ficers of  the judicial police have rights to: 
to admit to breaking the law, to collect 
evidence and establish the guilty before 
the investigation; to carry out the inquiry 
regarding the crimes the investigation of  
which hasn't been conducted yet, to in-
vestigate obvious offenses; to carry out 
tasks by investigative judges, receive and 
consider essentially statements of  offens-
es and complaints from victims. Other Fi-
nancial Guard soldiers are agents of  the 
judicial police and promote in the work of  
officers of  the judicial police. In contrast 
to the officers of  the judicial police, agents 
of  the judicial police haven't right to carry 
out instructions of  investigative judges, re-
ceive and consider essentially statements 
of  offenses and complaints from the pub-
lic, to carry out the inquiry regarding the 

crimes the investigation of  which hasn't 
been conducted yet [7].

The interested people don't intervene 
to the system of  investigation of  financial 
crimes because the judicial police subordi-
nate to judiciary, prosecutors and investi-
gating judges. So, there is a barrier against 
possible informal interference in criminal 
investigations and it provides prosecution 
of  many representatives of  the financial 
and political elite if  they committed cor-
ruption crimes and financial fraud.

The soldiers of  the Italian Financial 
Guard are denied the right to join trade 
unions, political parties, elect and be elect-
ed to various authorities. They have all 
rights and privileges of  servicemen. The 
task of  financial guards is to follow the re-
quirements of  the law. The procurator's 
office ensures legitimacy of  the soldiers of  
the Financial Guard in the performance 
of  their duties. Thus, if  it turns a violation 
of  law, the prosecutor will inform the of-
ficial of  Finance Guard, which is empow-
ered to impose disciplinary punishment 
according to the Statute of  the Financial 
Guard. Moreover, if  financial guard com-
mits a crime the prosecutor will institute 
criminal proceedings and start an investi-
gation. The financial guards will have dis-
ciplinary action such as a reprimand, 
guardhouse or dismissal from service if  
they violate a military discipline [7].

Conclusions and suggestions. 
Therefore, after analyzing of  the mecha-
nism of  providing financial and economic 
security of  Italy we can make the follow-
ing conclusions and practical results. The 
Italian Financial Guard occupies an im-
portant place in the executive branch of  
the Italian Republic and it's the major law 
enforcement agency in a country. By using 
of  the a centralized police system Italy was 
able to overcame the crisis period despite 
the political and economic crisis, the weak-
ness and corruption of  the government, 
rampant organized crime and separatism, 
systematic tax evasion. Today Italy is de-
veloping dynamically, without prejudice to 
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public institutions and it's guaranteeing 
real exercise of  political rights and free-
doms of  its citizens. These circumstances 
lead to the author's interest to adopt their 
experience about functioning of  the law 
enforcement agency in the context of  op-
timization of  the Ukraine's system. 

Considering the positive experience of  
Italy to Ukraine it's necessary to create a 
new law enforcement agency — the Fi-
nancial police of  Ukraine, which will pro-
tect the financial and economic security of  
our country. Nowadays the financial and 
economic security of  our country provid-
ed by many government agencies, such as 
the State Fiscal Service of  Ukraine, The 
Ministry of  Interior, The Security Service 
of  Ukraine and so on. So, the Financial 
police of  Ukraine will simultaneously per-
form the functions of  the tax police, fi-
nancial intelligence, operational and inves-
tigative activities in the field of  combating 
economic crime. The Financial police of  

Ukraine should be created as separate law 
enforcement agency and subordinated the 
Ministry of  Finance of  Ukraine. The com-
petence of  the law enforcement agency 
should include the investigation of  tax and 
customs offenses, money laundering, 
crimes in the banking and public spheres. 

As a result, after the concentration this 
relevant specified functions in activity of  
The Financial police of  Ukraine, the Min-
istry of  Finance of  Ukraine will be able to 
coordinate the investigation of  crimes 
against the financial and economic security 
of  our country such as tax evasion, theft 
of  government property, breach of  public 
procurement, violation in banking sphere, 
social insurance and pension, sale of  
counterfeit money, securities, excise marks. 
It will help to solve the problem of  dupli-
cation of  functions of  law enforcement 
agencies in the field against economic 
crime and will provide an effective protec-
tion of  public order in our country.
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Statement of  the problem. Peculiari-
ties of  modern public management pro-
cesses of  public policy development are to 
strengthen communication trends interac-
tion between civil society and government 
structures. Understanding public policy as 
a product of  particular environment up-
dates study the last components to identify 
opportunities for adequate application of  
the mechanism of  public policy. This 
study causes of  the ontological aspects of  
public policy through detailed analysis of  
the genesis environmental paradigm. 

The analysis of  research and publi-
cations. Earlier unresolved parts of  the 
general problem. The issue of  environ-
ment finds its roots in ancient philosophi-
cal theories, is further development of  the 
concept of  geographical determinism. 
Modern studies of  the phenomenon "en-

vironment" are rather narrow segment. 
Among these, research Tertychka V., 
Manuilov Yu., Janickiy A., Lepskiy V.,  
Selskiy A. and others. The aim of  the pub-
lication is to study the scientific and social 
preconditions for environmental design 
paradigms of  postmodernism. 

The main materials of  the study. 
Postmodernism, with its desire for a holis-
tic worldview, accumulated in itself  all the 
modern methodological approaches to the 
study of  the world: synergy, system-analyt-
ical, environmental, principles interdisci-
plinary approach and so on. In the center 
of  optics research appears ontological 
function interoperability of  scientific 
knowledge. Its implementation, except to 
the new tools of  knowledge requires exit 
of  subject on interdisciplinary area. Comes 
to the fore the analysis of  questions about 
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The definition of  "environment" ap-
pears semantic center of  the postmodern 
worldview is beyond natural science areas, 
accumulating a certain way in a philosoph-
ical and scientific quest postmodernism. 
A. Ikonnikov aptly points out that "the 
medium was the concept, through which 
reveals the connectedness of  the world in 
our usual" earthly "perception, concept, 
determining the relationship microcosm 
of  our" I "of  social being and the infinite 
universe. This concept combines art and 
non-art; living, fluid and changeable life 
and its static shell. Being of  environment 
compresses together space, time and 
movement" [3, p. 15].

Despite the investigated beginning of  
a positive process of  conceptualization of  
the term "environment" in the early last 
century, the classic postmodern discourse 
environmental was marked generalized in-
terpretation of  the concept. The most 
common definition of  "environment" is 
used along with other crucial concepts in 
these phrases, environment, habitat, work 
environment, urban environment and so 
on. Nevertheless, in the postmodern con-
cept gets autonomous status, devoid of  

internal opposition, contrasting relatively 
of  object [4]. The latter provides a basis 
for changes in the postmodern fixation se-
mantic systems interpretation definition 
and formulation of  the environment as a 
"structural system" upon which develop-
ing new conceptual positions.

The beginning of  the process of  in-
stitutionalization of  environmental is-
sues, not only within normative, and in 
the context of  ideological design, mostly 
based forms of  environmental percep-
tion, without strict peg to the domains. 
The environmental movement that began 
to gain momentum in the 60s of  the last 
century, it had its natural-scientific basis 
for increase in human activities, which led 
to the inclusion of  person in the subject 
area of  environment and require an ade-
quate study of  the effect of  environmen-
tal factors on biological objects. Method-
ological embodiment of  the latter is the 
doctrine environmental realism, which 
based of  installations Newton-Cartesian 
paradigm. Construct "nature as the envi-
ronment" function in the material world. 
In line with the environmental interpret-
ed as a real essence, separated from the 

the internal unity and relations of  social 
space, time, and inherent spatial and tem-
poral forms specific processes. Affirma-
tive principle of  postnonclassical knowl-
edge is holism, which considering the 
world of  public relations as the only in-
tegrity, but the singled out in the process 
of  understanding the phenomen and ob-
jects as part of  integrity. Cognitive for-
mula neoclassical paradigm "subject — 
means — object" does not match the 

growth of  objectively true knowledge. 
Some researchers have diagnosed rejec-
tion of  the fundamental epistemological 
categories such as subject and object [1]. 
Others believe that "subject — subject" 
and "subject — object" interaction con-
cedes of  important dynamics in the con-
text of  "subject — environment".

Comparative analysis of  some fea-
tures classic and postnonclassical 
knowledge 

Classical stage Postnonclassical stage
A rational way of  thinking Intuitive way of  thinking
Disciplinary context Interdisciplinarity

Analysis Synthesis
Deconstruction

Reductionism Holism
Linearity Nonlinearity 
Causality as determinism Causality as probability
The subject — object interaction The subject — environment

Complemented by author on [2].



Deliia O. 
Scientific and Social Preconditions Environmental Paradigm of  Postmodernism

21

human, social practices and expertise that 
can be subjected to research to obtain 
real measurable results.

On the other hand, of  that time the 
general atmosphere of  protest and coun-
terculture caused by the pressing crisis of  
traditional values, criticism value orienta-
tions consumer society, skepticism and 
disappointment with the positive effects 
of  technological progress, caused to de-
signing of  environmentalism as an ideo-
logical paradigm that had radically rethink 
the complex set of  relations between hu-
man and the environment, and eventually, 
of  any social formations of  habitat. Envi-
ronmentalism correlated with discourse 
environmental idealism, in which is a sub-
jective human relationship with the envi-
ronment. The basic theoretical setting of  
environmentalism that was the subject of  
problematization, there is the idea of  al-
ienation of  human from the natural envi-
ronment. Last interpreted as a devastating 
consequence of  scientific-technological 
progress, economic growth and, more im-
portantly, the dominant way of  thinking.

In the center of  optics research also 
appears the idea about the world as a 
product of  human creation. H. Foerster 
says that "we do not open world, reflecting 
it's by our senses and invent, construct it 
according to his evolutionary-biological 
specified cognitive system" [5]. Then put 
environmentalism brought forth the core 
theoretical position — an environment 
constructed personality and interpreted as 
a set of  specific, subjective significant val-
ues. Accordingly, the analysis of  the envi-
ronment by means of  detection, critics 
and implementation of  the latter. 

Fundamental for environmental para-
digmatic ideological principles have made 
environmentalism, which are constructed 
capacious and multi-dimensional image of  
the environment. Core dominant of  new 
outlook is the idea of  a system environ-
ment. Systemness of  environmental is in 
the principle of  methodological content 
integrity as the phenomenon of  "corpo-

rate communications". A new look at the 
principle of  integrity is to understand the 
origin of  a single object and its environ-
ment from the outside (environment). The 
elements of  integrity are not only to enter 
into relations of  subordination, but in 
some states (bifurcation points) can deter-
mine the behavior of  integrity. To this sci-
entific opinion focused sufficiency objects 
that have complex structure (cell society, 
people), thus noted that these characteris-
tics are relative because the object has 
many links with the environment and can 
exist only in union with it [6].

Another basic principle is the principle 
of  environmentalism world coevolution. 
Actually establishment of  the principle of  
co-evolution is directly related to the crea-
tion postnonclassical understanding of  
the world, finding an adequate model of  
reality based on regularities of  nonlineari-
ty. These principles, mechanisms, regulari-
ties are of  special scientific interest, as they 
allow to understand the environment 
through the prism of  the new logic of  
self-organization.

The multidimensionality of  the world 
makes many of  multivariate relationships 
(objects) in it, what are the principles of  
diversity, not the opposite. Objects are op-
posed to each other not as a dual category 
as well as elements of  (parts of) a. The 
evolution of  any system, said Y. Tchaiko-
vsky, is coevolution of  system and its envi-
ronment, the development of  mutually 
conditioned development environment. In 
this context is important idea of  nonlinear 
positive feedback [7]. Such exchange of  
matter, energy and information with the 
environment, while increasing the level of  
uncertainty of  the system is by enriching 
the external environment while generating 
field of  alternative systems. 

The phenomenon of  co-evolution al-
lows understanding the environment of  the 
new position value orientations, partnership, 
dialogue and cooperation. Human dimen-
sion of  co-evolutionary process raises the 
core idea of  the concept. The person recog-
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nized the same membership as the environ-
ment and other objects of  the universe. 
А man being embedded into complex sys-
tems, can make a direct impact on their evolu-
tion, deduce potential future conditions that it 
is impossible to carry out the traditional meth-
odological tools. So coevolution phenome-
non of  interdependence thought any differ-
ent levels of  structural organization.

Anthropic principle knowledge of  the 
world as one of  the fundamental bases of  
postmodernism has a long philosophical 
roots, as evidenced by numerous scientific 
researches. Transformation of  ontological 
issues in anthropological is clearly seen in 
ancient philosophy. Medieval antropnist 
realized through the postulation of  exclu-
sivity human being in God's thought.

The beginning of  the development Post-
nonclassical sense of  antropism linked to 
discussions about human's place in the uni-
verse. The impetus similar discussions have 
provided physics, namely, physicists discov-
ered the problem of  the coincidence of  large 
numbers — the relationship of  particle pa-
rameters microcosm (the Planck constant, 
the electron charge, etc.) and global settings 
metagalaxy (weight, size, etc.).

One of  the lines of  development the 
anthropic principle, namely the idea of  hu-
man as a target and defining beginning of  
global development, became a catalyst of  
the actulization of  interest in the relation-
ship between human and environment. In 
the light of  scientific knowledge is provides 
to include the subject of  knowledge to the 
scientific world in the philosophical con-
text  — becomes anthropic content, ex-
plaining some core features of  the universe 
of  human presence as an observer [8].

Separate methodological approach of  
the environmental movement — environ-
mental instrumentalism — posits anthro-
pocentrism as the basic principle of  the 
relationship between man and environ-
ment. The primacy of  rights is in relations 
caused by the core instrumentalist plant — 
derived properties of  the medium due to 
the influence of  "organism".

An important methodological design 
for environmental paradigm is to evaluate 
the environment as areas of  activity and 
situation that causes a specific type of  be-
havior. The situation underlying the un-
derstanding of  the environment, are expe-
rienced by experience; that what a human 
can be, move or leave. According the envi-
ronment, a similar logic, is the situation 
appears permanent residence rights, in the 
environment is always a person without 
entering and staying with it. Since person 
of  spatially is limited space and can be 
only in one situation, in another it needs to 
move. For this purpose, distributed envi-
ronment on the situation of  human di-
mension where people can stay and work 
out a certain volume of  information. The 
meaning of  the concept of  environment is 
that the situation is stored in the environ-
ment regardless of  residence, and getting 
out of  situations of  human.

A. Henysaretskyy distinguishes two 
types of  relationships, caused by the pecu-
liarities of  human consciousness and the 
space-time characteristics of  reality:

1. The first type of  interaction "per-
son — environment" — it is a literal rela-
tionship to real objects, the ability to rep-
resentation. As part of  this relationship 
people understand some features of  the 
natural and cultural environment, with no 
idea about the subject of  their imagination 
completely, but aware of  its contents.

2. The second type of  interaction 
"person — environment" — is a rela-
tionship of  understanding that fix the 
inclusion of  human in a certain situation 
or environment, without representation 
of  the object and its properties, but 
rather to reproduce in a conscious state 
with which it is impossible to relate any 
object or person with which we commu-
nicate, nothing is the inclusion of  a per-
son in the community. Thus a person 
understands representatives of  the com-
munity which represents, through own-
ership of  common set of  symbols and 
signs to adapt to the environment.
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Therefore, the process of  objectifica-
tion complex problems of  environment in 
postmodern discourse is directly related to 
the change of  paradigm of  scientific 
knowledge. Arose postnonclassical scien-
tific rationality simultaneously accompa-
nied by a change of  ideological orienta-
tions, which began to operate postmodern 
worldview categories integrity, tolerance, 
acentricity, ambiguity.

The criticism of  the ruling mindset of  
the consumer society, disbelief  in positive 
consequences of  scientific and technologi-
cal progress have brought to the forefront 
of  public discussion of  the system "per-
son — environment". The environmental 
movement as a result of  transformation 
processes significantly contributed to the 
objectification of  the concept of  "environ-
ment" within the new ideological paradigm.

REFERENCES:
1. Mezhdystsyplynarnye problemy sredovoho pokhoda 
k innovatsyonnomu razvytyyu (2011). [Interdiscipli-
nary problems in environmental approach to 
innovative development]. Moscow: "Kohyto-
Tsentr". 240 p. [in Russian].
2. .Barsukova N. Y. (2007). Dyzayn sredy v proek
tnoy kul'ture postmodernyzma [Design of  the envi-
ronment in the project culture of  postmodern-
ism]. Moscow: FHOU VPO RHAU — MSKhA 
im. K. A. Tymyryazeva. 242 p. [in Russian].
3. Ikonnikov A. (1985). Iskusstvo, sreda i vremja. 
Esteticheskaja organizacija gorodskoj sredy. [Art, en-
vironment and time. Aesthetic organization of  
the urban environment]. Moscow: Sovetskij 
hudozhnik. 336 p. [in Russian].
4. Rappaport A. (1984). "Sredovoj podhod" i ego 
hudozhestvennaja problematika (Vvedenie) ["The 
Environmental Approach" and its art problems 
(Introduction)]. [online]. Available at: http://
papardes.blogspot.com/2011/01/blog-post_ 
4054.html [in Russian]. Last accessed Jan 2017.
5. Foerster H., Mora P., Amiot L. (1960). 
Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026. 
At This Date Human Population Will Ap-
proach Infinity if It Grows As It Has Grown in 

the Last Two Millennia. Science,vol. 132, pp. 
1291—1295.
6. Sartaeva R. S., Nysanbaev A. N., Sagikyzy A. J. 
(2015). Ekologija cheloveka v strukture sovremennogo 
nauchnogo poznanija [Ecology of  man in the 
structure of  modern scientific knowledge]. 
[online]. Available at: http://vphil.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id= 
1150. [in Russian]. Last accessed 2.03. 2017.
7. Chajkovskij Ju. V. (1990). Elementy evoljucion
noj diagropiki. [Elements of  evolutionary dia-
gropics]. Moscow: Nauka. 272 p. [in Russian].
8. Kazjutinskij V. V. (1997). Antropnyj princip i 
mir postneklassicheskoj nauki. [The anthropic 
principle and the world of  science postnonclas-
sical]. [online]. Available at:http://www.trinitas.
ru/rus/doc/0202/010a/02020030.htm. 
[in Russian]. Last accessed 4.03. 2017.
9. Henysaretskyy O. Y. (1981). Sredovoy podk
hod v dyzayne y arkhytekture: soderzhanye y os
novnye moment .[Environmental approach to 
design and architecture: the content and 
highlights]. [online]. Available at: http://pro-
meta.ru/olegen/6/0. [in Russian]. Last ac-
cessed Feb. 2017.



24

На сучасному етапі розвитку Украї-
ни, в рамках загального процесу демо-
кратичних перетворень відбувається 
формування нових суспільно-економіч-
них відносин, закладається основа гро-
мадянського суспільства, правової дер-
жави, здійснюється судово-правова ре-
форма зміцненню законності і правопо-
рядку, подолання правового нігілізму.

Реалізація цих завдань та втілення їх 
у життя в значній мірі проводиться су-
довою владою. У зв'язку з цим зауважи-
мо, що основне джерело права — за-
кон, який недостатньо оперативно ре-
гулює динамічно розвиваючі суспільні 
відносини. У таких випадках важлива 
додаткова регулююча роль лягає на су-
довий прецедент.

Відмітимо, що окремі аспекти право-
вої природи й особливостей викори-
стання судового прецеденту в різних 
країнах світу знаходять своє висвітлення 
в наукових працях вітчизняних і зарубіж-
них учених, серед яких С. К. Загайпова, 
В. А. Керимов,  Х. Кьотц,  Р. Леже, 
Л. А. Луць, М. Н. Марченко, А. О. Селі-
ванов, В. І. Ямковський та інші. Але про-
блема визнання судового прецеденту 
джерелом адміністративного процесу-

ального права в багатьох країнах конти-
нентальної правової системи залишаєть-
ся, а можливості використання їх досвіду 
в Україні є малодослідженими.

На сьогодні в Україні виникла по-
треба у судовому прецеденті як джерелі 
права. Така позиція Луця Л.А. обґрун-
тована неякісною системою норматив-
но-правових актів (прогалини, дублю-
вання, колізії, тощо) та необхідністю 
зберегти сутність судової гілки влади, 
яка має на меті не тільки забезпечити 
розгляд справ по справедливості, за-
хист інтересів особи, а й створити ціліс-
ну, ефективну судову систему та відпо-
відний механізм захисту, що в підсумку 
обумовлює необхідність і у визнанні 
судових прецедентів та нормотворчої 
функції Верховного Суду України та 
Конституційного Суду України [1, с. 9], 
із чим цілком погоджуємося.

Варто зазначити, що в країнах рома-
но-германської правової сім'ї (континен-
тальна правова система), де норматив-
но-правовий акт є основним джерелом 
права і з якою ідентифікується правова 
система України, зростає питома вага су-
дових прецедентів. Очевидною є тен-
денція до посилення позицій органів 
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судової влади у тлумаченні законів, а та-
кож потреби у визнанні їх суб'єктами за-
конотворчої ініціативи нарівні з іншими 
суб'єктами правотворчості, хоча і наразі 
у цій правовій системі відсутня як єдина 
концепція прецедентного права, так і од-
нозначна практика його застосування.

Натомість повноцінне й провідне 
місце в системі джерел права судовий 
прецедент посів саме в англо-американ-
ській правовій сім'ї, де прямо визнаєть-
ся обов'язковість попередньої судової 
практики внаслідок дії концепції stare 
decisis. Згодом такий підхід перейняла 
низка країн, таких як США, Канада, Ав-
стралія, що може свідчити про ефек-
тивність цього правового інструменту. 
Формування доктрини прецеденту 
можна поділити на три етапи: форму-
вання загального права, доповнення за-
гального права "правом справедливо-
сті", поширення судового прецеденту 
на інтерпретацію статутів [2, с. 2]. 

Звичайно ж, як і будь-яке явище, так 
і кожна правова система має дві сторо-
ни — як позитивні, так і негативні ас-
пекти, які необхідно враховувати при 
побудові системи джерел права. Так, 
романо-германська правова система на-
сичена нормативно-правовими актами, 
що становлять її основу. Тобто кожний 
етап правовідносин обов'язково повин-
ний мати конкретну норму регулюван-
ня. Проте передбачити всі соціальні 
явища, які можуть виникнути у суспіль-
ному розвитку, і нормувати їх — це не-
здійсненна мрія для законодавця. Саме 
тому романо-германська правова систе-
ма має чи не найбільшу кількість прога-
лин у праві, що значно ускладнює реа-
лізацію правових норм [3, с. 39]. Ан-
гло-американська правова система ха-
рактеризується казуїстичністю. Остан-
нім часом під впливом інтеграційних і 
глобалізаційних процесів відбувається 
зближення національних правових сис-
тем та їхніх інститутів [4, с. 3]. На сьо-
годні у світі практично не існує абсо-
лютно замкнутих національних право-

вих систем. Нині основу всіх розвине-
них правових устроїв становлять уні-
версальні, а не національні елементи, 
внаслідок чого основні правові поняття 
та практика їх втілення більше чи мен-
ше спільні в усіх сучасних правових си-
стемах [5, с. 65–66].

Досліджуючи судовий прецедент в 
країнах системи континентального пра-
ва, вважаємо доречним звернути увагу 
на Висновок Консультативної ради єв-
ропейських суддів № 11 (2008) до уваги 
Комітету Міністрів Ради Європи щодо 
якості судових рішень, у п. 45 якого за-
значається, що в країнах континенталь-
ного права судові рішення можуть бути 
цінними дороговказами для інших суд-
дів, які стикаються з вирішенням схожої 
справи, коли йдеться про справи, у яких 
порушуються широкі соціальні або ва-
гомі юридичні питання. 

Крім того, у пп. 47–48 даного вис-
новку вказується, що, визнаючи повно-
важення судді тлумачити закон, слід 
пам'ятати також і про обов'язок судді 
сприяти юридичній визначеності, тому 
судді застосовуватимуть принципи тлу-
мачення, прийняті як у національному, 
так і в міжнародному праві. При цьому, 
якщо в країнах загального права їхнім 
орієнтиром буде будь-який доречний 
прецедент, то в країнах континенталь-
ного права — судова практика, зокрема, 
практика найвищих судів, завданням 
яких є забезпечення єдиної судової 
практики [6]. Обґрунтування такої по-
зиції є очевидним, оскільки юридична 
визначеність є гарантією передбачува-
ності змісту та застосування юридич-
них норм, що сприяє тим самим досяг-
ненню й забезпеченню високого рівня 
якості сучасної судової системи.

У країнах континентальної правової 
системи відсутня єдина доктрина дже-
рел права й, зокрема, судового преце-
денту, що зумовлено впливом історич-
ного виникнення й розвитку, економіч-
них і політичних факторів, тощо. 
У зв'язку з цим, система романо-гер-
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манського права характеризується не-
визначеним і внутрішньо суперечли-
вим статусом прецеденту — визнання й 
законодавче закріплення судового пре-
цеденту як джерела права в одних краї-
нах цієї правової системи і, навпаки, 
невизнання в інших: 1) юридична сила 
і нормативний характер судових рішень 
не лише визнаються, але і закріплені за-
конодавчо — Мексика, Іспанія, Литва, 
Португалія, Туреччина, Швейцарія та 
інші; 2) прецедент як результат пра-
вотворчої діяльності судів законодавчо 
не закріплений, формально не визна-
ється, а фактично існує і застосовуєть-
ся — Данія, Греція, Італія, Франція, Ні-
дерланди, Німеччина, Норвегія, Украї-
на, Фінляндія, Швеція та інші.

Корисним досвідом для України вва-
жаємо й закріплення в Конституції Мек-
сики — країни, яка належить до рома-
но-германської правової сім'ї — прин-
ципу, згідно з яким практика або преце-
денти федеральних судів, що створені 
на підставі задоволення конституційних 
скарг громадян, вважаються обов'язкови-
ми для нижчих судів [7, с. 395–398].

Доцільно також використовувати 
позитивний досвід країн континенталь-
ної правової системи таких як Франція, 
Італія, Швейцарія, Іспанія 

У Франції, як такий обов'язковий ха-
рактер прецеденту відсутній, а судове рі-
шення, що посилається виключно на 
прецедент, вважаться необґрунтованим, 
рішення вищих судів у Франції, очевид-
но, мають вплив на нижчі суди, рішення 
яких можуть бути оскаржені до вищих 
судів. Як стверджує С. В. Шевчук, фран-
цузькі суди дотримуються усталеної су-
дової практики (jurisprudence constante), 
яка, однак, є доволі специфічною, адже 
стосовно судів загальної юрисдикції Ка-
саційний суд Франції у серії своїх рішень 
визначив межі застосування цієї доктри-
ни [7, с. 398–410]. Зокрема, судам забо-
ронено обґрунтовувати рішення поси-
ланням на свою попередню практику, як 
на єдину підставу для прийняття рішен-

ня, суди не можуть вирішувати справу 
виключно на підставі принципів, викла-
дених у раніше прийнятих рішеннях, 
проте, можуть посилатися на попе-
редню практику, якщо таке використан-
ня чи посилання не становить визна-
чальне обґрунтування рішення.

Аналогічно в Італії, хоча прецедент 
не має обов'язкового значення, Вер-
ховний Суд, як правило, посилається 
на свої раніше прийняті рішення, а 
нижчі суди — на рішення Касаційного 
суду. Також на практиці і юристи дуже 
часто посилаються на судові рішення, 
оскільки вважається, що посилання 
лише на нормативно-правові акти 
свідчить про низький рівень якості на-
дання юридичної послуги.

Італія в контексті створення інститу-
ту Ufficcio del Massimario (massima). 
Так, ще в 1941 році при Касаційному 
суді був утворений спеціалізований ін-
ститут, де працюють судді і аналізують 
всі рішення, прийняті Касаційним су-
дом, у результаті чого виводять з них 
так звані massima — стислі викладення 
правового положення, що було вико-
ристане при винесенні рішення або 
правових позицій без безпосереднього 
посилання на фактичні обставини 
справи. Оскільки такі правові позиції 
викладаються безвідносно до обставин 
у справі, у якій вони формулюються, як 
правило, судді та юристи можуть вико-
ристовувати такі massima в процесі ви-
рішення інших справ, обставини у яких 
відрізняються по відношенню до справ, 
у яких Касаційним судом було винесене 
відповідне рішення. Тобто можна 
стверджувати, що по суті massima є нор-
мативним принципом, що може бути 
застосований у аналогічних справах в 
майбутньому. При цьому, важливо під-
креслити, що не Касаційний суд визна-
чає прецедентний характер у його рі-
шенні, а саме спеціалізований інститут 
Ufficcio del Massimario [7, c. 410–415].

Швейцарське право, по суті, до-
пускає можливість судової нор-
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мотворчості. Швейцарське законо-
давство встановлює, що у разі прога-
лин у законодавстві суддя повинен ді-
яти, так ніби він сам є законодавцем, 
дотримуючись при цьому панівної 
доктрини і традиції [8, с. 54]

В Іспанії судова практика, яка базу-
ється на рішеннях Верховного суду Іс-
панії формує так звану "загальну пра-
вову доктрину" Її порушення, відповід-
но до закону, є однією з підстав оскар-
ження судових рішень до Верховного 
суду [9, с. 23]

Враховуючи наведене вище, вважає-
мо за доцільне виокремити основні оз-
наки судового прецеденту в країнах 
континентальної правової системи, зо-
крема, наступні:

1) у більшості країн судовий преце-
дент як джерело права і правотворча 
функція суддів офіційно не визнається, 
судді позбавлені права виносити рішен-
ня загальнообов'язкового характеру (за 
винятком деяких країн);

2) перевага нормативно-правового 
акта, зокрема, закону, над усіма іншими 
джерелами права;

3) судові органи при винесенні рі-
шень орієнтуються на положення пра-
ва, а не на власний розсуд;

4) високий рівень нормативності 
права, що розглядається абстрактно, 
яким воно повинно бути, а не є фактич-
но по суті;

5) судове рішення може набувати 
різного характеру — обов'язкового, ре-
комендаційного, допоміжного, тощо;

6) судовий прецедент має інтерпре-
туючий характер стосовно чинної за-
конодавчої норми, на практиці законо-
давчі положення доповнюються акта-
ми офіційного тлумачення та судової 
практики;

7) відсутність у більшості країн офі-
ційного законодавчого закріплення су-
дового прецеденту як джерела права;

8) зростання значимості судового 
прецеденту та судової практики, у тому 

числі правотворчості суддів, обумовле-
не практичною необхідністю в юри-
дичній визначеності й недосконалим 
законодавством.

Таким чином, у результаті проведе-
ного дослідження доходимо висновку, 
що в Україні наразі є доцільним ви-
знання й застосування судового преце-
денту, як джерела адміністративного 
процесуального права. У зв'язку з цим, 
необхідно використовувати позитив-
ний досвід країн континентальної пра-
вової системи, до яких відносимо й 
Україну, і врахувати наступні шляхи й 
рекомендації: 

1) закріпити в Конституції прин-
цип, згідно з яким практика або преце-
денти судів, що створені на підставі за-
доволення конституційних скарг грома-
дян, вважаються обов'язковими для су-
дів нижчої інстанції; 

2) офіційне визнання судового 
прецеденту джерелом адміністратив-
ного процесуального права України, 
створити спеціалізований інститут 
при Верховному Суді України, який 
буде аналізувати всі рішення й поста-
нови, винесені вищими судами, й ви-
водити стислі викладення правового 
положення або правових позицій без 
безпосереднього посилання на фак-
тичні обставини справи, що можуть 
бути застосовані в аналогічних спра-
вах в майбутньому, відповідно, визна-
чати їх прецедентний характер; 

3) закріплення його у національній 
системі права й механізму взаємодії 
джерел права між собою та з джерелами 
міжнародного права в межах чинної 
правової системи.

Також застосування судового преце-
денту як джерела адміністративного 
процесуального права, приведе до реа-
лізації юридичного принципу рівності 
громадян перед законом і судом, який 
полягає у формулі: "до кожного за од-
накових обставин закон повинен засто-
совуватись однаково".
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Последнее время в Верховной Раде 
Украины идут дискуссии об снятии 
моратория на продажу земли. Крестья-
не, в большинстве случаев, сдали свои 
земельные паи в долгосрочную аренду 
крупным агропредприятиям. Деревня 
бедствует, что угрожает крестьянству 
окончательным исчезновением. В 
тоже время крестьянское хозяйство 
(двор) не исчерпало свои возможно-
сти, и, при некоторых условиях, оно 
может создать конкуренцию крупным 
агропредприятиям, базирующихся на 
наемной рабочей силе. Крестьянский 
двор, кооперируя некоторые операции 
(при этом сохраняя статус самостоя-
тельной производственной единицы), 
могут использовать преимущества ко-
оперативного объединения, превра-
щаясь, таким образом, в кооператив 
вертикального типа. При таком типе 
кооператива совпадают личный и об-
щественный интересы, чего не наблю-
далось в колхозах (что было одной из 
главных неэффективности колхозной 
системы). Земельное общество Укра-
инской ССР приближалось к такой 
форме кооператива.

В современных условиях крестьян-
ский двор может противостоять круп-
ным агропредприятиям, быть конку-
рентными и, тем самым, сохраняться и 
развиваться, только объединившись в 
кооперативы. Таким образом, социаль-
ное значение подобного исследования 
вполне очевидно. В то же время инсти-
тут земельного общества исследован 
недостаточно [14, с. 12–47].

Земельное общество — поземель-
но-хозяйственное объединение кре-
стьян, которое действовало в украин-
ской деревне в 1922–1930 гг., было 
уничтожено большевиками в ходе про-
ведения политики насильственной кол-
лективизации сельского хозяйства.

Цель статьи — обратить внимание 
общественности на земельное общест-
во, показать его место, роль и значение 
в жизни доколхозной украинской де-
ревни. Показать, что земельное обще-
ство и земельная община — это не 
одно и то же.

Земельное общество получило 
юридический статус по Земельному 
Кодексу УССР 1922 г. (далее ЗК УССР) 
[10, ст. 10]. Земельное общество (да-
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лее — земобщество) принципиально 
отличалось от дореволюционного 
сельского общества, поэтому их нельзя 
отожествлять. Сельское общество до 
1917 г. исполняло функции низшей ад-
министративной единицы. После рево-
люции административные функции 
сельского общества передали сельсове-
ту. Земобщество, которое действовало 
до 1930 г. в украинском селе, не имело 
административных функций. Оно 
было лишь поземельно-хозяйственным 
объединением крестьянских хозяйств. 
При этом, в УССР, крестьянин мог 
пользоваться землей только в составе 
земельного общества [10, ст. 10].

В Российской СФСР крестьянин мог 
пользоваться земельным наделом как в 
составе земобщества, так и вне его [8, с. 
95]. Кроме того, в России земобщества 
были тесно связаны с общинной фор-
мой землепользования, которая в сере-
дине 1920-х гг. охватывала 99 % кре-
стьянских земель [7, с. 107; 23]. Поэтому 
в историографии отожествили земель-
ное общество и поземельную общину.

В Украине подобное отожествление 
неправомерно и ошибочно. Поскольку 
земобщества охватывали все крестьян-
ские дворы, а общинная форма земле-
пользования и сами общины существо-
вали только в 10,35 % крестьянских хо-
зяйств [19, с. 75].

В конце 1920-х гг. в УССР насчиты-
валось 33,8 тыс. земельных обществ, 
т.е. каждое земельное общество имело 
в своем составе 1—2 сельских населен-
ных пунктов [9, с. 2; 23, с. 351].

В ЗК УССР 1922 г. не был указан 
минимальный размер земобщества. 
Опыт хозяйственной деятельности 
этих поземельных объединений пока-
зал, что минимальный жизнеспособ-
ный размер земобщества — 15 дворов, 
что и было зафиксировано в 1927 г. в 
новой редакции ЗК УССР [3, с. 52]. 
Максимальный размер земобщества 
также не был определен. Так, напри-
мер, Змиевское земельное общество 

Харьковского округа в 1925 г. насчиты-
вало 1815 дворов [6, д. 13, л. 51] и такие 
примеры не единичны. Громадные по-
земельные объединения были весьма 
неудобными, поскольку земельные на-
делы членов земобщества могли нахо-
диться за 10–12 верст от усадеб и кре-
стьяне страдали от дальноземелья. Пра-
ктика землеустройства свидетельство-
вала, что оптимальные размеры зе-
мобщества в Украине — 100 дворов 
[17, с. 27]. Большинство земобществ 
УССР были далеки от оптимальных 
размеров. В республике в середине 20-х 
годов ХХ в. только 20 % земобществ 
имели оптимальные размеры [23, с. 8].

Членами земобщества были все 
лица, которые входили в состав дворов 
данного поземельного объединения, 
независимо от возраста и пола. Право 
голоса, по ЗК УССР 1922 г., имели 
лица, достигшие 18 лет. Новые члены 
земобщества принимались только с со-
гласия общего собрания (далее — сход) 
земобщества [10, ст. 46–47]. Принимая 
новых членов, земобщество было обя-
зано обеспечить их земельным наделом 
по нормам, установленным в данном 
поземельном объединении. Новые уго-
дья присоединять земобщество не мог-
ло, поскольку с мая 1922 г. закон запре-
тил в УССР какой-либо передел земли 
между земобществами. Поэтому вопрос 
о принятии новых членов в свое зе-
мобщество крестьяне решали очень 
осторожно и, как правило, отказывали 
в приеме [4, д. 30, л. 34; 5, д. 220, л. 20]. 
Земельным органам разрешалось вклю-
чать новых членов без согласия зе-
мобщества в случае, если в этом позе-
мельном объединении была земля 
выше установленной нормы [10, ст. 46].

Круг обязанностей земобщества ох-
ватывал вопросы землепользования, 
землеустройства, мелиорации, лесного 
хозяйства, агрономических и зоотехни-
ческих  мероприятий,  переработки 
сельскохозяйственной  продукции 
[25, д. 14, л. 3–6].
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Земобщество в рамках действующе-
го законодательства, имело право уста-
навливать обязательные правила для 
своих членов. Действовало в доколхоз-
ной деревне и право обычаев (если оно 
не противоречило законам УССР) 
[2, с. 122]. Против мнения земобщества, 
как показала практика, остерегались вы-
ступать даже известные в селе наруши-
тели порядка, иначе их ждал бойкот 
односельчан, а иногда и самосуд.

Для выполнения своих функций зе-
мобщества имели финансовые средст-
ва. Источниками поступлений были: 
доходы от сданных в аренду общест-
венных земель, эксплуатация промыш-
ленных заведений и другого имущест-
ва, взносы членов земобщества. По на-
шим подсчетам, в 1925/26 хозяйствен-
ном году земельные общества УССР 
аккумулировали 29,2 млн руб., что со-
ставляет более 1/3 всех капиталовложе-
ний в том же бюджетном году в инди-
видуальный сектор сельского хозяйства 
УССР [14, с. 122–123].

Высший орган в земобществе — 
сход полноправных членов земобщест-
ва, который решал все основные вопро-
сы поземельного объединения. Сход 
решал следующие вопросы: установле-
ние и изменение порядка и формы ис-
пользования различных угодий в обще-
стве; утверждение устава общества и 
внесение изменений и дополнения в 
него; вынесение решений по ходатай-
ствам о приеме новых членов и заявле-
ния о выходе из общества с землей; 
принятие решения о землеустройстве в 
обществе, переходе к общественному 
севообороту, о выходе на хутора и от-
руба; решение вопросов о разделе зем-
ли между отдельными дворами, соглас-
но установленной формы землеполь-
зования и разверсточной единицы; 
установление порядка пастьбы скота на 
общественном выгоне, способа ис-
пользования угодий общественного 
пользования и свободных земельных 
участков; избирал правление и уполно-

моченных общества, контролировал их 
работу; распоряжался финансами об-
щества; решал вопросов о займе; нани-
мал пастухов для общественного стада, 
лесных сторожей, объездчиков и дру-
гих работников для нужд общества; за-
ключал договора с юридическими и 
физическими лицами; решал другие 
земельно-хозяйственные вопросы об-
щества [13, с. 70].

Для проведения в жизнь принятых 
приговоров (согласно терминологии 
того времени — решений) сход зе-
мобщества избирал правление или 
уполномоченных, сроком на один год. 
Уполномоченные представляли зе-
мобщество в сношениях с государст-
венными органами, учреждениями, об-
щественными организациями и част-
ными лицами. Количество уполномо-
ченных или членов правления не ре-
гламентировалось [18, ст. 42–49]. Как 
правило, члены правления или уполно-
моченные выполняли порученные им 
обязанности за вознаграждение, размер 
и формы которого были разнообраз-
ными. Оплата труда уполномоченных 
могла быть: ежемесячная, сроковая, ак-
кордная и т.п. Чаще всего оплата про-
изводилась деньгами, иногда землей 
(1–2 дес. пашни) или зерном [27, д. 98, 
л. 23]. В земобществах, территория ко-
торых совпадала с территорией сельсо-
вета, функции правления исполнял 
сельсовет [10, ст. 51]. В данном случае 
сельсовет должен был четко действо-
вать по указаниям схода земобщества, а 
не от своего имени.

Земобщество, будучи субъектом 
права на землю, самостоятельно распо-
ряжалось землей, на основе действую-
щего законодательства и права обычаев 
(если оно не противоречило законам), 
решений схода и принятого устава 
[10, ст. 56]. Земобщество имело право 
изымать земельный надел у своего чле-
на сроком до одного севооборота 
(в условиях господствующего трехпо-
лья — 3 года) за нерачительное, хищ-
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ническое его использование [10, ст. 58, 
61, 62; 18, ст. 12]. Земобщество очень 
внимательно следило за землепользо-
ванием, боролось с самовольными за-
хватами земли. Это понятно, так как 
существование общества было оправ-
данным, если оно твердо стояло на за-
щите интересов всех своих членов.

Важное место в сельском хозяйстве 
занимала форма землепользования. От 
формы землепользования во многом за-
висела эффективность землеустройства, 
введение улучшенного севооборота, ис-
пользование сельскохозяйственной тех-
ники, результаты сельскохозяйственного 
производства. За соблюдением форм 
землепользования следило земобщество.

До 1917 г. в Украине существовало 
две формы крестьянского землепользо-
вания: общинная и подворная (в виде 
чересполосных участков, отрубов и ху-
торов). Революционные аграрные пре-
образования 1917–1923 гг. серьезно по-
влияли на формы землепользования. 
Возникла новая форма землепользова-
ния — коллективная. Коллективная 
форма землепользования в 1923 г. охва-
тывала 1,1 % крестьянских земель в 
УССР [15, с. 37].

"Во время столыпинской аграрной 
реформы община разрушалась путем 
выделения хуторов и отрубов, часто без 
соблюдения интересов и прав других 
землепользователей. Поэтому после 
1917 г. на хутора и отрубы смотрели как 
на неудачные пережитки прошлого, и 
во время революции 60 % столыпин-
ских хуторов и отрубов стихийно были 
разрушены; перераспределение земель 
состоялось под лозунгом уравнитель-
ности, то есть на едока, и на этих зем-
лях возрождена общинная форма зем-
лепользования", — рассказывал участ-
ковый землемер из Донецкой губернии 
Т. Семко на І Всеукраинском съезде 
землеустроителей 8 февраля 1923 г. 
[15, с. 37]. Распределение земли зе-
мобщества осуществляли, используя 
общинный механизм. Общинную 

форму на сходах земобществ крестьяне 
провозглашали исключительно с це-
лью уравнительного распределения зе-
мель. Как писал ответственный работ-
ник Наркомзема УССР А. Одинцов, "в 
период революционного распределе-
ния земель в уравниловке были заинте-
ресованы не только бедняки, но и значи-
тельная часть середняков. Для них без-
различно было, как назовут форму зем-
лепользования, важно было захватить 
землю" [15, с. 38]. В результате удельный 
вес общинной формы землепользова-
ния возрос в Украине с 10,35 % в 1917 г. 
до 26,2 % в 1923 г. [14, с. 510, 511]. Одна-
ко, общинная форма землепользова-
ния была наиболее консервативной 
формой крестьянского землепользова-
ния в Украине. Постоянные переделы 
земли нарушали стабильность земле-
пользования и не давали возможность 
крестьянам вести рациональное хозяй-
ство. Недостатком общины было также 
абсолютное преобладание архаичного 
трехполья, а ввести более прогрессив-
ный севооборот было невозможно, из-
за сохранения в общине системы от-
крытых полей и пастьбы скота на толо-
ке и по стерне [19, с. 18; 20, с. 26]. След-
ствием общинного распределения зе-
мель была чересполосица, мелкополо-
сица, а в крупных общинах — дально-
земелье. Поэтому общинная форма 
землепользования серьезно тормозила 
развитие сельского хозяйства. Многие 
крестьяне понимали бессмысленность 
общинных переделов земли, невозмож-
ность с их помощью достичь матери-
ального достатка. Поэтому возрожде-
ние общинной формы землепользова-
ния в Украине в 1917–1923 гг. имело 
временный характер. Как только кре-
стьянское землепользование стабили-
зировалось, начался обратный процесс 
сокращения удельного веса общинной 
формы землепользования. 

Наиболее распространенной фор-
мой крестьянского землепользования в 
Украине в доколхозный период была 
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подворная, в чересполосном виде (под-
ворно-чересполосная), которая в 1923 г. 
охватывала 64,5 % крестьянских земель 
[14, с. 511]. При такой форме земле-
пользования запрещалось проводить 
переделы земель, поэтому крестьяне 
постоянно пользовались одними и 
теми же участками. Этим достигалась 
стабильность землепользования, кре-
стьяне лучше обрабатывали свои участ-
ки. Однако, и при подворно-череспо-
лосной форме сохранялись крупные 
недостатки: многополосица, мелкопо-
лосица, дальноземелье, принудитель-
ный характер севооборота при сохра-
нении системы открытых полей и трех-
полья, что было несовместимым с про-
грессом в сельском хозяйстве.

Часть крестьян пыталась улучшить 
свое землепользование путем выхода 
на хутора или отруба. Хуторяне и от-
рубники не страдали от дальноземелья, 
мелкополосицы и многополосицы, от-
сталого трехполья и переделов земли, 
однако такие преимущества были до-
ступны в случае достаточной земель-
ной площади. Согласно результатов 
обследований хозяйств хуторян и от-
рубников в 1923 г. Такими видами зем-
лепользования было занято 8,2 % 
[14, с. 511]. Большинство крестьянских 
хозяйств в УССР в доколхозный пери-
од имели меньшую земельную пло-
щадь, таким образом, хутора и отруба 
для них были невыгодны.

Украинские крестьяне в 1920-х гг. 
пытались найти выход из тупика суще-
ствующих форм землепользования, об-
ращая внимание на общественные мно-
гопольные севообороты. Севообороты 
не являлись самостоятельными форма-
ми землепользования. Их организовы-
вали при землеустройстве в земельных 
обществах с подворно-чересполосной 
и общинной формами землепользова-
ния. Впервые общественные севообо-
роты в УССР появились на Николаев-
ском уезде Одесской губернии в 1922 г. 
Сельскохозяйственные опытные стан-

ции Украины разработали системы оп-
тимальных севооборотов для каждого 
региона. Таким образом ликвидирова-
лось многополосность, чересполосица 
и узкополосность. Дальноземелье 
уменьшалось путем деления земельных 
обществ и образования выселков. Об-
щественный севооборот давал возмож-
ность коренным образом реорганизо-
вать систему полеводства, открывалась 
возможность для совместного исполь-
зования сельскохозяйственных машин 
и прогрессивных агротехнических при-
емов всем хозяйствам земельного об-
щества. Перспектива при введении об-
щественного севооборота обеспечива-
лась всем членам земобщества (а не 
только многоземельным хозяйствам, 
как на хуторах и отрубах), что было 
очень важно с социальной точки зре-
ния. Вместе с тем, в отличие от коллек-
тивной формы землепользования, при 
многополосном общественном севоо-
бороте сохранялось крестьянское хо-
зяйство как самостоятельный субъект 
хозяйствования. Здесь очень удачно 
совмещались личный и общественный 
интересы. Именно поэтому в УССР в 
середине 1920-х гг. переход к общест-
венным севооборотам при землеу-
стройстве крестьянских земель стал 
массовым. К концу 1928 г. обществен-
ные севообороты были на трети кре-
стьянских земель в УССР [12, с. 99].

На земобщество было обязано сле-
дить за соблюдением общественного 
севооборота [25, д. 55, л. 7–8]. Вполне 
понятно, что при этом резко повыша-
лась роль земобщества. Землеустройст-
во и мелиорация, организация и со-
блюдение общественного многополь-
ного севооборота, борьба с вредителя-
ми и сорняками, создание прокатных 
пунктов сельскохозяйственного инвен-
таря, открытие случных пунктов для ра-
бочего и продуктивного скота, перера-
ботка сельскохозяйственной продук-
ции, рациональное использование ле-
сов, ремонт дорог и мостов на окрест-
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ной территории — все это могло реа-
лизовать только объединение земле-
пользователей — земобщество. Таким 
образом, при выполнении этих работ 
крестьянским хозяйствам приходилось 
кооперироваться. Такая кооперация 
происходила естественным путем, без 
насилия над крестьянами. Многочи-
сленные примеры подобной деятель-
ности земельных обществ имеются по 
всем регионам Украины [11, с. 63–67].

Земобщество фактически перера-
стало в кооператив, где кооперирова-
лись отдельные операции или отрасли 
производства, а крестьянские дворы 
оставались самостоятельными произ-
водственными единицами, собственни-
ками средств производства и результа-
тов своего труда. Такая форма коопера-
ции получила в литературе название 
"вертикальной".

В отличие от "вертикальной" суще-
ствовала "горизонтальная" форма коо-
перации, при которой обобществлялись 
все средства производства, крестьянские 
хозяйства объединялись в единое кол-
лективное хозяйство (колхоз), теряя эко-
номическую самостоятельность.

Одним из видов горизонтальной коо-
перации в 1920-х гг. были товарищества 
по совместной обработке земли (ТСОЗ). 
На 1 июля 1929 г. в УССР на устав ТСО-
За перешли 355 земобществ, или около 
1 % этих поземельных объединений [1, 
с. 9]. Данные свидетельствуют, что зе-
мельные общества не спешили превра-
щаться в коллективные хозяйства. Абсо-

лютное большинство крестьян не жела-
ло терять хозяйственную самостоятель-
ность, превращаться в колхозе в обыч-
ных работников-исполнителей чужой 
воли, лишенных материальных стиму-
лов. Крестьяне были прагматичными и 
не видели для себя в существующих кол-
хозах каких-либо преимуществ перед 
индивидуальными хозяйствами. 

Земобщество, как общекрестьян-
ская организация, не могло стать ин-
струментом насильственной коллекти-
визации. Земобщества были обречены. 
Постановлением ЦИК СССР от 3 фев-
раля 1930 г. в районах сплошной кол-
лективизации земобщества были лик-
видированы [22, с. 465–466].

В условиях многолетнего господст-
ва колхозно-совхозной системы глубо-
кие традиции крестьянского самоу-
правления были забыты. Несколько 
поколений крестьян работали в колхо-
зах или совхозах, не имели опыта само-
стоятельного хозяйствования на земле. 
Диктатура госструктур в сочетании с 
государственным патернализмом пре-
секали любую инициативу, формиро-
вали безответственность и бесхозяйст-
венность. Нынешняя ситуация в дерев-
не требует изменения социальной пси-
хологии отечественного крестьянства. 
Крестьянам в условиях современных 
аграрных отношений, чтобы выжить, 
необходимо выступать не разрозненно, 
а всем обществом, создавать структуры 
вертикальной кооперации, и только 
тогда они будут хозяевами на своей земле.
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Наркотична злочинність набуває 
щоденних обертів та розповсюджуєть-
ся у всі осередки суспільства, майже у 
всі регіони та вчиняється особами різ-
них вікових категорій. Ця злочинність 
не має меж, кордонів та загрожує існу-
ванню всього світу. Особливість даної 
категорії злочинів полягає у підпоряд-
куванні волі злочинців, які інколи вод-
ночас є і жертвам злочинів (уособлю-
ються в одній особі) впливають як на 
психіку так і загальний стан здоров'я. 
Дії наркотиків — це захворювання, яке 
необхідно лікувати. Виявлення законо-
мірностей вчинення злочинів цієї кате-
горії, поведінки злодіїв та особливостей 
жертв; вивчення особи жертви; аналіз 
спільних рис у діях жертв, природи їх 
скоєння, чинників, які їм сприяють та 
місць у яких злочини трапляються най-
частіше дозволить розробити типову 

модель поведінки жертв під час вчинен-
ня злочину та вжити заходів щодо по-
передження його вчинення. 

Дослідження спрямоване на здійс-
нення глибокого аналізу та розроблен-
ні заходів попередження розповсю-
дженню наркотичної злочинності, зо-
крема й наркотичної залежності, в пер-
шу чергу взаємодіючи безпосередньо з 
потенційною жертвою.

Наукові погляди у сфері віктимо-
логії та моделювання розроблялися 
Сенаторовим М. В., Ривманом Д. В., 
Голіною В. В.,  Головкіним Б. М., 
Бентамом И., Джужою В. В., Джу-
жою О. М.,  Зоріним Г. А.,  Бєлкі-
ним Р. С.,  Пруссом М. С.,  Кєльї-
ним Л. Л.; віктимологічне моделюван-
ня наркотичної злочинності проаналі-
зовано у монографії Корнякової Т. В., 
Соколенко О. Л., Юзікова Г. С. 

УДК 343

Корнякова Тетяна Всеволодівна
Завідувач кафедри адміністративного  і кримінального права  

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара,
Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор

Моденко Ірина Миколаївна
Здобувач кафедри адміністративного і кримінального права  

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ВІКТИМОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
НАРКОТИЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Korniakova T. V., Modenko I. M. 
Victimological Drug Design of  Crime in Ukraine

Abstract. The criminological research various aspects of  drug crime in Ukraine related 
to the behavior of  victims of  crime implemented, crime present stage in drug trafficking 
is conducted, victimological simulation prevention proposed.
Key words: victim of  crime, drug viktymnist, drug victimization, modeling, victimological model.



Eurasian Academic Research Journal
2017. № 4 (10)

38

"Віктимологічне моделювання у 
системі заходів забезпечення криміно-
логічної безпеки суспільства".

Постановка завдання. Метою цієї 
статті є моделювання попередження 
наркотичної злочинності в Україні. 
Моделювання — це процес заміщення 
об'єкта, який вивчається з метою отри-
мання інформації про найважливіші 
характеристики об'єктів за допомогою 
створеної моделі. 

Результати дослідження. Встанов-
лені чинники віктимологічних механіз-
мів дозволять змоделювати попереджен-
ня наркотичної злочинності та відповід-
но розробити ефективні заходи націлені 
на посилення соціальної безпеки.

Превентивна діяльність різних 
суб'єктів запобігання злочинності спря-
мовується не тільки на правопорушни-
ків та злочинців, а й на потенційних 
жертв, маргінальних елементів і осіб 
групи ризику. Особи, в силу несприят-
ливих життєвих обставин, професійної 
діяльності або анти суспільної поведін-
ки, піддаються підвищеній небезпеці 
стати жертвою суспільно небезпечного 
посягання, злочину.

Наркотична віктимність — це 
схильність особи при сприятливих об-
ставинах стати жертвою злочину (зо-
крема реалізовувати або вживати нарко-
тичні засоби). За кількістю жертв нар-
котична злочинність існує як індивіду-
альна так і групова (що більш розпов-
сюджено особливо серед підлітків). 

Враховуючи, що віктимізація — це 
процес перетворення потенційних 
жертв у потерпілих від злочинів, то 
особи підсвідомо наділені внутріш-
ньою віктимністю. Наркотична вікти-
мізація — це процес затягнення та ре-
зультат перетворення в жертву злочину 
(стає наркоманом конкретна особа або 
група осіб) внаслідок регулярного вжи-
вання наркотичної речовини.

Наркотична віктимність є схильні-
стю особи при сприятливих обстави-

нах стати жертвою злочинів (конкрет-
них видів). Через свої психічні, психо-
логічні, соціальні якості. Наведені кате-
горії осіб стають жертвами злочинців. 
Як свідчить практика, у більшості ви-
падках протиправні діяння вчиняють-
ся через неадекватну поведінку самої 
жертви злочину. Зокрема, особливос-
тями ситуаційного стану, надходження 
останніх у стані алкогольного сп'янін-
ня або хворобливого стану, внаслідок 
психічних розладів, наявністю фізич-
них вад, легковірною поведінкою та 
іншим. До того ж, несвоєчасне звер-
нення до правоохоронних органів або 
не реагування останніх на звернення 
потерпілих є підставою для розвитку 
злочинності, зокрема, у сфері обігу 
наркотичних речовин.

Судова практика свідчить про те, 
що у багатьох випадках між винним і 
потерпілим ще до виникнення зло-
чинної ситуації складалися іноді дуже 
складні відносини. Жертвою злочину 
є фізична особа, якій прямо або опо-
середковано завдано фізичні, мораль-
ні збитки через скоєння злочину. 
Жертвами є як особи, відносно яких 
безпосередньо здійснювались злочи-
ни, так і їх близькі, а також особи, 
яким було завдано збитків за намаган-
ня надати допомогу жертві.

Жертва може зіграти важливу роль 
у процесі мотивації злочину вже через 
те, що можливо втягувалась у цей про-
цес поза межами свого бажання. І те, 
як вона оцінить злочинця, може по-
сприяти цілі виправдання злочинцем 
своїх дій. Поведінка людини може 
бути необережною, провокаційною, 
ризиковою, легковажною та відповід-
но сприяти злочинним посяганням 
"з'єднання" об'єктивних та суб'єктив-
них факторів. Їх взаємозв'язок впливає 
на "здатність" особи стати потерпілою 
від злочину [2, c. 105–108 ].

Існують визначені періоди та місця, 
де конкретні групи населення особливо 
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частіше стають жертвами (парки, нічні 
клуби). Розуміння віктимності, як масо-
вого явища, як певної поведінки людей, 
які викликають до себе підвищений ін-
терес з боку осіб, схильних до скоєння 
злочинів, сприяє можливості здійснен-
ня віктимологічної профілактики.

Віктимологічне пізнання у сфері 
наркотичної злочинності має певну 
особливість — жертвами можуть бути 
особи, які є злочинцями. 

Зокрема під впливом наркотичних 
речовин розповсюджені такі злочи-
ни: вбивства, тілесні ушкодження, ху-
ліганські дії.

Досліджуючи фактори, які сприя-
ють вчиненню наркотичного злочину, 
приходимо до висновку, що злочини, 
які вчиняються під впливом наркотич-
них і психотропних речовин, як прави-
ло, є тяжкими та особливо тяжкими. 
Крім того поширені злочини вчинені 
наркоманами з метою заволодіння нар-
котичними речовинами, або грошови-
ми коштами та іншими цінностями. 
Слід пам'ятати, що в першу чергу нар-
котичний бізнес приносить най вели-
чезніші прибутки через те, що в ньому 
приймають участь як рядові виконавці 
так і можновладці "представники різ-
них прошарків влади", тобто вони ма-
ють всі ознаки організованої злочинно-
сті.

Досліджуючи зв'язки наркоманії та 
злочинності приходимо до висновку, 
що злочини, які скоюють у стані нарко-
тичного сп'яніння набувають розпов-
сюдження особливо у теперішній час 
військовими.

Віктимологія наркоманії полягає 
в тому, що особи, які вживають нарко-
тики, завдають безпосередньої шкоди, 
насамперед, власному здоров'ю. Крім 
того, зловживання наркотиками руй-
нує структуру сім'ї і суспільства. Сус-
пільство несе великі витрати у зв'язку 
з необхідністю лікування і реабілітації 
наркоманів. У структурі злочинів, що 

вчинені наркоманами у стані нарко-
тичного збудження (ейфорії), перева-
жають крадіжки державного та особи-
стого майна і грабежі. Наркомани, як 
і алкоголіки, є потенційними жертва-
ми злочинних посягань і у стані нарко-
тичного сп'яніння не можуть належ-
ним чином оцінювати ситуацію, що 
склалася, і тому стають її заручниками. 
Жертви наркоманії, не розуміючи ре-
зультатів своєї поведінки, не завжди 
вживають необхідних заходів застере-
ження, що полягають у сте риль ності 
медичного інструменту при внутріш-
ньовенному введенні наркотиків, і 
створюють умови, які сприяють їх за-
раженню ВІЛ-інфекцією.

Через скоєння злочинів у стані нар-
котичного сп'яніння важливе місце по-
сідає віктимологічне моделювання. Ві-
ктимологічна модель попередження 
наркотичних злочинів — це відобра-
ження найважливіших властивостей 
такого віктимологічного явища, як 
наркоманія.

Структура моделі попередження 
наркотичних злочинів включає:

1. Схеми потрапляння в Україну 
наркотичних засобів через "прозорі" 
кордони. Можливе "кришування" таких 
схем з боку можновладців з метою от-
римання надприбутків.

2. Схеми розповсюдження нарко-
тичних засобів в Україні.

3. Схеми реалізації наркотичних ре-
човин (школи, ігорні клуби, маргінали 
та інше).

4. Зайнятість молоді та підлітків 
(навчання, робота, організація дозвілля 
школярів за місцем проживання).

5. Ідеологічне і культурне вихован-
ня (залучення засобів масової інформа-
ції та інше).

6. Підвищення ролі сім'ї (вплив з 
боку суспільства на батьків, заохочення, 
релігія). У Біблії сказано, що немає лю-
дини, яка б не согрішила. Людина за 
своєю природою успадковує низменні 
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принципи. Якщо ці прояви "беруть 
верх", якщо їм не протипоставляти інші 
життєві ідеали, суспільство полинається 
у безвідповідальність, зраду, заздрість та 
беззаконня.

7. Посилення роботи правоохо-
ронних органів (щодо притягнення 
до відповідальності, здійснення про-
філактичних заходів у боротьбі з нар-
котиками).

8. Створення мережі центрів ран-
нього виявлення та своєчасного ліку-
вання наркотичної залежності.

9. Залучення всіх державних інсти-
туцій у боротьбі з наркоманією у державі.

Висновки вчених, які займались 
цією проблемою можливо звести до та-
ких факторів впливу:

1) безпосереднє  розповсюдження 
наркотиків; 

2) середовище, що впливає на фор-
мування потенційного наркомана або 
допускає вживання наркотиків; 

3) індивідуальні особливості та вади, 
які схиляють до таких дій.

Основними чинниками поширення 
наркотичних засобів в Україні можливо 
визначити: на загальному рівні: еконо-
мічні, політичні, соціальні, ідеологічні, 
культурні, духовні; та конкретно визна-
чені (відсутність програми у вихованні, 
відсутність певного виду занять, зняття 
стресового стану, культ психології гру-
пи, необхідність у само стверд женні та 
самореалізації, неблагополучна родина, 
недостатність контролю з боку держа-
ви, незайнятість, наявність "вільних" 
грошей, медична залежність, слабка ро-
бота правоохоронних органів, військові 
дії, мережа нічних клубів, бездуховність, 
психологічні стреси викликані еконо-
мічною та політичною ситуацією.

Таким чином, існує досить багато 
причин, чому людина стає на злочин-
ний, навіть смертельний шлях вживан-
ня наркотиків. Невід'ємно характерним 
є фактор швидкого звикання і виник-
нення залежності. Жертвами наркотич-

ної злочинності можуть бути не тільки 
особи, які вживають, виготовляють, 
розповсюджують наркотичні засоби; а 
й особи, що потерпають від їх дій ста-
ють жертвами: крадіжок, пограбувань, 
грабежів, вимагань, розбійних нападів, 
які здійснюють у стані наркотичного 
сп'яніння, нанесення тілесних ушко-
джень та навіть скоєння вбивств. 

Отже, жертвою може стати кожен, 
навіть, якщо він не має якихось окре-
мих рис, не відрізняється від інших 
поведінкою чи поглядами, тому що у 
певних випадках їх вчиняє вже бе-
звольна істота, якій потрібно тільки 
одне — наркотик. 

Дослідження віктимологічних меха-
нізмів розширить можливості моделю-
вання системи попередження злочин-
ності та забезпечить загальну безпеку 
країни. Зокрема, через прийняття та 
реалізацію комплексної програми з 
цього питання.

У системі заходів забезпечення кри-
мінологічної безпеки суспільства, 

Висновок. Дослідження віктимоло-
гічних механізмів дозволить розшири-
ти можливості моделювання системи 
попередження злочинності та забезпе-
чить загальну безпеку країни. Віктимо-
логічне моделювання злочинної діяль-
ності ґрунтується на віддзеркаленні. 
Модель відтворює замінюваний нею 
об'єкт, вивчення й перевірка якої дають 
змогу одержати нові знання про оригі-
нал і використовувати їх для виконання 
пошукових, пізнавальних, ідентифіка-
ційних, управлінських та інших завдань 
у кримінальному процесі, наукових 
криміналістичних дослідженнях.

Віктимологічне моделювання нар-
котичної злочинності надасть змогу по-
тенційним жертвам злочину уникати 
злочинних посягань захищаючи своє 
життя та дозволить зменшити криміно-
генну ситуацію у країні та, у майбутньо-
му — змінити ставлення до наркотиків 
на негативне та неприпустиме.
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В умовах прагнення сучасного укра-
їнського суспільства до побудови гармо-
нійного й заможного майбутнього, де 
були би належним чином втілені євро-
пейські цінності щодо забезпечення 
прав та свобод кожного члена суспіль-
ства, питання протидії посяганням, спря-
мованим проти дитини, знаходиться в 
колі першочергових. Без сумніву, країна 
має створювати умови для захищеності 
кожного свого неповнолітнього грома-
дянина. Інакше вона буде не в змозі за-
безпечити формування адекватних мо-
ральних якостей нового покоління. 
Адже сьогоднішні діти через кілька років 
стануть дорослими членами суспільства 
й впливатимуть на наявні суспільні від-

носини як їх активні учасники, як особи, 
котрі займатимуть високі посади в різ-
них державних і недержавних структу-
рах, врешті-решт—як керівники країни. 
Саме вони впливатимуть на подальший 
духовний розвиток України. 

Ураховуючи вищевикладене, над-
звичайно важливо забезпечити кожно-
му громадянину України гідне дитин-
ство, не обтяжене сексуальним насиль-
ством, сексуальною експлуатацією та 
залученням до створення порнографії.

Відповідно до ст. 1 Угоди про асоці-
ацію між Україною з одного боку, та 
Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхні-
ми державами-членами — з іншого (на-
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далі — Угода про асоціацію), до ос-
новних цілей асоціації віднесено поси-
лення співробітництва у сфері юстиції, 
свободи та безпеки з метою забезпе-
чення верховенства права та поваги до 
прав людини і основоположних сво-
бод.У межах реалізації зазначених ці-
лей має відбуватись максимальне на-
ближення вітчизняного кримінального 
законодавства у розглядуваному напря-
мі до законодавства ЄС.

В основі законодавчої бази ЄС 
щодо протидії сексуальному насиль-
ству, сексуальній експлуатації дітей та 
дитячій порнографії є Директива 
2011/92/ЄС Європейського Парламен-
ту та Ради щодо боротьби із сексуаль-
ним насильством, сексуальною експлу-
атацією дітей та дитячою порнографі-
єю2011 року (надалі — Директива 
2011/92/ЄС).

Разом із цим, питання протидії 
правопорушенням, пов'язаним із дитя-
чою порнографією, розглядаються у 
ст. 9 Конвенції Ради Європи про кі-
берзлочинність 2001 року. Незважаю-
чи на те, що цей документ створений у 
межах юрисдикції Ради Європи, а не 
Європейського Союзу, запровадження 
його положень знаходиться у колі пи-
тань імплементації Угоди про асоціа-
цію. Пунктом 71 Плану заходів з 
імплементації Угоди про асоціацію 
між Україною, з одного боку, та Євро-
пейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їх-
німи державами-членами — з іншого, 
на 2014–2017 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів 
Українивід 17 вересня 2014 року 
№ 847-р (надалі — План заходів) із по-
силанням на ст. 22 Угоди про асоціа-
цію, передбачено вжиття заходів щодо 
імплементації Конвенції Ради Європи 
про кіберзлочинність, налагодження 
обміну інформацією та проведення 
консультацій між компетентними ор-
ганами України та ЄС із питань кібер-
безпеки. Отже, вітчизняна терміноло-

гія має бути належним чином узгодже-
ною із термінологією, що використо-
вується у названих документах .

Дослідженню окремих, в тому числі 
й термінологічних питань, пов'язаних 
із протидією сексуальному насильству, 
сексуальній експлуатації дітей та дитя-
чій порнографії, приділялась увага в 
роботах І. С. Аліхаджиєвої, О. В. Бес-
частнова, І. О. Бандурки, С. Ф. Денисо-
ва,  О. М. Джужи,  О. О. Дудорова, 
В. О. Іващенко, А. М. Ігнатова, В. В. Куз-
нецова, Л. С. Кучанської, А. В. Ланді-
ної, А. В. Плотнікової, Н. О. Семчук, 
І. О. Топольскової,  А. В. Ландіної, 
І. О. Бандурки,  С. П. Репецького, 
О. П. Рябчинської,  С. Ф. Денисова, 
Ю. П. Смирнова, А. Ф. Степанюка та 
багатьох інших науковців. Проте пи-
тання відповідності вітчизняної термі-
нології у розглядуваній сфері терміно-
логії, закріпленій у законодавчих актах 
ЄСналежнимчином не опрацьоване.

З огляду на вищевикладене, метою 
цієї публікації є ґрунтовний аналіз ос-
новних термінів та формулювань, ви-
користаних у вітчизняному законодав-
стві, на предмет відповідності європей-
ським стандартам й надання рекоменда-
цій щодо їх удосконалення.

Насамперед слід зауважити, що на-
ведене у ст. 2 Директиви 2011/92/ЄС 
поняття дитини як будь-якої особи у 
віці до 18 років відповідає наведеному 
у ч. 3 ст. 9 Конвенції про кіберзлочин-
ність терміну "неповнолітня особа", 
який "включає в себе усіх осіб до 
18 років". Аналогічне значення зазна-
чені терміни мають й у вітчизняному 
законодавстві. У Кримінальному ко-
дексі України (надалі — КК України) 
використовуються терміни: "дитина", 
"неповнолітня особа", "неповнолітній 
або неповнолітня", що мають ідентич-
не значення. На додаток до цього, ви-
користовуються терміни "малолітній 
або малолітня", "малолітня дитина", 
"малолітня особа", що охоплюють 
осіб у віці до 14 років. 
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У Директиві2011/92/ЄС активно 
використовується, проте не роз'ясню-
ється поняття "сексуальна експлуатація 
дитини". У ст. 1 цього документа наго-
лошується на тому, що сексуальне на-
сильство й сексуальна експлуатація ді-
тей, у тому числі дитяча порнографія, 
являють собою серйозні порушення 
основних прав, зокрема прав дітей на 
захист і догляд, необхідні для їх благо-
получчя, як це передбачено Конвенці-
єю Організації Об'єднаних Націй про 
права дитини 1989 року (надалі — Кон-
венція 1989 року) й Хартією основних 
прав Європейського Союзу.

Згідно зі ст. 34 Конвенції1989 року 
дитина має бути захищеною від усіх 
форм сексуальної експлуатації та сексу-
альних розбещень. 3 цією метою держа-
ви-учасниці, зокрема, вживають на наці-
ональному, двосторонньому та багато-
сторонньому рівнях всіх необхідних за-
ходів щодо запобігання: схилянню або 
примушуванню дитини до будь-якої не-
законної сексуальної діяльності; вико-
ристанню дітей із метою експлуатації у 
проституції або в іншій незаконній сек-
суальній практиці; використанню дітей 
із метою експлуатації у порнографії та 
порнографічних матеріалах.

Вітчизняне кримінальне законодав-
ство використовує поняття "сексуальна 
експлуатація людини", проте не роз-
тлумачує його. У кримінально-правовій 
науці є різні підходи до його визначен-
ня. Так, В. І. Борисов та О. М. Лемешко 
вважають, що "сексуальна експлуатація 
є видом експлуатації праці особи в галу-
зі проституції, під яким розуміється на-
дання сексуальних послуг за гроші чи 
іншу матеріальну винагороду" [1, с. 156]. 
Я. Г. Лизогуб сексуальну експлуатацію 
розглядає як використання праці люди-
ни в галузі надання останньою сексу-
альних послуг (втягнення до проститу-
ції з подальшим примушуванням нада-
вати сексуальні послуги будь-кому) з 
метою отримання експлуататором від 
такого використання прибутку або ви-

годи, оскільки саме прибуток та/або 
вигода будуть у даному випадку продук-
том праці [2, с. 112]. Погоджуючись із 
обов'язковою наявністю такої невід'єм-
ної ознаки сексуальної та будь-якої ін-
шої експлуатації, як прагнення до отри-
мання прибутку або вигоди (на наш 
погляд, краще говорити про наявність 
корисливого мотиву), варто підкресли-
ти недоцільність обмеження експлуата-
ції лише використанням заняття осо-
бою проституцією. А. В. Плотнікова 
зазначає, що поняття "сексуальна екс-
плуатація" є більш широким за "експлу-
атацію проституції" та включає остан-
ню [3, с. 252–254, с. 252].

І дійсно, звернення до тлумачення 
слова "сексуальна", що походить від 
слова "секс" (лат. sexus — стать), яке оз-
начає "статеві відносини, сукупність 
психічних реакцій, переживань, устано-
вок та вчинків, пов'язаних із проявом та 
задоволенням статевого потягу" [4, с. 457], 
а також до наведеної вище ст. 34 Кон-
венції 1989 року, дає підстави вважати, 
що сексуальна експлуатація охоплює 
використання не лише проституції, а й 
будь-яких інших дій із задоволення сек-
суальних потреб людини.

Зокрема, використання особи у 
створенні порнографії може не пов'язу-
ватись із заняттям проституцією, проте 
також має розглядатись як сексуальна 
експлуатація людини. 

Ю. П. Смирнов вбачає у сексуаль-
ній експлуатації протиправне та каране 
використання сексуальності як особли-
вої фізіологічної властивості людини 
поза або проти її волі, з метою отри-
мання фінансової чи іншої вигоди 
[5, с. 176–178]. Це визначення більш 
точно відображає зміст розглядуваного 
поняття, ніж наведені вище, проте, на 
наш погляд, невиправдано зосереджує 
увагу на сексуальності як особливій фі-
зіологічній властивості людини щодо 
якої вчинюється злочин. На нашу дум-
ку, доцільніше насамперед вести мову 
не про сексуальність людини, яку екс-
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плуатують, а про задоволення нею сек-
суальних потреб інших осіб.

Зважаючи на вищевикладене, спи-
раючись на обґрунтоване нами в попе-
редніх публікаціях [6, с. 328] визначен-
ня поняття сексуальної експлуатації лю-
дини, а також ураховуючи той факт, що 
в даному випадку ми звертаємося до 
поняття сексуальної експлуатації саме 
дитини, останнє варто розглядати як 
протиправне корисливе використання 
особою дитини для задоволення сексу-
альних потреб інших осіб. 

У ст. 2 Директиви 2011/92/ЄС йдеть-
ся про поняття "age of  sexual consent", яке 
можна перекласти як "вік згоди на секс" 
або "вік статевого повноліття". Його ви-
значено як "вік дитини, нижче якого, від-
повідно до національного законодавства, 
забороняється брати участь у діях сексу-
ального характеру із нею".

Національне законодавство не ви-
користовує цього поняття зовсім, про-
терегулює відносини у цій сфері у дещо 
інший, на наш погляд, менш ефектив-
ний спосіб. Замість віку дитини, нижче 
якого забороняється участь у діях сексу-
ального характеру із нею, в Україні та-
кою межею виступає факт досягнення 
дитиною статевої зрілості. 

Разом із тим, питання досягнення (або 
недосягнення) статевої зрілості вирішу-
ється лише шляхом проведення судо-
во-медичної експертизи, що ускладнює 
кваліфікацію та доказування цього злочи-
ну. Натомість, використання вікового 
критерію та відмова від використання 
терміну "статева зрілість" зменшить імо-
вірність так званого об'єктивного став-
лення у провину, коли до відповідально-
сті притягуватиметься особа, котра вчи-
нила таке діяння не будучи обізнаною 
про недосягнення (або досягнення) стате-
вої зрілості неповнолітньою особою.

Варто зазначити, що деякий час 
тому ми брали участь у роботі творчого 
колективу з підготовки Проекту Закону 
про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо захисту дітей від 

сексуальних зловживань та сексуальної 
експлуатації (реєстр. № 2016/П від 
26.05.2016 року), яким пропонувалось 
запровадити "вік статевого повноліття". 
На жаль, цей документ і досі очікує на 
друге читання у Верховній Раді України.

Поняття "дитяча проституція" роз-
кривається в Директиві 2011/92/ЄС як 
використання дитини для сексуальної 
діяльності, коли гроші або будь-яка 
інша винагорода чи компенсація нада-
ються або є обіцяними в якості оплати 
в обмін на участь дитини у сексуальній 
діяльності, незалежно від того, чи буде 
надано платіж, обіцянку або компенса-
цію дитині або третій стороні.

Вітчизняне законодавство не міс-
тить визначення цього терміну, нато-
мість ст. 11 Закону України "Про охо-
рону дитинства" 2001 року декларує, 
що держава здійснює захист дитини від 
проституції, аст. 21 цього ж закону від-
носить використання, вербування або 
пропонування дитини для заняття про-
ституцією до найгірших форм дитячої 
праці. Тут варто було б визнати, що по-
ява у вітчизняному законодавстві доволі 
некоректного поняття "найгірших 
форм дитячої праці" пояснюється без-
думним перекладом й дещо буквальним 
переносом до тексту названого закону 
положень Конвенції Міжнародної орга-
нізації праці № 182 1999 року, яка так і 
називається: "Про заборону та негайні 
заходи щодо ліквідації найгірших форм 
дитячої праці". У будь-якого пересічно-
го громадянина, не кажучи вже про 
юриста, після першого ж ознайомлення 
з назвою та змістом цього документа ви-
никає питання про адекватність викори-
станого в ній прикметника "найгірших", 
а також про ймовірну наявність інших, 
наприклад, "найкращих" форм дитячої 
праці. Вочевидь, було б доцільно гово-
рити про "неправомірні" замість "най-
гірших" форми дитячої праці.

Повертаючись до поняття "дитяча 
проституція", варто зауважити, що для 
його закріплення в національному зако-
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нодавстві у повній відповідності до за-
конодавства ЄС немає жодних перепон.

Наведене у ст. 2 Директиви 2011/92/
ЄС поняття "дитяча порнографія", роз-
кривається, як: будь-який матеріал, який 
візуально зображує дитину, яка здійс-
нює реальну або змодельовану відверто 
сексуальну поведінку; будь-яке зобра-
ження статевих органів дитини, насам-
перед у сексуальних цілях; будь-який 
матеріал, який візуально зображує будь-
яку особу, що виглядає як дитина, яка 
здійснює реальні або змодельовані від-
верто сексуальні дії, або будь-яке зобра-
ження статевих органів будь-якої люди-
ни, що виглядає як дитина, насамперед 
у сексуальних цілях; або реалістичні 
зображення дитини, залученої до явно 
сексуальної поведінки, або реалістичні 
зображення статевих органів дитини, 
переважно в сексуальних цілях.

Звернувшись до Конвенції Ради Єв-
ропи про кіберзлочинність 2001 року, 
можна побачити визначення аналогіч-
ного змісту, проте викладене в такий 
спосіб, щоби більш чітко акцентувати 
увагу на основних ознаках, притаманних 
поняттю "дитяча порнографія". Відпо-
відно до ст. 9 цього документа, "дитяча 
порнографія" включає в себе порногра-
фічний матеріал, який візуально зобра-
жує: неповнолітню особу, задіяну у явно 
сексуальній поведінці; особу, яка вигля-
дає як неповнолітня особа, задіяна у явно 
сексуальній поведінці; реалістичні 
зображення неповнолітньої особи, заді-
яної у явно сексуальній поведінці. 

Національне законодавство України 
містить поняття "дитяча порнографія". 
Відповідно до ст. 1 Закону України 
"Про захист суспільної моралі" 2003 
року, "дитяча порнографія —це зобра-
ження у будь-який спосіб дитини чи 
особи, котра виглядає як дитина, задія-
ної у реальній або змодельованій від-
верто сексуальній поведінці, або будь-
яке зображення статевих органів дити-
ни в сексуальних цілях". На наш погляд, 
вітчизняне визначення дитячої порно-

графії, зважаючи на його лаконічність, 
можна було б вважати навіть більш до-
сконалим ніж наведене у ст. 2 Директи-
ви 2011/92/ЄС. Проте для повної від-
повідності воно має охоплювати 
"зображення статевих органів будь-якої 
людини, що виглядає як дитина, насам-
перед у сексуальних цілях", для чого в 
ньому перед словами "в сексуальних ці-
лях" доцільно додати слова: "або будь-
якої людини, котра виглядає як дитина".

Поняття сексуального насильства 
щодо дитини хоча і використовується, 
проте не роз'яснюється в Директиві 
2011/92/ЄС. Для з'ясування його змісту 
ми звернулись до Конвенції Ради Євро-
пи про захист дітей від сексуальної екс-
плуатаціїта сексуального насильства 
2007 року. Аналіз статті 18 цього доку-
мента, яка має назву "Сексуальне насиль-
ство", дозволяє зрозуміти зміст, який у 
міжнародному праві вкладено у розгля-
дуване поняття. Відповідно до цієї статті 
мають бути криміналізованими такі види 
умисної поведінки: заняття діяльністю 
сексуального характеру з дитиною, яка 
не досягла передбаченого законодав-
ством віку для заняття діяльністю сексу-
ального характеру; заняття діяльністю 
сексуального характеру з дитиною, коли:

1) використовується примус, сила 
чи погрози або

2) насильство здійснюється зі свідо-
мим використанням довіри, авторитету 
чи впливу на дитину, зокрема в сім'ї, або

3) насильство здійснюється в осо-
бливо вразливій для дитини ситуації, 
зокрема з причини розумової чи фізич-
ної неспроможності або залежного ста-
новища.

Вітчизняне законодавство вико-
ристовує поняття "сексуальне насиль-
ство щодо дитини", проте не містить 
його тлумачення. Контекст, в якому воно 
використовується в Законі України "Про 
охорону дитинства" 2001 року, дозволяє 
констатувати аналогічне міжнародному 
його розуміння й можливість доповнен-
ня таким визначенням цього закону.
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Вищевикладене дозволяє дійти вис-
новку про те, що використовувана у ві-
тчизняному законодавстві термінологія 
переважно узгоджена із термінологією 
ЄС. У той же час, є кілька питань, що 
залишаються неузгодженими та потре-
бують доопрацювання.

По-перше, у вітчизняному законо-
давстві, насамперед в Законі України 
"Про охорону дитинства" 2001 року, 
поняття сексуальної експлуатації лю-
дини доцільно визначити як проти-
правне корисливе використання осо-
бою дитини для задоволення сексуаль-
них потреб інших осіб.

По-друге, вітчизняне законодав-
ство потребує заміни інструментарію 
заборони статевих відносин із дити-
ною, яка не досягла статевої зрілості, 
на загальновизнаний у міжнародних 
документах концепт заборони стате-
вих відносин із дитиною, яка не досяг-
ла віку статевого повноліття. Має бути 
визначено вік дитини, нижче якого, 
відповідно до національного законо-
давства, заборонятиметься брати 
участь у діях сексуального характеру із 
нею. В Україні такий вік може бути за-
кріпленим на рівні 16 років.

По-третє, поняття "дитяча проститу-
ція" має бути закріпленим у вітчизняно-
му законодавстві із відповідним до наве-
деного у ст. 2 Директиви 2011/92/ЄС 
визначенням — як використання дити-

ни для сексуальної діяльності, коли гро-
ші або будь-яка інша винагорода чи ком-
пенсація надаються або пропонуються в 
якості оплати в обмін на участь дитини у 
сексуальній діяльності, незалежно від 
того, чи надано платіж, обіцянку або 
компенсацію дитині або третій стороні.

По-четверте, наведене у ст. 1 Закону 
України "Про захист суспільної моралі" 
2003 року визначення дитячої порногра-
фії потребує корегування для його пов-
ної відповідності законодавству ЄС. По-
няття "дитяча порнографія" має бути 
визначене як "зображення у будь-який 
спосіб дитини чи особи, котра виглядає 
як дитина, задіяної у реальній або змоде-
льованій відверто сексуальній поведінці, 
або будь-яке зображення статевих орга-
нів дитини або будь-якої людини, котра 
виглядає як дитина, в сексуальних цілях".

По-п'яте, вітчизняне законодавство 
потребує закріплення визначення по-
няття "сексуальне насильство щодо ди-
тини", яке має бути узгодженим із Ди-
рективою 2011/92/ЄС та Конвенцією 
Ради Європи про захист дітей від сексу-
альної експлуатації та сексуального на-
сильства 2007 року.

По-шосте, питання адаптації зако-
нодавства України до законодавства ЄС 
у протидії сексуальному насильству, 
сексуальній експлуатації дітей та дитя-
чій порнографії потребує подальшого 
ґрунтовного аналізу.
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Актуальність дослідження електро-
нної демократії обумовлена не тільки 
академічним інтересом до цієї консти-
туційно-правової категорії, але й детер-
мінована практичним юридичним інте-
ресом, адже поволі сфера публічних 
державних сервісів, що надаються в 
Україні розширюється, що поступово 
призводить до появи нових конститу-
ційно-правових механізмів реалізації та 
захисту прав громадян, що потребує 
осмислення та конституційно-правово-
го врегулювання.

І у цьому зв'язку, найбільш нагаль-
ним нам видається розмежувати е-демо-
кратію з тотожними, однопорядковими 
поняттями. На сам перед це стосується 
широковживаного поняття "електро-
нний уряд" (e-gov).

Питання щодо співвідношення egov 
та e-Dem є досить складним та супере-
чливим. На сьогодні вбачаються, як 
лінгвістичні ускладнення так методи-
ко-юридичні. Потрібно брати до угави, 
як лінгвістичний аспект не тотожності 
назви і сутності явищ, умовність бу-
квального перекладу на українську 
мову, так і юридичний аспект — оскіль-
ки e-gov та e-democracy не відповідають 
поняттю уряду та демократії у їх кон-

венціональному, "неелектронному" ви-
гляді, як інституція виконавчої влади та 
форми державно-політичного режиму.

З лінгвістичної точки зору існує 
проблема некоректності перекладу да-
ного поняття, а це в свою чергу детермі-
нувало методико-юридичну проблема-
тику ототожнення e-government із по-
няттям уряду, як інституції виконавчої 
гілки влади та відповідного співвідно-
шення із поняттям демократії, а тому 
виділяються два основні підходи у тако-
му співвідношенні: е-демократія розгля-
дається, як частина електронного уряду, 
як похідна від нього категорія (при цьо-
му е-демократія зводиться лише до тех-
нологічних аспектів — електронного 
голосування, електронних виборів) [1] 
згідно другого підходу е-демократія є 
родовим поняттям, що включає у себе 
е-уряд (при цьому е-демократія не ви-
черпується лише сферою електронної 
комунікації між громадянами та публіч-
ними інституціями, а включає у себе усю 
сферу взаємодії громадянського суспіль-
ства і публічних правовідносин) [3].

Сама дефініція "electronic government" 
вперше почала використовуватися не 
так давно. Її ввели у обіг американські 
політтехнологи за часів адміністрації 
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Президента США Біла Клінтона. Фак-
тично дане словотворення є калькою з 
існуючих на той час понять ecommerce, 
ebusiness (електронна комерція, електро-
нний бізнес) [4], які на той час пережи-
вали стадію розвитку і бурхливого ста-
новлення. Будучи дослівно і механіс-
тично перекладеним на українську (і 
російську) мову, цей термін втратив 
певні смислові відтінки, які він має у ан-
гломовному середовищі і став звучати 
просто, як "електронний уряд", що не є 
відповідником і не відображає змістову 
тотожність. Річ у тім, що поняття 
government у англійські мові є досить ба-
гатозначним і має значну кількість пе-
рекладів, що варіюються в залежності 
від контексту. Зокрема, у сучасних між-
народно-правових документах і безпо-
середньо у рішеннях Європейського 
суду з прав людини government вживаєть-
ся не тільки, як поняття уряд, але й для 
позначення і держави в цілому, і дер-
жавності, і всього спектру публічних 
правовідносин, урядування, і як здійс-
нення публічної влади, і як управління 
взагалі. Так, приміром хрестоматійний 
вислів Авраама Лінкольна — "Демокра-
тія це правління народу, здійснюване 
народом і для народу" англійською зву-
чить як — "government of  the people, by 
the people, for the people" [курсив авт. — 
П.В.К.]. При цьому етимологія слова 
govern — походить від слів правління, 
володарювання, панування, керування, 
визначення, стримування, оволодіння 
та староанглійське — опікування та пі-
клування, що етимологічно походить 
від старофранцузького govern. Вінсент 
Делла Сала посилається на його вжи-
вання у Франції в 13 ст. [5].

Разом з цим democratic government у 
спеціалізованих юридичних словниках 
перекладається, як демократична форма 
правління, а не механістично — "демо-
кратичний уряд"; а у американському 
юридичному англійському government 
також перекладається, як сторона дер-
жавного обвинувачення у кримінально-

му процесі. Але простори Інтернету є 
безмежними і встановити авторство не-
вдалого перекладу electronic government на-
разі не вбачається за можливе і, за вели-
ким рахунком, у цьому не має доціль-
ності. Справедливості заради також 
треба зазначити, що і у англомовних 
джерелах також використовується ціла 
низка категорій тотожних e-gov — 
Internet Government, Digital Government, 
Online Government, Connected Government, 
тощо. Окрім того, поняття е-уряду ста-
ло практикуватися дещо раніше аніж 
поняття е-демократії (хоча і на незна-
чний час раніше — e-gov широко 
вжитку набуло на початку 90-х, тоді як 
е-демократія — у середині-кінці 90-х рр. 
ХХ ст. [6]), і це в свою чергу також по-
роджує непорозуміння, щодо родового 
і похідного співвідношення цих катего-
рій. Справедливим можна вважати, зо-
крема такий висновок І.А.Бикова: "пер-
ші плоди реалізації ідеї електронного 
уряду породили у широких колах гро-
мадськості уявлення про те, що кінце-
вим результатом запровадження "елек-
тронного уряду" є еволюція сучасної 
представницької демократії у систему 
"електронної демократії" [6].

У зарубіжній літературі досліджен-
ню e-gov присвячено значну кількість 
літератури таких авторів, як К. Андер-
сон, Т. Беккер, К. Белламі, А. Гренлунд, 
А. Нілссон, А. Ранеруп, Р. Саволайнен, 
К. Слатон, К. Шедлер і багатьох інших, 
і у кількісному вимірі таких досліджень 
значно більше аніж досліджень е-демо-
кратії. Вітчизняні науковці звернули 
увагу на цю категорію лише у середини 
2000-х років.

Отже, як бачимо поняття е-gov охо-
плює собою усю сферу здійснення пу-
блічної влади державою і у цьому розу-
мінні е-демократія може розумітися, як 
поняття похідне від е-gov. До такого 
висновку можна прийти виходячи із 
конституційно-правового тлумачення 
демократії, як одного із видів політи-
ко-правового режиму реалізації держав-
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ної влади: якщо демократія це відповід-
ний режим здійснення влади, а е-демо-
кратія, це одна із форм такого режиму, і 
при цьому government в юридичному ро-
зумінні це державне (публічне) правлін-
ня в цілому, здійснення (реалізація) вла-
ди, то відповідно е-демократія є части-
ною еgovernment, як форми здійснення 
влади за допомогою ІКТ-способів.

Якщо ж ми буквально тлумачимо 
еgovernment, як "електронний уряд", то 
зрозуміло, що демократія у формі е-де-
мократії не може бути охоплена понят-
тям е-gov, хоча б в силу того, що це різ-
нопорядкові категорії: уряд є вищою 
інституцією виконавчої гілки влади, а 
демократія (і у електронній формі у 
тому числі) є політико-правовим режи-
мом держави — перше відноситься до 
організаційно-інституційного забезпе-
чення функціонування однієї із гілок 
державної влади, друге — відноситься 
до складових частин форми держави. 
За такого підходу еgovernment є нічим ін-
шим, як лише ефективним інтерфей-
сом сукупності виконавчих органів, що 
розроблений для зручності користу-
вання громадянами на відповідних пор-
талах у мережі Інтеренет [7].

Авторитетний експерт і один з піо-
нерів досліджень е-демократії Стівен 
Кліфт акцентує: "еDemocracy та egovern
ment — це цілковито різні поняття. 
Якщо останнє означає підвищення опе-
ративності та зручності доступу до по-
слуг держави з будь-якого місця у будь-
який час, то останнє відноситься до ви-
користання інформаційних технологій 
для розширення можливостей кожного 
громадянина". А у своєму дослідженні 
"Еурядування та Едемократія. Представ
ництво та участь громадськості у інформа
ційну епоху" зробленому на базі Мережі 
ООН з питань державного управління 
(UNPAN — UN Public Administration 
Network) проходить до висновку, що 
е-демократія та е-уряд сплавлені поміж 
собою і є єдиними частинами одного 
пазлу (puzzle) — е-демократії [8]. Така 

позиція є доволі поширеною і у працях 
доволі широкого кола науковців цей 
концепт звучить так: "е-демократія — 
це те що робиться знизу (громадянами), 
а е-урядування — це те що робиться 
зверху (владою)". Тобто, з конституцій-
но правової точки зору е-демократія від 
е-урядування відрізняється ініціюючим 
суб'єктом виникнення правовідносин, 
якщо притримуватися думки прибічни-
ків такого підходу. В цьому випадку 
значну питому вагу у правовідносинах 
е-урядування займають адміністративні 
правовідносини пов'язані із здійсненням 
державного управління в різних сферах 
суспільного життя, що опосередкову-
ються наданням електродних сервісів.

Проте, існує доволі поширений під-
хід протиставлення е-демократії та 
е-уряду. Зокрема, І.А. Биков окреслюю-
чи та узагальнюючи існуючі підходи 
протиставлення концепцій е-урядуван-
ня та е-демократії пише, що запрова-
дження нових інтернет-технологій ви-
гідне на сам перед комерційним струк-
турам, які отримують замовлення на 
технічну модернізацію роботи держав-
них органів. У якості прикладу дослід-
ник посилається на діяльність компанії 
Б. Гейтса "Microsoft" і приходить до 
висновку, що не можна не враховувати 
той факт, що мета створення е-урядів, 
здатних опанувати глобальні економіч-
ні проблеми, ставиться не стільки "про-
стими громадянами", скільки "біз-
нес-спільнотою", в той же час, як про-
екти е-демократії наразі не мають істот-
ної підтримки з боку бізнес-спільноти, 
а тому перевага здебільшого наразі від-
дається концепції е-уряду, яка є доміну-
ючою [6]. Частково ми можемо погоди-
тися з таким підходом (особливо, сто-
совно джерел фінансування розвитку 
таких ініціатив), але лише в тому разі, 
якщо е-демократію фрагментарно-у-
мовно розуміти лише у вузькому "тех-
нологічному" аспекті, як сукупність 
ІКТ-засобів політичної комунікації. Як 
ми вже зазначали вище, ми розуміємо 
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поняття е-демократії дещо ширше, в 
юридичному аспекті, як форму гібрид-
ну форму державно-політичного режи-
му sui generis. 

Як правильно відмічають науков-
ці-правознавці, у юридичній науці і 
практиці правильне тлумачення термі-
нів, що вживаються набуває особливої 
значущності [9]. Суспільне сприйняття 
правових понять подекуди різко відріз-
няється від того, як вони трактуються у 
юридичній науці. І одним із шляхів на-
ближення суворої правової та суспіль-
ної трактовки понять науковці вважа-
ють точність трактування поняття са-
мими юристами [10]. Тому на наш по-
гляд дискусія щодо співвідношення 
даних понять може бути продуктив-
ною лише у випадку одностайного ро-
зуміння того чим є е-уряд і е-демокра-
тія. На наш погляд більш доречним, 
юридично коректним, політично ви-
правданим, відповідним традиційному 
українському правосприйняттю було б 
застосувати при позначенні і перекладі 
явищ е-gov дефініцію "електронне 
правління", оскільки поняття правлін-
ня має чітку юридичну семантику у ві-
тчизняній юрислексиці (приміром, як 
"форма державного правління"), кон-
кретний правовий зміст і форму реалі-
зації. Саме в такому разі е-gov може 
застосовуватись і до владної діяльності 
парламенту і у певній мірі поширюва-
тись приміром і на судову гілку влади 
(хоча для інформаційно-комунікатив-
ної діяльності останньої використову-
ється термін "електронний суд"). Такої 
ж точки зору, що позначення даного 
поняття, як "е-правління" притриму-
ються і деякі вітчизняні спеціалісти. 
М. С. Демкова зазначає, що в україн-
ській мові "уряд" — це виключно ви-
щий орган виконавчої влади або сукуп-
ність органів виконавчої влади в країні. 
Більше того, у необізнаних людей при 
використанні терміну "електронний 
уряд" виникають асоціації, які далекі від 
того, що маються на увазі [11].

Е. В. Талапіна вбачає, що 
е-government це інтерактивні взаємовід-
носини не тільки держави з громадяна-
ми і організаціями, але й державних ор-
ганів між собою, а тому переклад "елек-
тронний уряд" не є коректним [12, 13]. 
Існує також пропозиція перекладати 
е-government, як "електронна держава". 
І такої точки зору притримуються не 
тільки експерти з пост-радянських країн, 
але й не слов'яномовні спеціалісти [14]. 

У одній з небагатьох юридичних ро-
біт на пост-радянському науковому про-
сторі присвяченій правовому регулю-
ванню е-gov Данілов Н.А. визначає, що 
електронний уряд це підвищення від-
критості державного апарату, що супро-
воджується змінами у державному апара-
ті та використання виконавчими органа-
ми державної влади Інтернету та інших 
цифрових технологій з метою надання 
послуг, інформації, а також забезпечен-
ня демократичних процедур [15]. Відтак, 
Данілов Н. А. е-gov визначив, як засіб по 
забезпеченню демократії, хоча, як вбача-
ється з даного дослідження питань е-де-
мократії автор не зачіпав.

У досить відомій міжуніверситет-
ській роботі європейських фахівців 
"Оцінка використання нових техноло-
гій з метою сприяння демократії у Єв-
ропі. Е-демократизація парламентів та 
партій у Європі" (А. Трехсель, Р. Кіс, 
Ф. Мендес, Ф. С. Шміттер, та інші) egov 
розглядається лише як технологія по за-
безпеченню е-демократії [16].

Один з провідних російських полі-
тологів В. І. Дрожжинов визначає е-уряд 
засобом для підвищення ефективності 
державного обслуговування; а також за-
значає, що це використання віртуаль-
ного простору для вдосконалення мо-
делей надання послуг та підвищення 
ефективності функціонування органів 
влади та державних установ [17, 18]. 
Є. А. Яковлева, вважає, що "електро-
нний уряд — це новий спосіб організа-
ції та розвитку системи державного 
управління, спосіб його трансформації 
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та удоскона лення за для орієнтації на 
принципово більш тісний взаємозв'я-
зок з громадянами, більш ефективної 
діяльності та відповідальності держав-
них органів" [19].

Вітчизняні нормотворці пішли 
шляхом нормативного закріплення у 
правовому полі поняття "електронне 
урядування". Так, приміром 4 червня 
2014 року Постановою Кабінету Міні-
стрів України № 255 "Деякі питання ді-
яльності центральних органів виконав-
чої влади" було утворене Державне 
агентство з електронного урядування 
(шляхом перейменування Державного 
агентства з питань науки, інновацій та 
інформатизації України), яке згідно п.1 
Положення про цей орган (затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 жовтня 2014 р. № 492) за-
ймається реалізацією державної політи-
ки у сфері /.../ електронного урядування 
[курсив авт. — П.В.К.]. Можливо така 
назва і виправдана, оскільки ця інститу-
ція є центральним органом виконавчої 
влади, але в українській мові поняття 
"урядування" має чіткий асоціативний 
зв'язок з діяльністю виключно уряду. 
Хоча вітчизняний політолог А. Ф. Ко-
лодій наполягає, що "урядування" є 
більш прийнятним терміном, що має 
замінити застаріле — "правління" [20]. 
Але при цьому слід враховувати, що у 
англомовній лексиці є поняття як 
еgovernment, так і поняття еgovernance — 
електронне урядування, що не співпада-
ють за змістом, хоча і є однопорядкови-
ми. Якщо government це перважно інститу-
ція, або сфера, то governance — це процес 
(у контексті — процес управління) [21]. 
Т. Рілі вважає, що електронне урядуван-
ня — це концептуальний підхід до пи-
тань навко ло функцій уряду, а електро-
нний уряд має зв'язок із специфічними 
практичними структурами уряду, які 
впроваджують ці концепції на практи-
ці  [21]. В соціальних науках термін gover
nance з'являється з 1937 р. у статті амери-
канського економіста Роналда Коуза 

"The nature of  the firm" [23]. Наукові 
школи почали диференціювати поняття 
government і governance з 70-х років ХХ ст.: 
британський політолог Семюель Ед-
вард Файнер у роботі 1970-го року 
"Comparative Government" ("Порівняль-
не управління") визначив governance як ді-
яльність або процес управління [24].

І. Є. Погребняк диференціюючи ці 
поняття зазначає, що незважаючи на 
єдину смислову спрямованість понять, 
вони, тим не менш, відрізняються за сво-
їм змістом. Еgovernment є частиною більш 
глобального явища — egovernance. Стра-
тегічною метою egovernance є підтримка і 
спрощення управлінського процесу для 
всіх сторін: уряду, громадян та бізнесу 
за допомогою ІКТ. В egovernance елек-
тронні засоби підтримують і стмулю-
ють належне та ефективне управління 
(good governance). Концепція egovernance є 
більш широкою, ніж egovernment, так як 
вона сприяє зміні ставлення громадян 
до уряду і навпаки [25].

Нормативне визначення еgovernment 
на рівні європейського права було нада-
не Європейською комісією: це "вико-
ристання інформаційних і телекомуні-
каційних технологій у державних адмі-
ністраціях у сукупності з проведенням 
організаційних змін і набуттям нових 
навичок, спрямованих на поліпшення 
суспільних служб і демократичних про-
цесів, а також посилення підтримки 
державної політики" [26]. Як бачимо 
було застосовано вже згадуваний нами 
праксеологічний підхід визначення по-
няття як певного виду діяльності — в 
даному випадку використання ІКТ.

В той же час, Комітет міністрів Ради 
Європи пішов іншим шляхом, і саме у 
своїй Рекомендації Rec. (2004) 15 щодо 
е-урядування виступає з позицій того, 
що електронне урядування включає в 
себе е-демократію та постачання е-пу-
блічних послуг. Опублікування інфор-
мації електронними засобами як вид ді-
яльності відноситься до е-послуг. При 
цьому у даній рекомендації е-демокра-
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тія розуміється, як використання ІКТ в 
демократичних процесах, яке дозволяє 
(1) посилити участь, ініціативність та за-
лучення громадян на національному, ре-
гіональному та місцевому рівнях публіч-
ного життя; (2) покращити прозорість 
демократичного процесу прийняття рі-
шень, а також підзвітність демократич-
них інститутів; (3) покращити чутли-
вість/зворотну реакцію органів влади на 
звернення громадян; (4) сприяти публіч-
ним дебатам та звертати увагу громадян 
до процесу прийняття рішень. 

У такому підході вбачається певна 
алогічна контраверсійність, адже з од-
ного боку надається широке визначен-
ня е-демократії, що дозволяє вести мову 
про неї, як про форму державно-полі-
тичного режиму (нову політичну систе-
му), з іншого боку її фактично зводять 
до частини електронного урядування, 
на рівні з постачанням е-послуг, тим са-
мим звужуючи її значення. Такий підхід 
ще раз демонструє відсутність єдності 
на даному етапі історично-правового 
розвитку у розумінні співвідношення 
е-урядування та е-демократії.

В спеціалізованих дослідженнях 
дуже часто авторами виділяються мо-
делі реалізації e-gov: G2C (Government to 
Citizens — "електронна взаємодія влади 
з громадянами"); G2B (Government to 
Businesses — електронна взаємодія з біз-
несом); G2E (Government to Employees — 
електронна взаємодія з працюючим 
населенням); G2G (Government to Govern
ments — електронна взаємодія поміж 
публічними інституціями); C2G (Citi
zens to Governments — електронна взає-
модія громадян з владними структура-
ми) [28, 29, 30, 31]. Фактично мова ве-
деться про форми реалізації конститу-
ційних правовідносин із різним суб'єк-
тним складом в рамках електронного 
правління. Власне такі моделі реаліза-
ції концепції e-gov розкривають остан-
нє у динаміці і дозволяють співвідне-
сти дане поняття із поняттям е-демо-
кратії на практиці.

На загал, значне коло дослідників 
погоджується із тим, що у підґрунті ідей 
е-урядування (е-правління), при всій 
поліваріантності назв цього явища і ди-
ференційованості концепцій, полягає 
ідея держави, як інституції, що поклика-
на ефективно задовольняти потреби 
суспільства, а Інтернет, дозволяє ради-
кально підвищити ефективність дер-
жавно-правових механізмів, як з точки 
зору швидкості опрацювання запитів 
громадян, так і з точки зору цінових ви-
трат на адміністрування звернень гро-
мадян [33, 34]. Так, приміром однознач-
но доведено, що запровадження мето-
дів електронної взаємодії між податко-
вими органами та платниками податків 
призводить до істотного зменшення 
витрат на адміністрування податків та 
утримання самих фіскальних органів. 
Наприклад у Естонії до запровадження 
ІКТ у податкову сферу видатки на адмі-
ністрування податків становили 1 % від 
податкових надходжень, після впрова-
дження методів цю суму вдалося скоро-
тити до 0,3 % — тобто майже втричі.

Окрім поняття електронного уряду-
вання іншим суміжним поняттям, яке 
привертає увагу є поняття "E-Participa-
tion", яке можна перекласти, як електро-
нна участь або електронне залучення. 
Така варіативність перекладу істотно не 
впливає на зміст цього поняття. Відділ 
Державного управління та Управління 
розвитком (DPADM) Департаменту 
ООН з економічних та соціальних пи-
тань (DESA) у своїх документах з роз-
витку програм е-участі визначає е—
Participation як сприяння громадянській 
активності та доступним управлінням за 
допомогою ІКТ [35].

Вбачається, що саме поняття стало 
запозиченням ідеї партисипативної де-
мократії — демократії участі, яка не ста-
новить єдиної концепції, а скоріше є 
цілим напрямком різноманітних дослі-
джень демократії з точки зору широко-
го залучення громадян до прийняття 
рішень. У цьому напрямку працювали 
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У. Домхофф, Ч. Р. Міллс, Ф. Хантер, 
К. Пейтман, К. Макферсон, Дж. Цим-
мерман, Н. Боббіо, Б. Барбер, Дж. Ней-
сбіт і багато інших дослідників, у тому 
числі й маже усі ті, кого ми визначали у 
цій роботі вище, як фундаторів е-демо-
кратії. ІКТ дозволили по новому осмис-
лити партисипаторну демократію, нада-
ти технологічне вирішення патриси-
паторним ідеям, що зрештою і оформи-
лось у поняття е-участь або е-залучення.

Слід також взяти до уваги, що нор-
мативне визначення е-демократії у ві-
тчизняній Стратегії розвитку інформа-
ційного суспільства, яку було схвалено 
розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 15 травня 2013 р. № 386-р. 
визначає е-демократію через форму за
лучення громадян та організацій до дер-
жавотворення та державного управлін-
ня, а також до місцевого самоуправління 
шляхом широкого застосування інфор-
маційно-комунікаційних технологій.

Ян ван Дейк зазначає, що теорія 
е-участі полягає у висвітленні усіх пи-
тань політики при можливості для гро-
мадян контактувати з урядом та органа-
ми державного управління за допомо-
гою цифрових носіїв. Е-участь розгля-
дається не тільки, як політичне рішен-
ня у самому широкому розумінні, але й 
питання державної служби, які форму-
ють щодня відносини між громадяна-
ми та державою в цілому. Така участь 
має яскраво виражений демократич-
ний формат [36].

З нашої точки зору, яка ґрунтується 
на парадигмі е-демократії, як особливої 
форми демократичного режиму е—
Participation є нічим іншим, як формою 
самої е-демократії. При чому однією із 
форм, поряд з такими іншими форма-
ми, як е-голосування, е-референдум, 
краудсорсінг, тощо. Е-участь не може 
бути формою egov, хоча б в силу того 
аргументу, що існує ціла низка техноло-
гічно високорозвинених країн у яких 
успішно агреговані системи електро-
нного урядування і які є лідерами у цій 

сфері, але тим не менше про парсипа-
торну демократію у них не ведеться й 
мови в силу тих чи інших причин (або 
внаслідок сильних традицій репрезен-
тативної демократії, або в силу тради-
ційного не сприйняття ідей ліберальної 
демократії західного зразка, як таких).

Відтак, відмежувавши поняття е-де-
мократії від суміжних категорій, визна-
чивши її місце у системі конституцій-
них правовідносин, можемо розкрити 
юридичну,  конституційно-правову 
при роду е-демократії надавши останній 
таке наукове визначення, —

Електронна демократія — це гібридна 
форма політикоправового режиму держави 
(політичної системи), що утворюється шля
хом поєднання елементів прямої та пред
ставницької демократії і спрямована на забез
печення реалізації демократичних прав і сво
бод громадян у різноманітних сферах суспіль
ного життя шляхом застосування електро
нних інформаційнокомунікаційних техноло
гій у конституційних правовідносинах.

На наш погляд таке визначення до-
цільно використовувати з навчальною 
метою та у наукових цілях, оскільки 
воно включає у себе усі необхідні еле-
менти характеристики е-демократії 
саме, як юридичної дефініції. Як бачи-
мо дане визначення враховує гібрид-
ність е-демократіїї та її комплексний 
характер, що полягає у інтегруванні 
прямої та представницької демократії; 
ґрунтується на антропоцентричному, 
гуманістичному підході, відповідно до 
якого центральне місце у правовій сис-
темі має займати вчення про права і 
свободи людини, відтак, е-демократія з 
юридичної точки зору — це перш за 
все система гарантування прав і свобод 
людини; акцентовано увагу, що специ-
фіка такої форми демократії полягає 
саме у використанні ІКТ. А тому вважа-
ємо таке визначення найбільш опти-
мальним, юридично зваженим та та-
ким, що відповідає світовим та вітчиз-
няним традиціям категорійного апарату 
конституційного права.
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Розуміння сутності і юридичної при-
роди англійської адвокатури стає можли-
вим після з'ясування особливостей анг-
лійської правової системи, в якій сформу-
вався та розвивається даний інститут.

Особливості англійської право-
вої системи. Найхарактернішою осо-
бливістю англійського права є те, що 
його розвиток триває ще з середньовіч-
чя, хоча, звичайно, воно зазнало 
значних змін та сьогодні є адаптованим 
до сучасних умов. Проте, зміни в 
англійській правовій системі були по-
ступовими і до останніх років майже 
непомітними. Основною відмінністю 
сучасного англійського закону від се-
редньовічного є зміни, які відбулися в 
напрямку реалізації основних прав і 
свобод людини. Закон в системі англій-
ського права є мистецтвом, яке може 
бути застосоване до різних ситуацій. 
Іншою важливою характеристикою 
англійського права є існування загаль-
ного права, яке полягає у тому, що для 
всієї Англії і Уельсу діє один закон. За-

гальне право є правом усіх суб'єктів, але 
не привілеєм якогось класу. Наступною 
особливістю англійського права, яка 
впливає на діяльність усіх правових ін-
ститутів, є прецедентна або судова 
практика, яка є основною відмінністю 
від європейської правової системи. Така 
практика є дуже давньою в англійсько-
му праві [1, с. 3–11]. В основу загально-
го права із самого початку його існуван-
ня покладено рішення Королівських 
(Вестмінстерських) судів, що й, власне, 
робить його "судовим правом". Також, 
значний вплив на розвиток англійсько-
го загального права мали англійські 
юристи, які завжди тяготіли до об'єд-
нання у корпорації та були досить по-
тужною політичною силою [2, с. 13–35]. 
Беззаперечно, розвиток загального 
права, який завжди залежав від судової 
діяльності та судової думки й доктрини 
у Великій Британії [2, с. 16] не міг не по-
значитися й на розвитку юридичних 
інститутів. Той факт, що вивчення 
англійського права впродовж багатьох 
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століть відбувалося не в університетах, 
що притаманне країнам континенталь-
ного права, а при англійських цен-
тральних Королівських судах, де воно 
згодом і застосовувалося, зокрема — 
"Суді королівської лави", "Суді з ци-
вільних справ" і "Суді казначейства" 
[3, с. 5–30], доводить тісний зв'язок та 
вплив англійської судової системи на 
юридичні інститути та формування 
принципів і стандартів їхньої профе-
сійної діяльності.

Не менш важливою особливістю 
англійського права є те, що досить зна-
чна його частина ніколи не була коди-
фікованою. Іноземними юристами 
була висловлена серйозна критика 
щодо англійської правової системи з 
приводу такої ситуації. Вони вважали 
таке становище важливим недоліком у 
порівнянні з кодифікованим правом, 
що було характерним для європейських 
країн. Тож сучасна правова система ба-
гатьох зарубіжних країн немає такого 
досвіду. Вона побудована не на багато-
вікових внутрішньонаціональних тра-
диціях, піддавалася численним націо-
нальним кодифікаціям, що було необ-
хідною умовою подальшої уніфікації, 
яка й досі відбувається в Європі. Ціка-
вим є і той факт, що рідко які кодифіко-
вані акти сучасних європейських країн 
можуть запропонувати вирішення кон-
кретної правової проблеми краще, ніж 
це можуть зробити акти англійського 
права. Ще однією особливість англій-
ської правової системи є її здатність 
здійснювати психологічний вплив, 
який полягає у тому, що характеру і по-
лягає у тому, що англійці завжди мали 
репутацію законослухняних громадян. 
Річ у тім, що сталість законів в Англії 
завжди неминуче вирішували правову 
проблему одним і тим самим шляхом, 
що сприяло формуванню звички зако-
нослухняності громадян, в той час як 
досвід інших європейських країн, де за-
кон постійно змінювався, є дещо ін-
шим. Ще однією проблемою недотри-

мання правових норм у європейських 
державах є різні, закріплені в законі, 
шляхи вирішення однакових правових 
проблем у країнах-сусідах [1, с. 3–10]. 

Історично так склалося, що функції 
англійської адвокатури є набагато шир-
шими, ніж у континентальної Європи 
[3, с. 106]. Багато із теперішніх право-
вих інститутів Англії походять ще із се-
редньовіччя та спираються на багатові-
кові традиції [1, с. 3–10]. Адже, розви-
ток інституту адвокатури в Англії три-
вав безперервно, з урахуванням тради-
цій королівства. Велике суспільне зна-
чення адвокатської професії ніколи не 
применшувалось та не ставилось під 
сумнів. Особливістю англійського роз-
витку адвокатури є сильна позиція ад-
вокатських професійних організацій. 
Ці організації рано отримали широку 
автономію у самоврядуванні та виборо-
ли великий політичний вплив, який по-
тім більше не ставився під сумнів. Сьо-
годні освіта та доступ молодих адвокатів, 
як і дисциплінарне право, перебуває 
повністю під контролем професійних 
об'єднань адвокатів Англії, чим, у той же 
час, забезпечується сильна адвокатська 
професійна свідомість [4, с. 251–252]. 

Зазначимо, що розмежування на 
процесуального адвоката, який висту-
пає перед судом — (barrister) баристера, 
та адвоката-кореспондента — (solicitor) 
соліситера, який здійснює підготовку 
до процесу, до сьогодні збереглося 
лише у Англії та Уельсі. Баристери вва-
жаються в Англії незалежними "охо-
ронцями справедливості", оскільки не 
мають жодного прямого контакту із клі-
єнтами, у той час як соліситери, навпа-
ки, носять імідж коммерсанта [2, с. 10]. 

Беззаперечно, довіра до адвокатури 
та суспільне сприйняття адвокатів у Анг-
лії високі. Це пояснюється тим, що тра-
диційно англійське процесуальне право 
наділяє адвокатів більшим колом за-
вдань, аніж процесуальне право держав 
континентального права. Так, адвокати у 
Англії беруть на себе багато завдань, ви-
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конання яких на континенті покладено 
на суддю, також, вони можуть мати до-
даткову спеціалізацію [4, с. 251–251]. 

Англійське право є досить складним 
та надзвичайно цікавим для досліджен-
ня. Історично-правові дослідження, які 
становлять інтерес для науковців усього 
світу доводять, що правові інститути 
Британії сформувалися під впливом іс-
торичних подій цієї могутньої монархії. 
Зазвичай, у науковій літературі інститут 
адвокатури Британії досліджується за 
поділом на адвокатури адміністратив-
но-територіальних одиниць: коро-
лівств Англії, Уельсу, Шотландії та Пів-
нічної Ірландії. Кожна з адвокатур Бри-
танського королівства є по-своєму ціка-
вою та володіє багатовіковою традиці-
єю, але найбільшої уваги у науковій 
доктрині приділено адвокатурі Англії, 
Уельсу та Шотландії. Спробуємо з'ясу-
вати особливості юридичних інститутів 
Англії та Уельсу.

Загалом, варто зазначити, що Ан-
глія, так само як Уельс і Шотландія ма-
ють розвинуту юридичну професію із 
глибоким корінням. Столітні традиції 
англійської адвокатури надають їй ха-
рактеру надійної та незалежної профе-
сії, яка є вельми шанованою в британ-
ському суспільстві. Протягом останніх 
двох десятиліть були проведені суттєві 
реформи у нормативно-правовій базі 
Британії, яка регламентує адвокатську 
діяльність, хоча загальна структура анг-
лійської юридичної професії не зміни-
лася. Внесено багато змін у відносини 
між двома основними гілками англій-
ської юридичної професії — солісито-
рів і баристерів, про що ми поговоримо 
нище. Такий стан англійської адвокату-
ри не може не викликати зацікавлення, 
з метою вивчення та, можливо, запози-
чення досвіду [5, с. 96].

Впродовж останніх 150 років в ко-
ролівстві Англії та Уельсу юристи ді-
ляться на різні гілки, основними серед 
них є — баристери та соліситори. Ціка-
во, що у Шотландії такого поділу в 

юридичній професії немає. Такий по-
діл юристів пояснюється тим, що Уель-
ська правова система відноситься до 
категорії англійської відповідно до зако-
нів, прийнятих актами Уельсу за часів 
короля Генрі VIII у 1535 та 1542 рр. Іс-
торичний огляд поділу юридичної про-
фесії у цих двох королівствах показує, 
що розмежування проводилося між 
юристами, які не мали юридичної освіти 
та напряму і вели справи із звичайними 
клієнтами, та тих, які спеціалізувалися на 
адвокатській діяльності, надавали квалі-
фіковану юридичну допомогу клієнтам 
та представникам інших гілок професії. 
Функції у юристів зазначених двох гілок 
завжди були різними, їх розподіл яких 
відбувся майже три століття тому. Ре-
форми, які відбулися в Британії за остан-
ні десятиліття значно скоротили роз-
межування функцій між соліситорами та 
баристерами. Зміни, які були прийняті в 
рамках реформи стосуються умов набут-
тя професії, структури органів самовря-
дування та напрямків діяльності соліси-
торів та баристерів [6, с.79–95]. 

Реформа адвокатури в Британії
 До 2007 р. в Англії відсутній єдиний 

нормативно-правовий акт, який би ре-
гулював організацію та професійну ді-
яльність адвокатури. Регуляція адвока-
тури, як і інших інститутів англійського 
права, до реформи 2007 р. здійснюва-
лася королівськими хартіями, парла-
ментськими актами, урядовими поста-
новами, правилами, прийнятими керів-
ними органами адвокатських організа-
цій, судовою практикою, звичаями і 
багатовіковими традиціями. Так, в Анг-
лії діяли королівські хартії 1845, 1872, 
1903, 1909, 1954 рр.., у той же час, в 
Шотландії та Ірландії діяли аналогічні 
акти. Після 1921 р. в північній Ірландії 
приймаються матеріальні та процесу-
альні акти у галузі кримінального права 
та правосуддя, зокрема: "Про захист ма-
лозабезпечених ув'язнених" 1930 р.; 
"Про юридичну допомогу та консуль-
тації" 1949 р.; Закон "Про правову до-
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помогу" 1974 р., а також постанови, 
акти лорда-канцлера, який очолює га-
лузь правосуддя, правила адвокатських 
організацій та вищих судових інстанцій 
[5, с. 105–106]. 

Новелізація, прийнята британ-
ським Парламентом у 2007 р., внесла 
суттєві зміни до нормативно-правової 
бази, яка визначає засади організації 
та професійної діяльності адвокатів в 
Англії та Уельсі. Реформування юри-
дичної професії відбулося на підставі 
The Legal Services Act 2007 — Закону 
про юридичні послуги [7], який суттє-
во змінив систему юридичних послуг 
на території Англії та Уельсу. Зміни 
набували чинності поступово. До 
2011 р. Законом утворено Палату 
юридичних послуг (The Legal Services 
Board), основним завданням якої ста-
ло: забезпечення регулювання належ-
ної системи надання правових послуг 
для суспільства та з пріоритетом інте-
ресів суспільства [8]. 

Законом про юридичні послуги 
встановлено основні принципи, яки-
ми керуються адвокати Англії та 
Уельсу у своїй професійній діяльності 
та її цілі. Професійними принципами 
британських адвокатів, зокрема, є: не
залежність та чесність; дотримання на
лежних професійних стандартів; пріори
тетність інтересів клієнта, але представ
ляючи інтереси клієнта в суді, адвокат зо
бов'язаний діяти незалежно та в інтересах 
правосуддя, конфіденційність. Адвокати 
Британії, відповідно до цього ж зако-
нодавчого акту, повинні сприяти: за
хисту суспільних інтересів; дотриманню 
принципу верховенства права; покращенню 
доступу до правосуддя; захисту інтересів 
споживачів; підтриманню конкуренції щодо 
надання послуг у межах підгалузей; функці
онуванню юридичної професії як незалежної, 
сильної, ефективної та багатофункціо
нальної; підвищенню правової свідомості та 
розуміння в громадянському суспільстві сво
їх прав і обов'язків; дотриманню професій
них принципів адвокатської діяльності [7].

Організація адвокатури
Основними інститутами англійської 

юридичної професії, як уже зазначалося 
раніше, є інститут баристерів та солісито-
рів, які досліджувалися зарубіжними та 
українськими науковцями, зокрема:  Свя-
тоцьким О. Д.,  Гловацьким І. Ю., 
Вільчик Т. Б.,  Фіолевським Д. П., Янов-
ською О. Г. та ін.. Разом з тим, необхідно 
відзначити, що Законом "Про юридичні 
послуги" від 2007 р. [7] визначено ще де-
кілька видів юристів у Англії та Уельсі, 
серед них: судові виконавці, які є членами 
Королівського інституту судових вико-
навців та відносяться до категорії баристе-
рів або соліситорів, підготовка яких дещо 
відрізняється за вужчим колом дисциплін 
та обраною спеціалізацією; ліцензовані 
юристи, які спеціалізуються на справах, 
пов'язаних з нерухомістю та є підкон-
трольними Радам, що відповідають за не-
рухомість; патентні адвокати або агенти, 
підконтрольні Раді з регулювання інте-
лектуальної власності; нотаріуси (у якості 
нотаріуса в праві діяти усі баристери і со-
ліситори). Усі зазначені види професій-
них юристів у Англії згруповані навколо 
власних органів, керівництво над якими 
здійснює Палата з правової допомоги 
(The Legal Services Board) [7].

Допуск до англійської юридич-
ної професії мав свої особливості, 
які склалися ще у середньовіччі. 
Впродовж V–IV ст.. в Англії сформу-
вався класичний порядок допуску до 
адвокатури. Допуск до адвокатури се-
редньовічної Англії значно відрізнявся 
від сучасної системи. Так, майбутній ад-
вокат того періоду повинен був пройти 
восьмирічне навчання в судовій колегії. 
Через три роки навчання він міг отри-
мати статус "внутрішнього адвоката" 
(inner barrister), функції якого були об-
меженими, — вони не мали права прак-
тикувати в судах. Лише через п'ять ро-
ків такі адвокати змінювали свій статус 
на "зовнішніх адвокатів" (outer, utter 
barrister), функції яких було розширено 
та дозволено виступати в судах [3, с. 8].
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Соліситори
Як відзначалося раніше, однією з 

основних гілок юридичної професії в 
Англії та Уельсі є соліситори, які на від-
міну від баристерів, є юридичними рад-
никами. Досить часто соліситорів нази-
вають головними практиками на тери-
торії Великої Британії. Робота соліси-
торів не завжди носить правовий харак-
тер, хоча і вимагає юридичної підготов-
ки. За характером діяльності соліситора 
можна розглядати як ділову, бізнесову 
людину. Соліситори практикують та 
надають юридичну допомогу в кримі-
нальному, цивільному, сімейному, тор-
гівельному праві, в праві щодо охорони 
навколишнього середовища, праві Єв-
ропейського союзу, а також у багатьох 
інших галузях права [9, с. 28]. До повно-
важень соліситорів англійський закон 
відносить: 1) надання правової допомо-
га; 2) складання різного типу договорів, 
листів та інших документів; 3) надання 
юридичної допомоги підприємствам, 
пов'язаної з початком діяльності та її 
продовженням; 4) діяльність, пов'язану 
з охороною прав людини, наприклад 
консультації пов'язані із протидією дис-
кримінації у різних галузях життя; 
5) підготовку експертиз, які стосуються 
нерухомості, заповітів та ін..; 6) пред-
ставництво інтересів клієнта у нижчих 
судах — трибуналах, графських та ін-
ших судах, а також у вищих судах, але за 
умови наявності законних підстав діяти 
у таких судах [10]. 

Форми організації соліситорів
Значна кількість соліситорів Англії 

та Уельсу займаються одноосібною 
практикою, але більшість з них працю-
ють у адвокатських юридичних фірмах, 
власниками яких є соліситори, або у 
фірмах, так званих "альтернативах біз-
нес структур" (АБС), які надають право-
ві послуги, але фінансуються і контро-
люються компаніями без статусу юри-
дичної особи. Також, організацій-
но-правовою формою адвокатських 
фірм є: партнерство з обмеженою від-
повідальністю (LLP), яке представляє 

собою бізнес-партнерство соліситорів; 
юридична дисциплінарна практика 
(LDP), яка дає можливість соліситорам 
практикувати разом із іншими категорі-
ями юристів (наприклад ліцензованими 
юристами) та особами без юридичного 
статусу. Англійське загальне право дає 
можливість соліситорам та зареєстрова-
ним іноземним юристам вести ліцензо-
вану приватну практику. Деякі з соліси-
торів працюють штатними юристами у 
центральних та місцевих органах влади 
або ж у юридичних департаментах ком-
паній і організацій [6, с. 79–95]. 

Самоврядування соліситорів
Професійне самоврядування солі-

ситорів Англії та Уельсу бере свій поча-
ток з XVI ст.. У цей період основна 
роль соліситорів полягала насамперед у 
наданні правової допомоги у справах 
щодо нерухомості. Оскільки доступ до 
професії був відкритим, а контроль вза-
галі відсутній, рівень послуг та репута-
ція професії різко знизилися. З метою 
повернення поваги до професії через 
стандартизацію освіти та підвищення 
рівня професійних знань майбутніх со-
ліситорів у 1823 р. створено перший 
самоврядний професійний орган — 
The London Law Institution, який 
лише через 20 років став самостійним 
та незалежним. Назва цього самовряд-
ного органу багато разів змінювалася, а 
з 1903 р. і до сьогодні є незмінною — 
The Law Society (Правниче товари-
ство) [11]. На сьогодні соліситорів у 
приватній практиці, яка може бути 
індивідуальною, або ж у формі об'єднань, 
в тому числі і міжнародних, в Англії та 
Уельсі нараховується близько 135000, а 
зареєстрованих — близько 175000. Ціка-
вим є той факт, що перша жінка була за-
писана у члени організації лише у 1922 р., 
а вже сьогодні їхня кількість становить 
більше половини [9, с. 45–46].

Структура Law Society є багаторів-
невою. Насамперед це: 1. Rada Law 
Society — є основним управлінським 
органом. До складу Law Society входять 
комісії та дорадчі органи, зокрема: 
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1. Management Board —до компетен-
ції якого належать фінанси та бюджет; 
2. Legal Affairs and Policy Board — ос-
новним завданням якої є охорона інте-
ресів радників права; 3. Membership 
Board — комісія, яка координує профе-
сійні відносини усіх членів Асоціації 
англійських адвокатів; 4. Regulatory 
Affairs Board — координаційна комісія 
справ Асоціації; 5. LCS — комісія з дис-
циплінарних питань; 6. Silicitors Regu-
lation Authority Board — головний 
координаційний орган Ради адвокатів 
Англії; 7. Support Services Regulation 
Board — орган, до компетенції якого 
належить розв'язання спірних питань 
та непорозумінь, що виникають між 
членами органів професійного само-
врядування соліситорів. Загалом, струк-
тура Law Society налічує 7 основних та 
близько 60 інших комісій та підкомісій, 
кількість яких постійно збільшується 
[6, с. 45–48]. Одним з найважливіших 
інституцій Правничого товариства со-
ліситорів Англії і Уельсу (Law Society) є 
Silicitors Regulation Authority (SRA), 
яка була утворена в січні 2007 року За-
коном про Legal Services 2007 [7]. Цей 
орган є незалежним, до компетенції 
якого належить регуляція діяльності со-
ліситорів та їхніх об'єднань на терито-
рія Англії та Уельсу [12]. 

Етичні та професійні стандарти 
діяльності соліситорів — як основні 

принципи їхньої діяльності
До компетенції Silicitors Regulation 

Authority (SRA) належить розробка 
стандартів професійної діяльності солі-
ситорів, в тому числі етичних [12]. Ко-
дексом поведінки SRA (SRA Code of  
Conduct) від 17 червня 2011 р. [13] ви-
значено основні принципи діяльності 
соліситорів, які стосуються усіх сфер 
їхньої професійної діяльності. Дія Ко-
дексу поширюється на усіх соліситорів, 
зареєстрованих європейських юристів і 
їх співробітників, зареєстрованих іно-
земних юристів, зареєстрованих юри-
дичних фірм, їх керівників та працівни-
ків, а також ліцензованих фірм, їх керів-

ників та співробітників. Відповідно до 
норм Кодексу поведінки соліситори 
повинні: підтримувати верховенство права 
і належне відправлення правосуддя; діяти до
бросовісно; не дозволяти ставити   під загрозу 
свою незалежність; діяти в інтересах клієн
та; забезпечувати належний рівень обслугову
вання клієнтів; поводитися таким чином, 
щоб зберегти довіру громадськості до адвокат
ського стану і до надання юридичних послуг; 
дотримуватися своїх правових та норматив
них зобов'язань і взаємодіяти з регуляторами 
і омбудсменами на відкритій, своєчасній і 
узгодженій основі; започаткувати власний біз
нес або бути залученими до бізнесу на ефек
тивній основі і відповідно до принципів належ
ного управління і прозорого фінансування та 
управління ризиками; започаткувати влас
ний бізнес або бути залученими до бізнесу та
ким чином, що заохочує рівність можливо
стей і повагу до різноманітності; захистити 
кошти і активи клієнта [13].

Набуття статусу соліситора
Шлях до інституту соліситорів є до-

сить складним та відзначається високим 
рівнем якості підготовки. Відповідно до 
актів The Law Society (Правничого 
товариства для набуття статусу солі-
ситора Англії та Уельсу випускники 
юридичних факультетів (the law 
greduate route) повинні пройти нав-
чання впродовж 3-х повних або 5-ти 
років з відривом від навчання. Воно 
складається з Legal Practice Course — 
практичного курсу навчання впродовж 
1-го повного або 2-х неповних років; 
Training Contract — 2-х повних або 
4-х неповних років навчання; Profes-
sional Skills Course — професійного 
практичного курсу, який проходить під 
час Training Contract. Лише після цьо-
го може відбутися запис до реєстру со-
ліситорів. Соліситорами можуть стати і 
випускники інших факультетів, не 
пов'язаних з правовою підготовкою. 
При цьому шлях до професії такий са-
мий, за винятком лише вступного іспи-
ту, який вони здають до початку прак-
тичного курсу навчання — Legal 
Practice Course. Що стосується інозем-
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них юристів, які виявили бажання набу-
ти статусу соліситора, то вони мають-
пройти практичний курс навчання 
Legal Practice Course — впродовж 
1-го повного або 2-х неповних років, а 
також Training Contract — впродовж 
2-х повних або 4-х неповних років.

Баристери
Однією з найважливіших особли-

востей англійського права є багатовіко-
вий зв'язок між баристерами та суддя-
ми, а саме між Колегією баристерів та 
Колегією суддів, який триває починаю-
чи з XIIIст.. Саме в цей період загаль-
ноприйнятою практикою було призна-
чення на посаду суддів королівських 
судів та осіб, які виконували роль адво-
катів у цих же судах. У результаті такої 
практики в Англії з давніх часів існува-
ли колегії адвокатів та судів, які належа-
ли до однієї професії і були об'єднани-
ми. Правило обрання на суддівську по-
саду адвокатів, які мали право виступати 
в судах було виключним до прийняття 
Закону про правові послуги 2007 р. [7]. 
Таке правило стосувалося баристерів, 
які мали виключні права на зайняття 
посади судді до прийняття Закону про 
суди і правові послуги 1990 р. (Сourts 
and legal services act 1990) [14]. З при-
йняттям даного Закону, а також з запрова-
дженням правової реформи, яка триває 
починаючи з 1999 р., соліситори та ба-
ристери отримали повне право на виступ 
у суді відповідно до кваліфікації. Але все 
ж більшість англійських суддів мають 
досвід роботи баристером або й надалі 
залишаються у цьому статусі, поєднуючи 
з посадою судді на умовах неповної за-
йнятості. Такі традиції англійської судової 
системи стали фундаментальними для 
найхарактернішої її риси — судової неза-
лежності в Англії [6, с. 85–86]. 

Сучасні баристери мають право ви-
ступати в судах, вони носять перуки і 
мантії, за винятком міжнародних судів, 
спеціалізуються на наданні експертних 
юридичних консультацій, адвокатській 
діяльності і складанні юридичних доку-
ментів, займаються науковою діяльніс-

тю, читають лекції, пишуть книги та за-
ймаються іншою публічною діяльністю, 
хоча і є обмеженими законодавцем у ба-
гатьох видах діяльності. Баристери за 
загальним правилом спеціалізуються: 
спеціалісти у кримінальному праві зазви-
чай виступають у судах; спеціалісти у ци-
вільному — у більшій мірі займаються 
паперовою роботою та консультатив-
ною діяльністю. На сьогодні в Англії та 
Уельсі 15000 практикуючих баристерів, 
які є самозайнятими або групуються у 
офісах під назвою "палати" та сплачують 
кошти на їхнє утримання [6, с. 85–88].

Професійне самоврядування ба-
ристерів

 Початок створення професійної 
організації у баристерів датується кін-
цем XIII — початком XIV ст. Саме в 
цей період вперше були створені про-
фесійні колегії баристерів — Bar 
Council та Inns of  Court [15]. Почина-
ючи з XVII ст. здійснювати практику 
дозволялося виключно членам корпо-
рації, а вже починаючи з XIX ст. розви-
вається співпраця адвокатів з юридич-
ними радниками (соліситорами), як по-
середниками в контактах з клієнтом. 
Контроль та нагляд над органами само-
врядування даної групи англійських 
юристів від часів короля Едварда I ви-
конував орган корпорації — Inns, але 
під наглядом суддів. Першим органом 
професійного самоврядування баристе-
рів у 1894 р. став The General Council 
of  the Bar [16], головним завданням 
якого стало представництво інтересів 
баристерів та представлення їх як до-
сконалих фахівців у галузі права. Цей 
орган до сьогодні є найвищим органом 
самоврядування баристерів, а його 
завданням є презентація та представни-
цтво баристерів, а також поєднання 
досвіду минулого з сучасним. Головним 
завданням Bar Council є: вдосконалення 
професійного рівня її членів; підвищення стан
дартів юридичних послуг, які надаються клі
єнту; створення умов, що сприятимуть висо
кому рівню юридичних послуг шляхом впро
вадження кодексу професійної етики; удоскона
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лення процесу набору кандидатів до професії; 
аналіз актів, які регулюють професійну діяль
ність баристерів з метою внесення пропозицій 
подальшого їх удосконалення; підтримання 
контактів з урядом та іншими асоціаціями, в 
тому числі і міжнародними [6, с. 28].

 У 2006 р. організація самоврядних 
органів баристерів зазнала значних 
змін. Фактично, орган було розділено 
на дві частини — Bar Council та Bar 
Standarts Board, які отримали усі 
функції, що раніше належали Bar 
Council, окрім представницької, яка 
була за нею залишена [16].

Структура органів  
самоврядування баристерів:

1. На чолі професійного самовряду-
вання баристерів Англії та Уельсу стоїть 
Рада баристерів (Bar Council) [16]. До її 
складу належить 115 адвокатів, які працю-
ють в різних органах цієї організації. На 
чолі Колегії стоїть декан, віцедекан та 
казначей. Збори усіх членів Бару відбува-
ються не менше ніж 7 разів на рік, у разі 
необхідності можуть бути призначені до-
даткові збори. Керуючим органом Бару є 
Рада, яка складається з 15 чоловік — 9 з 
них баристери та 6 членів без юридичної 
освіти. Цікаво те, що Bar Council у пого-
дженні з Law Society (Державна правова 
рада) періодично проводять збори для 
всіх представників юридичних об'єднань 
баристерів Англії та Уельсу.

2. The Bar Standarts Boards — го-
ловний орган, який відповідає за рівень 
юридичних послуг і виконання профе-
сійних умов професії баристерами [17].

3. The Inns of  Court — є органом, 
який був створений у XIV ст. як контро-
люючий орган. У сьогоднішніх умовах 
головним його завданням є допуск усіх 
кандидатів Англії та Уельсу до профе-
сії, а також підвищення професійного 
рівня уже практикуючих адвокатів. Ор-
ганізація має власний офіс, який знахо-
диться в Лондоні, та власну бібліотеку. 
До компетенції органу належить нав-
чання майбутніх баристерів, які посту-
пають на навчання після закінчення 
університету [18].

4. Specialist Bar Assosiation — са-
моврядний орган, створений з метою 
представництва інтересів окремих груп 
адвокатів, відповідно до їхньої спеціа-
лізації. Також, до компетенції зазначе-
ного органу належить внесення про-
позицій щодо змін до законодавства, 
які стосуються окремих спеціаліаль-
ностей баристерів [19].

5. The Circuits — є загальноа-
нглійським, територіальним органом, 
який ділиться на північний, півден-
ний, східний та західний судові окру-
ги Англії та Уельсу. До компетенції 
органу належить підготовка баристе-
рів у члени Ради баристерів (Bar 
Council). На чолі стоїть старший ад-
вокат — Circuit Leader.

6. Sets of  Chamber — є органом, 
який об'єднує баристерів, що практику-
ють індивідуально [6, с. 29–30].

Набуття статусу баристера
Система набуття статусу баристера в 

Англії та Уельсі, як уже раніше відзна-
чалось, є досить складною, що поясню-
ється високим рівнем професії. Систе-
ма є трьохрівневою: 1 етап. Набуття 
юридичної освіти (Academic stage) — 
академічний курс, тобто закінчення 
вищого навчального закладу, за юри-
дичною спеціальністю, або будь-якою 
іншою. У разі закінчення кандидатом у 
баристери юридичної студії за англій-
ським стандартом, така особа повинна 
закінчити навчання в університеті та 
отримати ступінь "А", який є визна-
ним в Англії і Уельсі. У разі закінчення 
кандидатом одного з факультетів уні-
верситету не правового спрямування, 
необхідно додатково пройти навчаль-
ні курси, які передбачають оволодіння 
знаннями з усіх галузей права протя-
гом року або двох з відривом від нав-
чання, який закінчується здачею іспиту 
з 7 дисциплін. Перші 4 екзамени про-
ходять після першого року, решта піс-
ля другого [6, с. 32–33].

2 етап. Професійний (Vocational 
stage) — є практичним етапом, де на-
вчають складанню документів, форму-
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ванню правової позиції у справі та точ-
ки зору на задану проблему, відтворю-
ють судові засідання. Курс має на меті 
набуття у кандидатів навиків та юри-
дичних знань у різних галузях права; з 
судової практики; зі збору доказів та їх 
опрацювання; засад адвокатської етики; 
підготовки листів та документів; з аналі-
зу справи та пошуку розв'язання право-
вої проблеми; роботи з клієнтом; висту-
пів перед судом та трибуналом; азів са-
мостійної роботи [20].

3 етап. Стажування або практи-
ка  — кінцевий етап навчання, який 
триває впродовж року під наглядом 
досвідченого адвоката. По закінченні 
даного етапу кандидат заноситься до 
реєстру баристерів Англії та Уельсу. 
Набір до такої практики відбувається 
на конкурсних засадах, можливість по-
трапити є досить складною. Заява про 
зарахування на стажування подається 
кандидатом за півтора роки до його 
початку. Практичний курс поділено на 
дві частини: впродовж 6 місяців ста-
жист займається аналізом справ, які 
йому дає адвокат-патрон, також готує 
листи та документи; впродовж наступ-
них 6 місяців кандидат виконує само-
стійні завдання, але під наглядом 
шефа. У разі необхідності стажування 
може бути продовжене ще на 3 місяці. 
Останнім кроком до набуття статусу 
баристера є робота кандидата на під-
приємстві або юридичному об'єднанні 
баристерів. Після проходження і під-
твердження усіх вищезазначених ета-
пів та після подання особою заяви, 
вона може бути внесена до Реєстру ба-
ристерів [6, с. 33–35].

Стандарти професійної  
поведінки баристерів

Стандарти професійної поведінки 
даної групи юристів Англії та Уельсу ре-
гулюється Кодексом поведінки (Сode of  
Condact) (21), прийнятий Комітетом 
стандартів адвокатури (The Bar Stan-
darts Boards). Відповідно до Закону 
про правові послуги 2007 року [7] до 
компетенції Комітету стандартів адвока-

тури віднесено детальну регламентацію 
діяльності баристерів. Останній варіант 
Кодексу поведінки баристерів було при-
йнято Керівництвом зі стандартів адво-
катури у січні 2014 року. Кодексом ви-
значено основоположні принципи та 
стандарти професійної діяльності ба-
ристерів Англії та Уельсу. Розділом 3 
Кодексу поведінки регламентовано чес-
ність, цілісність і незалежність як 
фундаментальні принципи професійної 
поведінки баристерів. Як визначено Ко-
дексом, адвокати не повинні робити ні-
чого того, що могло би підірвати їхню 
чесність, визначено Кодексом. Ціліс-
ність і незалежність передбачає для адво-
катів наступні вимоги:не вводити свідо-
мо чи з необережності в оману суд; не 
свідчити і не надавати суду документи, 
що містять факти, з якими не погоджу-
ється клієнт; не надавати суду спірні 
факти; не надавати даних про шахрай-
ство, яке не є доведене достовірними 
фактами; не заохочувати свідка давати 
брехливі або оманливі свідчення; не 
вчиняти ніяких дій, якщо у адвоката не-
має дозволу бути представником; не 
здійснювати вплив на свідків та на ре-
зультат справи фінансовим шляхом, такі 
заходи можуть бути тільки законними. 
Баристери не повинні діяти недобросо-
вісно та піддавати професію сумнівній 
репутації, вони зобов'язані завжди діяти 
в інтересах клієнта та дотримуватись 
правил поведінки перед судом. Адвокат 
зобов'язаний діяти перед судом незалеж-
но та в інтересах правосуддя, він пови-
нен зберігати у конфіденційності усе, 
що стосується справи його клієнта [21].

Спільні органи для соліситорів і 
баристерів. Законом про юридичні 
послуги 2007 р. [7] було надано можли-
вість соліситорам, баристерам, патент-
ним юристам, іноземним юристам, а 
також непрактикуючим адвокатам бути 
учасниками об'єднання Юридичної 
дисциплінарної практики — Legal 
Disciplinary Practices (LDP). Також, з 
прийняттям британським парламентом 
названого закону, який суттєво змінив 
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систему юридичних послуг на терито-
рії Англії та Уельсу, було створено два 
нових органи — Legal Services Board 
та The Legal Ombudsman, на діяльно-
сті яких ми зупинимося далі. Також, За-
коном допущено нову, спільну для 
обох юридичних професій — соліси-
торів і баристерів — форму організації 
під назвою Alternative Business 
Structure (ABS). Така організація доз-
воляє британським юристам надавати 
юридичні послуги, а також розподіляти 
управління і контроль над бізнесом, за-
лучати зовнішні інвестиції. По суті, (ABS) 
є суб'єктом господарювання (у фор мі 
спілки), в межах якого усім зазначеним 
вище видам юристів Англіїї та Уельсу 
дозволено надавати послуги юридично-
го та іншого характеру. Передумовою 
практики у такому об'єднанні для соліси-
торів та баристерів є отримання ліцензії 
від SRA, до компетенції якого належить 
видача ліцензій представникам вільних 
професій. У ліцензії вказується вид по-
слуг і умови, за яких її було надано. SRA 
здійснює контроль і нагляд за діяльніс-
тю усіх юристів, занесених до реєстру, 
що веде цей орган [6, с. 21]. 

 Спільний контролюючий орган 
над самоврядними органами ба-
ристерів та соліситорів. Починаючи 
з 2004 р. у Великій Британії велися де-
бати щодо потреби модифікації систе-
ми юридичної допомоги відповідно до 
умов сучасності. Так, було створено 
спільний контролюючий орган над со-
ліситорами та баристерами — Legal 
Services Board, який є незалежною ін-
ституцією як від влади, так і від адвокат-
ських органів самоврядування. До ком-
петенції цього органу належить нагляд 
за діяльністю органів самоврядування 
соліситорів (Law Society) та баристерів 
(Bar Counsil). До складу органу входить 
12 членів, які призначаються держав-
ним секретарем з поданих кандидатур і 
затверджуються відповідно до процеду-
ри. Завданнями Legal Services Board є: 
складання та подання до парламенту звітів 
щодо діяльності соліситорів і баристерів; кон

троль і нагляд над органами самоврядування 
соліситорів і баристерів; регуляція юридичного 
ринку в різних галузях; заборона або зменшен
ня компетенції органів самоврядування; фор
мулювання вимог, які забезпечують цивільну 
відповідальність юристів; застосування санк
цій щодо органів самоврядування; призначення 
керівника офісу юридичних скарг (Office for 
Legal Complaints); консультації з органами, 
пов'язаних з самоуправлінням вільних профе
сій; видача ліцензій для бажаючих здійснювати 
юридичну практику в формі об'єднань, де чле
нами є соліситори і баристери [6, с. 18–19].

Спільний дисциплінарний орган 
для соліситорів і баристерів. Аналізу-
ючи діяльність інститутів баристерів і 
соліситорів потрібно звернути увагу на 
орган, який спеціалізується на вивченні 
порушення етичних засад професії — 
The Legal Ombudsman, який є неза-
лежною інституцією та володіє правом 
розгляду скарг щодо соліситорів та ба-
ристерів. Звернутися зі скаргою до цьо-
го органу на діяльність соліситора або 
баристера щодо питань, які стосуються 
його справи може кожен клієнт. Така 
скарга подається безкоштовно. Підста-
вами для скарги є: недостатня старан-
ність адвоката; порушення засад про-
фесійної етики; недбале відношення 
адвоката до клієнта. Також, клієнт має 
право подати скаргу до іншого орга-
ну  — Silicitors Regulation Authority 
(SRA), що здійснює нагляд за діяльніс-
тю соліситорів, або ж до The Bar 
Standarts Board, до компетенції якого 
належить нагляд над баристерами. 
Аналізуючи законодавство, що регу-
лює питання дисциплінарної відпові-
дальності баристерів та соліситорів 
можна дійти висновку, що клієнт воло-
діє правом: звернення зі скаргою до 
Омбудсмена та паралельно до вищеза-
значених органів; в першу чергу до 
Омбудсмена, а після розгляду ним 
скарги до зазначених органів. Омбуд-
смен, в свою чергу, вимагає від заявни-
ка усі матеріали справи. Як результат 
такого розгляду Омбудсмен вправі за-
стосувати неформальну форму при-



Eurasian Academic Research Journal
2017. № 4 (10)

70

мирення або ж продовжити розсліду-
вання справи. Покарання для адвоката 
може бути у вигляді: додаткових дій, 
які зможуть виправити допущені ним 
помилки; вибачення перед клієнтом; 
повернення гонорару або його змен-
шення; виплати нанесеної шкоди клієн-
ту (сума може сягати до 30000 фунтів). 
Рішення Омбудсмена є остаточним та 
перегляду не підлягає [6, с. 19–20].

Висновки
1. Англо-саксонська правова систе-

ма є надзвичайно цікавою для сучасних 
дослідників права. Традиції права в 
Об’єднаному Королівстві мають глибо-
кі коріння. Британці пройшли довгий 
шлях та численну кількість революцій і 
війн, перш ніж змогли підняти права 
людини на найвищий рівень у системі 
права та держави. Ціною розуміння міс-
ця прав людини в британській правовій 
системі, беззаперечно є людські життя.

2. Правова модель адвокатури Вели-
кої Британії є надскладною системою 
права, яка ефективно захищає права 
людини на дуже високому професійно-
му рівні, що стало можливим у резуль-
таті глибокого і довготривалого ви-
вчення та дослідження прав людини. 
Як результат, розуміння прав людини 
як найвищої цінності в державі, на при-
кладі Великої Британії, дає можливість 
дійти висновку, що характерними для 
таких держав та правових систем є 
складні розгалуження правових інсти-
тутів, зазвичай побудованих в ієрархіч-
ному порядку, в тому числі і адвокатури.

3. Вивчення багатовікового досвіду 
організації та діяльності інституту адво-
катури Великої Британії, запозичення 
досвіду та наукових знань безумовно 
сприятимуть удосконаленню націо-
нальної правової системи та її правових 
інститутів, в тому числі і адвокатури.
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Системне оновлення криміналь-
но-процесуальної регламентації порядку 
та підстав застосування заходів забезпе-
чення кримінального провадження 
(далі — ЗЗКП) поставило перед доктри-
ною низку питань, пов'язаних із розпо-
ділом тягаря доказування, визначенням 
початкової правової позиції при розгля-
ді та вирішенні відповідних клопотань, а 
також дослідженню особливостей юри-
дичної техніки при конструюванні норм 
цього правового інституту. Шлях до пі-
знання та розв'язання зазначених про-
блем пролягає через розуміння значен-
ня, кола та безпосередньо змісту право-
вих презумпцій у судовому контролі під 
час розгляду слідчим суддею клопотань 
про застосування ЗЗКП.

Не зважаючи на чималу кількість 
наукових доробок в царині судового 
контролю під час застосування заходів 
забезпечення кримінального прова-
дження, до проблем презумпцій в дока-
зуванні під час розгляду відповідних 
клопотань звертались лише поодинокі 
дослідники, серед яких І. В. Гловюк, 

А. В. Захарко,  К. Б. Калиновський, 
В. П. Кононенко,  Р. М. Ласточкіна, 
О. Г. Шило, Г. Ю. Юдківська.

У загальній теорії права під пре-
зумпцією прийнято вважати офіційно 
визнані припущення про наявність або 
відсутність тих чи інших юридичних 
фактів [1, c. 108]. У літературі існують 
різні думки щодо сутності дефініції 
кримінально-процесуальна презумпція, 
що різняться залежно від предмету нау-
кового пошуку. Не вдаючись до їх кри-
тичного аналізу, зазначимо, що в кон-
тексті нормативної регламентації ЗЗКП 
видається прийнятним надане 
В. А. Морквіним визначення кримі-
нальної процесуальної презумпції як 
прямо чи побічно закріплених у кримі-
нально-процесуальних нормах вірогід-
них припущеннях про існування пев-
них юридичних фактів, необхідних для 
досягнення призначення кримінально-
го судочинства [2, c. 7–8].

С. О. Ковальчук поділяє презумпції, 
що реалізуються у кримінальному про-
вадженні з сферою дії на: загальнопра-

УДК 343.13

Завтур Віктор Андрійович
Аспірант кафедри кримінального процесу 

Національного університету "Одеська юридична академія"

КОЛО ПРЕЗУМПЦІЙ В ДОКАЗУВАННІ 
НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ

Zavtur V. A. 
The Range of  Presumptions in Proving the Necessity to Enforce Measures to 
Ensure Criminal Proceedings

Abstract. The article is dedicated to the study of  range of  presumptions in proving the 
necessity to enforce measures to ensure criminal proceedings by investigative judge. 
Based on scientific sources, legislation and law enforcement practice it was proved that 
different type of  presumptions are implemented in legal regulation of  applying measures 
to ensure criminal proceedings at pre-trial proceedings. Proposals to improve legal 
regulation in this aspect are formulated.
Key words: investigating judge; measures to ensure criminal proceedings; measures of  restraint; 
presumption; burden of  proof. 



Завтур В. А. Коло презумпцій в доказуванні необхідності застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження

73

вові (що поширюють дію на всі галузі 
права), міжгалузеві (які діють у декількох 
галузях права) та галузеві (які притаманні 
лише одній галузі права) [3, c. 181], та-
ким чином залишаючи поза увагою ті 
презумпції, що знаходять відображення 
в окремих інститутах кримінального 
процесу. У вітчизняній та зарубіжній 
кримінальній процесуальній науці тра-
диційно виокремлюють певне коло 
специфічних презумпцій у судовому 
контролі [4, c. 185; 5; 6, c. 6]. Водночас, 
окремі загальноправові та міжгалузеві 
презумпції, що реалізуються у кримі-
нальному процесі, в контексті застосу-
вання ЗЗКП набувають дещо особли-
вого змісту, стаючи запорукою дотри-
мання прав, свобод та інтересів осіб в 
кримінальному провадженні, а також 
ефективності судового контролю.

В межах загальнотеоретичної юри-
спруденції презумпцію добропорядно-
сті розуміють так: особа, що вступає у 
правові відносини з іншими суб'єктами 
права вважається добропорядною. Роз-
глядаючи особливості її змісту та реалі-
зації в кримінальному судочинстві, 
О. М. Гаргат-Українчук характеризує її 
як основу взаємовідносин посадових 
осіб державних органів та учасників 
кримінального процесу при розсліду-
ванні і судовому розгляді кримінальних 
справ [7, c. 10]. Фактично, презумпція 
добропорядності має системоутворю-
юче значення в доказуванні необхідно-
сті застосування ЗЗКП, адже положен-
нями Розділу II КПК України законода-
вець презюмує, що учасники кримі-
нального провадження сприятимуть 
його належному руху, або принаймні 
не перешкоджатимуть, і лише у випад-
ку, якщо слідчий, прокурор доведуть 
зворотне — можливе їх застосування.

Ґрунтуючись на положенні ч. 3 
ст. 132 КПК України, відповідно до 
якого застосування заходів забезпечен-
ня кримінального провадження не до-
пускається, якщо слідчий, прокурор не 
доведе, що: 1) існує обґрунтована підоз-

ра щодо вчинення кримінального пра-
вопорушення такого ступеня тяжкості, 
що може бути підставою для застосу-
вання заходів забезпечення криміналь-
ного провадження; 2) потреби досудо-
вого розслідування виправдовують та-
кий ступінь втручання у права і свободи 
особи, про який ідеться в клопотанні 
слідчого, прокурора; 3) може бути вико-
нане завдання, для виконання якого 
слідчий, прокурор звертається із клопо-
танням, та правилі про розподіл тягаря 
доказування І. В. Гловюк виокремила 
спростовну презумпцію не на користь 
застосування ЗЗКП, яка пов'язана із 
припущенням можливості досягненні 
їх мети — дієвості кримінального про-
вадження — без застосування цих захо-
дів [4, c. 85]. Своє логічне відображення 
вона знаходить у положенні ч. 2 ст. 176 
КПК України, в якому указується, що 
слідчий суддя, суд відмовляє у застосу-
ванні запобіжного заходу, якщо слід-
чий, прокурор не доведе, що встанов-
лені під час розгляду клопотання про 
застосування запобіжних заходів обста-
вини, є достатніми для переконання, 
що жоден із більш м'яких запобіжних 
заходів, передбачених частиною пер-
шою цієї статті, не може запобігти до-
веденим під час розгляду ризику або 
ризикам. Хоча вести мову про те, що до 
підозрюваного не застосовується жод-
них обмежень та не покладається жод-
них зобов'язань у випадку не доведення 
ризиків та неможливості обрати менш 
суворий запобіжний захід не можна, 
адже ч. 3 ст. 193 КПК України надає 
слідчому судді та суду право зобов'язати 
підозрюваного, обвинуваченого прибу-
вати за кожною вимогою до суду або до 
іншого органу державної влади, визна-
ченого слідчим суддею, судом, якщо 
прокурор доведе наявність обґрунтова-
ної підозри у вчиненні підозрюваним, 
обвинуваченим кримінального право-
порушення. З огляду на необхідність 
досягнення завдань досудового розслі-
дування встановлення певних мінімаль-
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них обмежень та зобов'язань у зв'язку із 
проведенням процесуальних дій є ціл-
ком прийнятними і не мають розгляда-
тися як порушення прав підозрюваного. 
Наприклад, КПК Республіки Молдови 
додатково передбачає зобов'язання пові-
домляти про зміну місця проживання у 
випадку якщо підстави для обрання за-
побіжного заходу відсутні (ч. 4 ст. 176).

Застосування ЗЗКП відбувається в 
умовах, коли особа ще не визнана вину-
ватою у вчиненні кримінального пра-
вопорушення у встановленому законом 
порядку, у зв'язку із чим актуалізуються 
питання, пов'язане із реалізацією пре-
зумпції невинуватості в доказуванні під 
час розгляду та вирішення відповідних 
клопотань. ЄСПЛ у рішенні по справі 
"Аллен де Рібемон проти Франції" 
(Allenet de Ribemont v. France) визнав не-
припустимими будь-які заяви посадових 
осіб про винуватість особи, доки її вину 
не буде встановлено остаточним рішен-
ням суду [8, c. 46]. На жаль, наразі досить 
розповсюдженими є випадки, коли слід-
чі судді в мотивувальних частинах ухвал 
про обрання запобіжного заходу вказу-
ють на те, що вина особи повністю під-
тверджується зібраними у кримінально-
му провадженні доказами [9; 10], що є 
грубим порушенням п. 2 ст. 6 Конвенції. 

О. І. Тищенко контекстуально вба-
чає реалізацію презумпції невинувато-
сті в тому, що підставою для застосу-
вання запобіжного заходу не може бути 
сам лише факт тяжкості злочину 
[11, c. 136]. Продовжуючи цю тезу, до-
цільно звернутись до положень Закону 
України "Про внесення змін до Кримі-
нального та Кримінального процесу-
ального кодексів України щодо невід-
воротності покарання за окремі злочи-
ни проти основ національної безпеки, 
громадської безпеки та корупційні зло-
чини", згідно із яким ст. 176 КПК Укра-
їни було доповнено ч. 6 такого змісту: 
"Запобіжні заходи у вигляді особистого 
зобов'язання, особистої поруки, до-
машнього арешту, застави не можуть 

бути застосовані до осіб, які підозрю-
ються або обвинувачуються у вчиненні 
злочинів, передбачених статтями 109-
114-1, 258-258-5, 260, 261 КК України". 

У конституційній скарзі адвоката 
Постернака О.Г. про визнання некон-
ституційними положень ч. 6 ст. 176 
КПК України, ч. 1 ст. 183 КПК України 
в редакцій вищевказаного закону зазна-
чено, що відповідними нормами певна 
категорія осіб ставиться у нерівні умови, 
порушується презумпція невинуватості, 
яка включає право не доводити свою 
невинуватість у вчиненні злочину. Далі 
заявник пише, що сама ч.6 ст. 176 КПК 
України фактично запроваджує обов'яз-
ковість тримання особи під вартою [12]. 
Втім, беззаперечно погодитись із цими 
тезами не можна, адже в будь-якому разі 
зберігається загальне правило про роз-
поділ тягаря доказування: сторона дока-
зування має довести наявність обґрун-
тованої підозри у вчиненні злочину, при 
тому як сторона захисту не повинна до-
водити протилежне. Тому у даному ви-
падку слід констатувати лише звуження 
предмету доказування при розгляді кло-
потань про застосування запобіжного 
заходу у кримінальному провадженні 
щодо певних категорій злочинів.

У своїх рішеннях ЄСПЛ неоднора-
зово наголошував на тому, що тяжкість 
покарання та суворість можливого ви-
року не виправдовують довготривале 
тримання під вартою та не можуть слу-
жити єдиним обґрунтуванням ризиків 
перешкоджання кримінальному про-
вадженню з боку підозрюваного (рі-
шення у справах "Белевицький проти 
РФ", "Ілійков проти Болгарії", "Томазі 
проти Франції"). Втім, зважаючи на під-
вищену суспільну небезпеку окремих 
категорій злочинів, законодавець дея-
ких держав відмовляється від системно-
го обґрунтування підстав застосування 
запобіжного заходу на користь підтри-
мання суспільного порядку та забезпе-
чення безпеки її громадян. Зокрема, 
абз. 3 пар. 112 КПК ФРН передбачає 



Завтур В. А. Коло презумпцій в доказуванні необхідності застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження

75

можливість прийняти постанову про 
попереднє ув'язнення особи, що підоз-
рюється у вчиненні окремих злочинів, 
відповідно до Міжнародного кримі-
нального кодексу та Кримінального ко-
дексу ФРН за відсутності підстав для 
тримання особи під вартою. У ч. 2 
ст. 136 КПК Республіки Казахстан та-
кож міститься положення, відповідно 
до якого до осіб, які підозрюються у 
вчиненні ряду злочинів, що передбаче-
ні Кримінальним кодексом республіки 
може бути застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою лише 
з мотивів тяжкості вчиненого злочину. 
Як бачимо, в обох випадках законодавець 
не виключив можливість обрання іншого 
запобіжного заходу, змістивши акцент на 
особливості обґрунтування рішень про 
застосування ЗЗКП у кримінальних про-
вадженнях щодо тяжких та особливо тяж-
ких злочинів замість встановлення забо-
рон на обрання певних запобіжних захо-
дів, що є правильним підходом до вирі-
шення проблеми, адже залишає простір 
для дискреції під час вирішення відповід-
них клопотань, не порушуючи презумп-
цію свободи особи.

Таким чином, пропонуємо викласти 
ч. 6 ст. 176 КПК України у такій редак-
ції: "До осіб, які підозрюються, обвину-
вачуються у вчиненні злочинів, перед-
бачених статтями 109-114-1, 258-258-5, 
260, 261 КК України може бути обрано 
запобіжний захід лише з мотивів тяж-
кості кримінального правопорушення".

В контексті окресленої проблемати-
ки не можна оминути увагою питання, 
пов'язані із реалізацією презумпції сво-
боди особи у нормах чинного кримі-
нального процесуального закону.

У ст. 29 Конституції України міс-
титься фундаментальне правоположен-
ня, відповідно до якого, ніхто не може 
бути заарештований або триматися під 
вартою інакше як за вмотивованим рі-
шенням суду і тільки на підставах та в 
порядку, встановлених законом, яке 
цілком кореспондується із приписом 

ст. 5 Конвенції про захист прав та осно-
воположних свобод, яке закріплює пра-
во кожного, кого заарештовано або за-
тримано з метою допровадження до 
компетентного судового органу за наяв-
ності обґрунтованої підозри у вчиненні 
правопорушення або якщо обґрунтова-
но вважається необхідним запобігти 
вчиненню ним правопорушення чи 
втечі після його вчинення негайно по-
стати перед суддею чи іншою посадо-
вою особою, якій закон надає право 
здійснювати судову владу, і йому має 
бути забезпечено розгляд справи судом 
упродовж розумного строку або звіль-
нення під час провадження. На підставі 
цих положень В. П. Кононенко обґрун-
товано доходить висновку про наяв-
ність презумпції свободи, суть якої по-
лягає в тому, що особа може бути поз-
бавлена свободи, тягар доведення яких 
покладається на тих, хто позбавив осо-
бу свободи — вони мають довести не 
тільки те, що повноваження на застосу-
вання цього заходу перебуває в межах 
контексту однієї з підстав, зазначених у 
ст. 5, а й те, що його застосування було 
правомірним з огляду на конкретні обста-
вини позбавлення свободи [13, c. 128]. 
При цьому, слід розуміти, що вона має 
міжгалузевий характер, а не суто кримі-
нально-процесуальну природу, адже 
Конвенція передбачає також випадки 
позбавлення особи свободи, що не 
пов'язані із здійсненням щодо неї кри-
мінального переслідування. 

КПК України зобов'язує слідчого 
суддю ініціювати судовий розгляд об-
ставин позбавлення особи свободи у 
випадку отримання з будь-яких джерел 
відомості, які створюють обґрунтовану 
підозру, що в межах територіальної 
юрисдикції суду знаходиться особа, яка 
її позбавлена за відсутності судового рі-
шення, яке набрало законної сили, або 
не звільнена з-під варти після внесення 
застави (ч. 2 ст. 206 КПК України). Під 
час такого розгляду на орган державної 
влади чи службова особа, під вартою 
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яких трималася ця особа покладається 
тягар доказування таких обставин як: 
1) існування передбачених законом під-
став для затримання особи без ухвали 
слідчого судді, суду; 2) неперевищення 
граничного строку тримання під вар-
тою; 3) відсутність зволікання у достав-
ленні особи до суду. Таким чином, у 
випадку їх недоведення слідчий суддя 
має звільнити особу, незалежно від на-
явності клопотання слідчого, прокуро-
ра про застосування запобіжного захо-
ду (ч. 5 ст. 206 КПК України).

Дотримання презумпції свободи під 
час застосування ЗЗКП пов'язане із за-
стосуванням неізоляційних запобіжних 
заходів. Ще до набрання чинності КПК 
2012 р., А. В. Захарко виокремлював пре-
зумпцію застосування неізоляційного 
запобіжного заходу, яка полягає в тому, 
що в разі, коли у визначений в законі 
час прокурор не зможе довести в суді, 
що особу необхідно взяти під варту, до 
цієї особи має бути застосований неізо-
ляційний запобіжний захід [14, c. 115]. 
Враховуючи положення розділу II 
КПК України беззаперечно погодитись 
із її актуальністю важко, принаймні без 
певного уточнення та переосмислення.

Частина 4 ст. 194 КПК України пе-
редбачає право слідчого судді обрати 
більш м'який запобіжний захід (не 
обов'язково неізоляційний), ніж той, 
який зазначений у клопотанні у випад-
ку якщо прокурор доведе наявність об-
ґрунтованої підозри у вчиненні підо-
зрюваним, обвинуваченим криміналь-
ного правопорушення та достатніх під-
став вважати, що існує хоча б один із 
ризиків, передбачених ст. 177 КПК 
України, але не доведе недостатність за-
стосування більш м'яких запобіжних 
заходів для запобігання відповідним ри-
зикам. Вважаємо, в даному випадку ціл-
ком можливо вести мову про поширю-
вальне тлумачення норми кримінально-
го процесуального закону, адже очевид-
но, що ґрунтуючись на цьому поло-
женні слідчий суддя вправі обрати не 

лише інший запобіжний захід в цілому, 
а й покласти менший обсяг обов'язків, 
що передбачені тим запобіжним захо-
дом, про застосування якого подає кло-
потання сторона обвинувачення (на-
приклад, постановити ухвалу про об-
рання запобіжного заходу у вигляді до-
машнього арешту з обов'язком не зали-
шати місце проживання у певний пе-
ріод доби, а не цілодобово, визначити 
менший розмір застави, обрати запо-
біжний захід у вигляді особистого зо-
бов'язання із меншим колом обов'язків 
тощо). Слідчий суддя не завжди має 
можливість обрати альтернативний не-
ізоляційний запобіжний захід, навіть 
якщо дійде висновку про те, що його 
застосування є достатнім для досягнен-
ня дієвості кримінального проваджен-
ня, адже відповідне рішення в більшості 
випадків потребує наявності спеціаль-
них умов, існування яких завчасно ні-
ким не забезпечується, особливо у ви-
падках, коли особа не користується ква-
ліфікованою правовою допомогою.

З метою забезпечення можливості 
обрати запобіжний захід, не пов'язаний 
із обмеженням свободи, вважаємо мож-
ливим законодавчо унормувати необ-
хідність докладати зусиль для пошуку 
умов застосування неізоляційних запо-
біжних заходів шляхом визнання їх об-
ставинами, що враховуються при об-
ранні будь-якого запобіжного заходу. 
Тому пропонуємо доповнити ст. 178 
КПК України п. 12 ч. 1 такого змісту: 
"наявність осіб, що можуть виступити 
поручителями або заставодавцями".

Вищевикладене дозволяє нам ви-
окремити презумпцію мінімального об-
меження прав і свобод підозрюваного у 
зв'язку із застосуванням до нього запо-
біжного заходу. Водночас, слід врахову-
вати її похідний характер від презумпції 
незастосування ЗЗКП: у випадку якщо 
слідчий суддя вже ж дійде висновку про 
неможливість досягнення завдань кри-
мінального провадження без застосу-
вання запобіжного заходу, вони мають 
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обрати такий захід, що найменше обтя-
жує права та свободи особи, зокрема 
розглянути можливість застосувати та-
кий захід, що не пов'язаний із ізоляцією.

Окремої уваги заслуговують про-
блеми визначення правової презумпції 
в доказуванні під час вирішення пи-
тань про зміну, продовження та скасу-
вання ЗЗКП. 

КПК України передбачає можли-
вість продовження строків тимчасового 
обмеження у користуванні спеціальним 
правом (ст. 153 КПК України), відсто-
ронення від посади (ст. 158 КПК Украї-
ни), запобіжних заходів у вигляді до-
машнього арешту (ч. 6 ст. 181 КПК 
України) та тримання під вартою 
(ст. 199 КПК України). 

Слідчий суддя відмовляє у задово-
ленні клопотання про тимчасове обме-
ження у користуванні спеціальним пра-
вом, відсторонення від посади якщо 
прокурор не доведе, що обставини, які 
стали підставою для їх застосування, 
продовжують існувати та сторона обви-
нувачення не мала можливості забезпе-
чити досягнення цілей, заради яких 
було застосований відповідний ЗЗКП, 
іншими способами протягом дії попе-
редньої ухвали. Таким чином законода-
вець встановлює спростовну презумп-
цію не на користь продовження ЗЗКП, 
що ґрунтується на припущенні, що про-
тягом дії попередньої ухвали стороною 
обвинувачення вжито усіх заходів аби 
забезпечити дієвість кримінального про-
вадження, а фактичні обставини, що 
стали підставою для прийняття первіс-
ного рішення не зазнали істотних змін.

Чи не найбільші складнощі в аспек-
ті, що розглядається, виникають під час 
вирішення слідчим суддею клопотань 
про продовження строку тримання під 
вартою, що зумовлено необхідністю 
дотримання презумпції на користь 
звільнення особи, про існування якої 
прямо вказує ЄСПЛ у рішенні "Олек-
сандр Макаров проти Російської Феде-
рації", зазначаючи, що її значення по-

лягає у необхідності забезпечити своє-
часне звільнення особи щойно її три-
мання під вартою перестає бути розум-
ним (п. 117). В світлі цих вимог, 
С. Л. Шаренко та О. Г. Шило правиль-
но зауважують, що підстави, які під-
тверджують необхідність подальшого 
обмеження права підозрюваного, обви-
нуваченого на свободу та особисту не-
доторканність не можуть бути тотож-
ними тим, що були враховані при за-
стосуванні до цієї особи даного запо-
біжного заходу (вперше) [15, c. 55]. 

Згідно із приписами ст. 199 КПК 
України на слідчого, прокурора покла-
дається тягар доказування наявності об-
ставин які свідчать про те, що заявле-
ний ризик не зменшився або з'явилися 
нові ризики, які виправдовують три-
мання особи під вартою, а також обста-
вин, які перешкоджають завершенню 
досудового розслідування до закінчен-
ня дії попередньої ухвали про тримання 
під вартою. Відповідно до ч. 5 ст. 199 
КПК України, слідчий суддя зобов'яза-
ний відмовити у продовженні строку 
тримання під вартою, якщо прокурор, 
слідчий не доведе вищевказані обстави-
ни, що свідчить про те, що чинний КПК 
в цілому сприйняв позицію ЄСПЛ та 
встановив спростовну презумпцію недо-
цільності продовження строку тримання 
під вартою та звільнення підозрювано-
го, коли його перебування під вартою 
перестало бути розумним.

На жаль, аналіз судової практики 
свідчить про недостатню реалізацію 
положень ст. 199 КПК України та певну 
формалізацію процесу прийняття рі-
шення про продовження строку три-
мання під вартою. В ухвалах слідчих 
суддів практично вкрай рідко можна зу-
стріти посилання на докази, які свідчать 
про появу нових ризиків або збережен-
ня раніше заявлених, а обставини, які 
перешкоджають завершенню досудо-
вого розслідування в період дії попере-
дньої ухвали формулюються занадто 
абстрактно. Так, в ухвалі Заводського 
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районного суду м. Дніпродзержинська 
Дніпропетровської області вказано на-
ступне: "в ході розгляду даного клопо-
тання при досудовому розслідуванні 
кримінального провадження внаслідок 
особливої складності провадження і не-
обхідності проведення процесуальних 
дій закінчити розслідування у двомісяч-
ний строк немає можливості, а також 
провести інші слідчі дії, що перешкод-
жає завершенню досудового розсліду-
вання до закінчення дії попередньої ух-
вали про тримання під вартою підо-
зрюваного" [16]. При цьому, в мотиву-
вальній частині не зазначено, в чому 
саме виявляється особлива складність 
кримінального провадження, з огляду 
на критерії, визначені у ст. 28 КПК 
України, які саме слідчі дії необхідно 
провести, яке значення вони мають і як 
саме кореспондуються із необхідністю 
подальшого тримання особи під вар-
тою. Така практика викликає істотні за-
уваження в контексті позицій ЄСПЛ 
щодо змісту презумпції на користь звіль-
нення особи однією із складових якого є 
правило, що будь-які обставини, щодо 
доведеності або значення яких для вирі-
шення питання про тримання під вар-
тою або звільнення залишається сумнів, 
мають тлумачитись на користь звільнен-
ня. Відповідно, слідчий суддя має відмо-
вити у задоволенні клопотання сторони 
обвинувачення про продовження строку 
тримання під вартою, якщо надані нею 
докази опосередковано виправдовують 
необхідність подальшого застосування 
цього запобіжного заходу.

Із положень КПК України важко 
зробити однозначний висновок про те, 
чи може слідчий суддя вирішуючи кло-
потання в порядку ст. 199 КПК України 
обрати інший запобіжний захід. У п.80 
рішення у справі "Харченко проти 
України" ЄСПЛ зазначив, що при роз-
гляді клопотання про обрання або ж 
продовження застосування запобіжного заходу 
(виділено мною — В.З.) у вигляді три-
мання під вартою обов'язково має бути 

розглянута можливість застосувати ін-
ший (альтернативний) запобіжний захід. 

Виходячи із логічних засад доказу-
вання можна припустити, що слідчий 
суддя, оцінюючи надані стороною об-
винувачення докази може дійти виснов-
ку, що обставини, вказані у ч. 3 ст. 199 
КПК України дійсно мають місце, але є 
не на стільки переконливими аби нада-
лі тримати особу під вартою і дієвість 
кримінального провадження можна до-
сягти застосувавши м'якіший запобіж-
ний захід. У ч. 4 ст. 199 КПК України 
вказується, що розгляд клопотання про 
продовження строку тримання під вар-
тою здійснюється згідно із правилами, 
передбаченими для розгляду клопотан-
ня про застосування запобіжного захо-
ду, а, отже, і відповідно до ч. 1 ст. 194 
КПК України, яка передбачає необхід-
ність доказування прокурором недо-
статності застосування більш м'яких за-
побіжних заходів для запобігання вказа-
ним у клопотанні ризикам. Втім, із змі-
сту ч. 5 ст. 199 КПК України випливає 
можливість слідчого судді прийняти рі-
шення виключно про задоволення кло-
потання про продовження строку три-
мання під вартою або відмову в цьому, 
що суперечить загальним положенням 
про застосування запобіжного заходу.

Тому пропонуємо викласти ч. 5 
ст. 199 КПК України у такій редакції:

"Ухвала слідчого судді, суду за ре-
зультатами розгляду клопотання про-
довження строку тримання під вартою 
може бути про:

1) задоволення клопотання про про-
довження строку тримання під вартою;

2) відмову у задоволенні клопотання 
про продовження строку тримання під 
вартою і звільнення підозрюваного, об-
винуваченого з-під варти;

3) відмову у задоволенні клопотання 
про продовження строку тримання під 
вартою і застосування більш м'якого за-
побіжного заходу".

Що стосується можливості зміни за-
побіжного заходу за клопотанням сто-
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рони кримінального провадження, слід 
зауважити, що КПК України встанов-
лює певні відмінності у нормативній 
регламентації порядку прийняття відпо-
відного рішення, залежно від того якою 
стороною воно подається. Передусім, 
мова йде про встановлення локального 
предмету доказування у разі його по-
дання слідчим, прокурором.

Клопотання сторони обвинувачення 
обов'язково має містити посилання на 
обставини, які виникли після прийняття 
попереднього рішення про застосуван-
ня запобіжного заходу, існували на час 
прийняття попереднього рішення про 
застосування запобіжного заходу, але 
про які слідчий та прокурор на той час 
не знав і не міг знати. Ст. 201 КПК Укра-
їни не вимагає викладення цих обставин 
у клопотанні сторони захисту, хоча фак-
тично, вони все одно мають бути у ньо-
му зазначені. В іншому випадку, слідчий 
суддя має право залишити його без роз-
гляду (у разі подання клопотання раніше 
30 днів з дня постановлення останньої 
ухвали про застосування запобіжного за-
ходу) або відмовити у його задоволенні 
за результатами розгляду.

Отже, із змісту даних ст. 200–201 
КПК України можна дійти висновку про 
встановлення презумпції правомірності 
раніше прийнятого рішення про засто-

сування ЗЗКП, яка випливає із загально-
правової презумпції правомірності пра-
вових актів (процесуальне рішення вва-
жається законним, поки інше не доведе-
но у встановленому законом порядку 
[7, c. 11]). Таким чином, слідчий суддя 
приймає рішення про зміну запобіжного 
заходу, скасування чи зміну додаткових 
обов'язків, покладених на підозрювано-
го, зміну способу їх виконання лише за 
результатами змагального судового роз-
гляду відповідного клопотання і відмов-
ляє у його задоволенні, якщо сторони не 
нададуть належних та допустимих дока-
зів, достатніх для встановлення обста-
вин, на які вони посилаються.

Узагальнюючи вищевикладене 
можна дійти висновку про реалізацію в 
доказуванні необхідності застосування 
ЗЗКП загальноправових презумпцій 
(добропорядності громадян та право-
мірності правових актів), міжгалузевих 
(презумпція свободи), галузевих (пре-
зумпції невинуватості) та специфічних, 
що реалізуються у судово-контрольно-
му провадженні із застосування ЗЗКП 
(презумпції не на користь застосування 
ЗЗКП, презумпції не на користь про-
довження ЗЗКП та презумпції мінімаль-
ного обмеження прав та свобод підо-
зрюваного у зв'язку із застосуванням до 
нього запобіжного заходу).
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Стабільність фінансової системи 
держави як сукупності різних сфер фі-
нансових відносин і фінансових інсти-
тутів, що забезпечують процес утво-
рення та використання коштів відповід-
них централізованих та децентралізова-
них грошових фондів з метою здійс-
нення фінансової діяльності держави є 
запорукою міцної економіки держави, а 
також розвитку держави як демократич-
ної та правової. Окрім цього здатність 
фінансової системи держави протисто-
яти внутрішнім та зовнішнім загрозам є 
однією із гарантій виконання державою 
своїх функцій, у зв'язку з чим питання 
захисту фінансових відносин від неза-
конних посягань з боку фізичних та 
юридичних осіб є особливо важливим 
для кожної держави. 

В Україні захист фінансової системи 
держави від неправомірних посягань 
здійснюється правоохоронними органа-
ми серед яких, відповідно до ст. 2 Закону 
України "Про державний захист праців-

ників суду і правоохоронних органів" від 
23 грудня 1993 року [1], необхідно виді-
лити Службу безпеки України.

Загалом, питання адміністратив-
но-правового статусу СБУ були об'єк-
том дослідження таких науковців як 
Грек М. В.,  Грідін О. В.,  Карпен-
ко М. М.,  Кумейко А. В.,  Напади-
стий О. Г.,  Полковніченко О. М., Фур-
ман І. Г., Ярмакі В. Х. та ін., тоді як по-
рівняння особливостей статусу СБУ та 
Федерального бюро розслідувань США 
(далі — ФБР) саме як суб'єктів захисту 
фінансової системи держави не було ві-
дображено в працях вітчизняних та за-
рубіжних науковців, що й обумовлює 
його актуальність та необхідність на-
лежного дослідження.

На СБУ як правоохоронний орган 
спеціального призначення Законом 
України "Про Службу безпеки України" 
від 25 березня 1992 року [2] покладено 
ряд завдань, у тому числі, захист еконо-
мічного потенціалу України від розвіду-
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вально-підривної діяльності іноземних 
спеціальних служб, посягань з боку ок-
ремих організацій, груп та осіб, що дає 
нам підстави віднести СБУ до суб'єктів 
захисту фінансової системи держави.

В зарубіжних державах питанню за-
хисту інтересів держави від розвідуваль-
но-підривної діяльності також приділя-
ється значна увага про що свідчить ді-
яльність ряду спеціалізованих органів з 
питань державної безпеки. 

Зокрема, у США боротьба з еконо-
мічними злочинами, шахрайством, ви-
маганням та фінансовими махінаціями 
є завданням ФБР як провідного органу 
розслідування уряду США. ФБР є 
структурним підрозділом Міністерства 
юстиції США та підпорядковується Ге-
неральному прокурору США, а тому 
його діяльність поєднує в собі функції 
контррозвідки, політичної поліції та 
кримінального розшуку. Це пов'язано, 
в першу чергу з тим, що в США, на від-
міну від більшості держав світу відсут-
ній центральний орган виконавчої вла-
ди, який координує та спрямовує діяль-
ність органів поліції. Натомість голов-
ним федеральним правозастовним ор-
ганом з досить широкими повноважен-
нями в сфері правоохоронній діяльно-
сті (включаючи повноваження в части-
ні кримінального переслідування і дер-
жавного обвинувачення) є Міністерство 
юстиції. ФБР очолюється Директором, 
який призначається на посаду Президен-
том і затверджується Сенатом США [3]. 

СБУ, на відміну від ФБР, є самостій-
ним та незалежним правоохоронним 
органом України, про що свідчать нор-
ми національного законодавства. Окрім 
цього персональна відповідальність за 
виконання передбачених законодав-
ством завдань СБУ покладено на Голо-
ву якого призначає на посаду та звіль-
няє з неї Президент України. 

Структура ФБР окрім Директора 
та його першого заступника також пе-
редбачає Центральний апарат, який 
включає: 

1) Відділ національної безпеки 
(National security branch); 

2) Кримінальний відділ (Criminal, 
cyber, response, and services branch); 

3) Відділ розвідки (Intelligence branch);
4) Науково-технічний відділ (Science 

and technology branch); 
5) Відділ інформаційних технологій 

(Information and technology branch);
6) Відділ по роботі з кадрами (Hu-

man resources branch) [3].
 Організаційна структура СБУ та-

кож включає центральне управління 
(далі — ЦУ), яке координує і контро-
лює діяльність всіх її органів та видає 
обов'язкові до виконання у системі СБУ 
вказівки, розпорядження та акти. До 
складу ЦУ входить Апарат Голови СБУ 
та ряд функціональних підрозділів.

Беручи до уваги унікальність ФБР як 
спецслужби, діяльність якої здійснюється 
за трьома напрямками: забезпечення на-
ціональної безпеки, забезпечення вну-
трішньої безпеки, боротьби з криміналь-
ною злочинністю та закріплені на націо-
нальному рівні завдання СБУ можна зро-
бити висновок, що пріоритетними на-
прямами діяльності цих органів як суб'єк-
тів захисту фінансової системи держави є 
контррозвідувальна діяльність. 

В інтересах забезпечення націо-
нальної безпеки держав на ФБР покла-
дено функції головної контррозвіду-
вальної служби США, а СБУ є спеці-
ально уповноваженим органом дер-
жавної влади у сфері контррозвіду-
вальної діяльності.

Зокрема, в ФБР це завдання покла-
дено на Управління контррозвідки 
(Counterintelligence division), яке вхо-
дить до організаційної структури Відді-
лу національної безпеки ФБР та вклю-
чає чотири відділи. Три з яких органі-
зовують і координують здійснення кон-
тррозвідувальних заходів щодо вияв-
лення розвідників та осіб з числа грома-
дян США та інших держав, які підозрю-
ються в зв'язках із зарубіжними спец-
службами. А четвертий відділ підтримує 
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контакти з питань контррозвідки зі 
спецслужбами інших держав. В відділі є 
також спеціальна секція, яка керує діяль-
ністю представників ФБР в посольствах 
США різних держав світу [3].

Варто зазначити, що пріоритетним 
напрямом діяльності Управління кон-
тррозвідки ФБР є боротьба з економіч-
ним шпигунством, яке не є новим яви-
щем для США та щорічно заподіює 
значну шкоду фінансово-економічним 
інтересам держави, у зв'язку з чим діяль-
ність управління спрямована не лише на 
виявлення фактів такого роду шпигун-
ства, але й на широкомасштабну інфор-
маційну пропаганду серед населення.

В структурі СБУ здійснення контр-
розвідувальної діяльності з метою не 
лише виявлення існуючих та потенцій-
них загроз фінансовим інтересам Укра-
їни, але й їх усунення покладено на Го-
ловне управління контррозвідувально-
го захисту інтересів держави у сфері 
економічної безпеки ЦУ СБУ [4]. На 
сьогодні, діяльність вказаного управлін-
ня регламентована окремим положен-
ням, але так як воно має гриф обмеже-
ного доступу "Для службового користу-
вання", а відповідно до ч. 2 ст. 6 та ст. 22 
Закону України "Про доступ до публіч-
ної інформації" від 13 січня 2011 року 
такі відомості не є публічною інформа-
цією [5], дізнатися більше про повнова-
ження вказаного управління у осіб, які не 
мають права на користування службо-
вою інформацією не має можливості.

Окрім контррозвідувальної діяльно-
сті важливим напрямком діяльності 
ФБР є також розвідувальна діяльність, 
яка відіграє важливу роль у забезпечен-
ні фінансової безпеки держави і, відпо-
відно, здійснюється Розвідувальним ди-
ректоратом (Directorate of  Intelligence) 
[3]. Натомість Закон України "Про роз-
відувальні органи" від 22 березня 2001 
року не відносить СБУ до розвідуваль-
них органів України. А тому протидія 
зовнішнім загрозам національній без-
пеці держави саме в фінансово-еконо-

мічній сфері покладено на Службу зов-
нішньої розвідки України [6].

Поряд з виявленням загроз фінан-
совій безпеці держави і їх усуненням 
ФБР та СБУ здійснюють розслідування 
злочинів, які завдали шкоди фінансовій 
системі держави. В структурі ФБР роз-
слідування ряду кримінальних правопо-
рушень віднесених законодавством 
США до категорії федеральних, серед 
яких: шахрайство, вимагання з викорис-
танням державних документів та печа-
ток, привласнення і розтрата федераль-
них коштів, у тому числі шляхом злов-
живання наданими законом пільгами і 
перевагами, службовим становищем з 
метою отримання вигоди, хабарництво 
є обов'язком Управління кримінальних 
розслідувань (Criminal investigation divi-
sion) Кримінального відділу ФБР [7]. 

Очевидно, що підслідність злочинів 
вчинених посадовими особами уповно-
важеними на виконання функцій і за-
вдань держави, ФБР є логічною, оскільки 
в даному випадку загроза заподіяння шко-
ди фінансовій системі держави набагато 
більша ніж у разі скоєння іншого право-
порушення в фінансовій сфері особою, 
яка не має владних повноважень. 

 Натомість в Україні, згідно зі ст. 216 
КПК України злочини суб'єктом яких є 
державний службовець віднесено до 
підслідності Державного бюро розслі-
дувань та Національного антикоруп-
ційного бюро [8].

 В структурі ж ЦУ СБУ підрозділи 
досудового слідства можуть здійснюва-
ти досудове розслідування за ст. 209 
ККУ "Легалізація (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом" та ст. 
2091 ККУ "Умисне порушення вимог 
законодавства про запобігання та про-
тидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фі-
нансування тероризму". Так як, в ст. 216 
КПК України зазначено, що кримі-
нальне провадження щодо злочинів, 
передбачених ст. 209 та ст. 2091 ККУ 
здійснюється слідчим того органу, який 
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розпочав досудове розслідування або 
до підслідності якого відноситься сус-
пільно небезпечне протиправне діяння, 
що передувало легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шля-
хом, крім випадків, коли ці злочини від-
несено згідно із цією статтею до під-
слідності Національного антикоруп-
ційного бюро України [8; 9].

Враховуючи те, що правопорушен-
ня у фінансовій сфері можуть мати 
форму організованої злочинності, яка є 
винятково небезпечним явищем для фі-
нансової системи кожної держави в 
структурі Управління кримінальних 
розслідувань ФБР є відділ по боротьбі з 
організованою злочинністю, а у ЦУ 
СБУ — підрозділ боротьби з корупці-
єю та організованою злочинністю, які, 
займаються боротьбою з організова-
ною фінансовою злочинністю [3; 4]. 

Окрім всього вище вказаного до-
цільно зазначити, що діяльність СБУ та 
ФБР регламентується рядом норматив-
них актів. Так, права та обов'язки СБУ 
визначено в спеціалізованому норма-
тивно-правовому акті — Законі Украї-
ни "Про Службу безпеки України", але 
багато аспектів діяльності служби закрі-
плено в Законах України "Про основи 
національної безпеки", "Про контрроз-
відувальну діяльність", "Про оператив-
но-розшукову діяльність" та ін., що під-
тверджує доцільність розроблення та 
прийняття єдиного нормативно-право-
вого акту, що регулює діяльність СБУ. 
Тоді як діяльність ФБР регламентована 

різними підзаконними та відомчими ак-
тами. Зокрема, слідча та оператив-
но-розшукова діяльність ФБР визнача-
ється адміністративними актами, вида-
ними Генеральним прокурором США 
як головою Міністерства юстиції і Пре-
зидентом США.

Висновки. Таким чином, структура 
і основні напрямки діяльності СБУ та 
ФБР США є подібними. Вказані органи 
відповідальні за стан безпеки держави, 
здійснюють контррозвідувальну діяль-
ність з метою виявлення внутрішніх за-
гроз інтересам держави, досудове роз-
слідування злочинів віднесених законо-
давством до їх підслідності, а також бо-
ротьбу з організованою злочинністю, в 
тому числі у фінансово-економічній 
сфері, що і дає нам підстави віднести їх 
до суб'єктів захисту фінансової системи 
держави. В той же час ФБР має більше 
повноважень так як окрім контррозвіду-
вальної діяльності та досудового розслі-
дування здійснює розвідувальну діяль-
ність з метою виявлення зовнішніх за-
гроз інтересам держав, тоді як СБУ від-
повідно до законодавства України не є 
розвідувальним органом. Отже, СБУ та 
ФБР США є дещо схожими за структу-
рою та повноваженнями спецслужба-
ми, але все ж таки вони мають свою 
специфіку. При цьому досвід організа-
ції та діяльності ФБР США як ефектив-
ного органу не можна оминати при ви-
значенні основних шляхів реформу-
вання СБУ як загалом так і як суб'єкта 
захисту фінансової системи держави.
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Найбільшою проблемою україн-
ської держави, що підриває економічну 
безпеку країни, безперечно, є тотальна 
корумпованість всіх без виключення 
сфер суспільного життя. 

Тому, реформа правоохоронної 
системи, зокрема тих органів, які здій-
снюють захист економічної безпеки 
країни, є досить важливим та актуаль-
ним питанням. Одним із основних ре-
форматорських кроків нинішньої 
влади, стало створення нового право-
охоронного органу — Національного 
антикорупційного бюро України 
(далі — НАБУ). 

Крім того, початок роботи НАБУ 
був однією з вимог Європейської комі-
сії для лібералізації візового режиму 
України з Європейським Союзом.

НАБУ єдиний автономний право-
охоронний орган, покликаний очи-
стити всі гілки влади від корупції та в 
свою чергу являється одним із ос-
новних правоохоронних органів, ді-
яльність якого в кінцевому результаті 

спрямована на зміцнення та захист 
економічної безпеки країни.

В сучасних умовах становлення 
НАБУ його адміністративно-правовий 
статус не є досить чітко визначеним.

Визначення адміністративно-право-
вого статусу НАБУ є складовою пробле-
ми сучасного реформування правоохо-
ронної системи України, що посідає 
важливе місце в економічній безпеці 
держави. У зв'язку із значущою роллю, 
яку виконує НАБУ в захисті економічної 
безпеки держави, його адміністратив-
но-правовий статус, як суб'єкта захисту 
економічної безпеки країни потребує су-
часного наукового дослідження, оскіль-
ки: по-перше, НАБУ в системі право-
охоронних органів є новим, діяльність 
якого малодосліджена і законодавчо не 
удосконалена, по-друге, відсутні спеці-
альні норми, які б регулювали діяльність 
НАБУ у сфері захисту економічної без-
пеки країни; по-третє, чинне Криміналь-
но-процесуальне законодавство, яке ре-
гулює діяльність НАБУ, є недосконалим 
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Проблеми виникнення, становлен-
ня, організації та процесуальної діяль-
ності Національного антикорупційно-
го бюро України є предметом дослі-
дження А. В. Самодіна, Г. І. Сисоєнко., 
Л. Д. Удалова, О. М. Юрченко та ін., 
але до цього часу не існує єдиного підхо-
ду до правової природи, поняття та струк-
тури адміністративно-правового статусу 
вказаного  правоохоронного  органу, 
оскільки діяльність самого органу є но-
вою і потребує докладного висвітлення.

Визначення поняття "адміністратив-
но-правовий статус Національного ан-
тикорупційного бюро України" як 
суб'єкта захисту економічної безпеки 
України не можливе без дослідження 
загальних понять адміністративно-пра-
вового статусу.

Теоретичним підґрунтям для дослі-
дження  адміністративно-правового 
статусу Національного антикорупцій-
ного бюро України є наукові праці 
В. Б. Авер'янова,  С. С. Алексеєва, 
Н. О. Армаш, Ю. С. Адушкіна, Д. М. Ба-
храха, Ю. П. Битяка, Т. О. Коломоєць, 
В. К. Колпакова,  Н. М.Оніщенко, 
А. В. Панчишина, О. Ф. Скакуна та ін.

Поняття правового статусу в його 
сучасному розумінні подолало досить 
тривалий шлях. Перші згадування про 
юридичний статус зустрічаються в пра-
цях давньоримських вчених. В перекла-
ді з латини слово "статус" (status) озна-
чає — положення, стан в будь-якій іє-
рархії, структурі, системі [1, с. 547].

Юридична енциклопедія вкладає в 
зміст поняття "статус" правове станови-
ще, сукупність прав і обов'язків фізич-
ної та юридичної особи. У свою чергу, 
правовий статус — це сукупність прав і 
обов'язків фізичних і юридичних осіб, 
визначається Конституцією, законами 
й іншими нормативно-правовими акта-
ми, міжнародними договорами, ратифі-
кованими Верховною Радою України. 
Правовий статус підприємств, держав-
них установ, організацій визначається 
через їхню компетенцію, тобто права і 

обв'язки цих осіб, що зафіксовані в 
чинному законодавстві. Ними виступа-
ють державні органи, підприємства, 
установи та організації. У концентрова-
ному вигляді їхній правовий статус ві-
дображається в законах, положеннях, 
статутах та інших нормативно-право-
вих актах про ці органи, підприємства, 
установи й організації [2, с. 44].

Н. М. Оніщенко вважає, що право-
вий статус, слід розуміти як систему за-
конодавчо встановлених та гарантова-
них державою прав, свобод, законних 
інтересів і обов'язків суб'єкта суспіль-
них відносин [3, с. 366]. 

На думку О. Ф. Скакун, правовий 
статус являє собою передбачену зако-
нодавством систему взаємозалежних 
прав, законних інтересів і обов'язків 
суб'єкта права [4, с. 569].

З'ясовуючи питання щодо адміні-
стративно-правового статусу НАБУ, 
доцільно узагальнити характерні осо-
бливості НАБУ як правоохоронного 
органу та аргументувати його відно-
шення взагалі до суб'єктів адміністра-
тивного права.

В адміністративному праві під суб'єк-
том розуміють носія (власника) прав і 
обов'язків у сфері державного управління, 
передбачених адміністративно-правови-
ми нормами, здатного реалізовувати на-
дані права, а покладені обов'язки викону-
вати. З даного визначення випливає, що, 
по-перше, "претендент" на статус суб'єк-
та адміністративного права за своїми осо-
бливостями потенційно здатний бути 
носієм суб'єктивних прав і обов'язків у 
сфері державного управління, тобто по-
винен мати комплекс соціальних переду-
мов, що дозволяють надати йому суб'єк-
тивні права і обов'язки [5, с. 96]. 

Розглядаючи такий суб'єкт як НАБУ, 
то йому, зокрема, притаманні такі риси: 
1) окремість — він є специфічним пра-
воохоронним органом у сфері боротьби 
з корупцією із своїми унікальними осо-
бливостями, завданнями та функціями; 
2) персональна — у системі правоохо-
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ронних органів НАБУ сприймається як 
єдиний правоохоронний орган, який 
здійснює боротьбу з корупцією у вищих 
ешелонах влади та від імені якого діють 
різні посадові особи; 3) самостійність — 
можливість діяти автономно при здійс-
ненні своїх повноважень.

Як стверджує С. С. Алексеєв: "Суб'єк-
ти права — це особи, що мають право-
суб'єктність, тобто громадяни, організа-
ції, громадські утворення, які можуть 
бути носіями прав та обов'язків, брати 
участь у правовідносинах" [6, с. 70].

Традиційно суб'єктом адміністра-
тивного права є фізична або юридична 
особа (організація), яка відповідно до 
встановлених адміністративним зако-
нодавством норм бере участь у здійс-
ненні публічного управління, реалізації 
функцій виконавчої влади [7, с. 468].

Потенційна здатність мати права і 
обов'язки у сфері державного управління 
(адміністративна правоздатність), реалізо-
вувати надані права і обов'язки у сфері 
державного управління (адміністративна 
дієздатність), наявність суб'єктивних прав 
і обов'язків у сфері державного управлін-
ня формують адміністративно-правовий 
статус суб'єкта, є складовими адміністра-
тивної правосуб'єктності [8, с. 97].

Так, Д. В. Сичов звертає увагу на те, 
що в теорії права до складу право-
суб'єктності, крім правоздатності та ді-
єздатності, відносять також і деліктоз-
датність [9, с. 89]. 

Складовою адміністративної пра-
воздатності є адміністративна деліктоз-
датність, тобто здатність суб'єкта нести 
за порушення адміністративно-право-
вих норм юридичну (як правило адміні-
стративну) відповідальність.

Отже, адміністративна деліктоздат-
ність полягає у здатності фізичних осіб 
нести адміністративну відповідальність, 
а юридичних осіб — відповідальність 
адміністративного характеру [10, с. 89].

Зазначимо, що НАБУ наділене ад-
міністративною правосуб'єктністю, яка 
характеризується наявністю відповідної 

адміністративної правоздатності та ад-
міністративної дієздатності. Адміні-
стративна правоздатність НАБУ поля-
гає у його здатності мати юридичні 
обов'язки і права в сфері публічного 
управління, що передбачені нормами 
адміністративного права, а адміністра-
тивна дієздатність — у здатності прак-
тично реалізовувати надані йому права і 
виконувати покладені на нього обов'яз-
ки у сфері боротьби з корупцією.

Потрібно звернути увагу і на пра-
вовий статус юридичних осіб та їх 
класифікацію, адже НАБУ здійснює 
свою діяльність саме як окрема юри-
дична особа.

Про те що НАБУ є юридичною 
особою свідчить положення Закону 
України "Про Національне антикоруп-
ційне бюро України". 

Отже, відповідно до ст. 32 Закону 
України "Про Національне антикоруп-
ційне бюро України", Національне 
бюро є юридичною особою і має пе-
чатку із зображенням Державного Гер-
ба України та своїм найменуванням.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 вказаного За-
кону, Національне бюро є юридичною 
особою публічного права [11, с. 23].

Варто згадати думку С. І. Саєнко, який 
стверджує, що юридична особа як суб'єкт 
адміністративних правовідносин — ко-
лективний суб'єкт права, котрий на під-
ставі своєї правосуб'єктності у конкрет-
них адміністративних правовідносинах 
реалізовує свої суб'єктивні юридичні пра-
ва та виконує обов'язки, а також несе від-
повідальність за вчинені адміністративні 
правопорушення [12, с. 13].

Слід зупинитися і на категорії "ад-
міністративно-правововий  статус", 
оскільки він відображає наявність пев-
ного обсягу повноважень відповідного 
органу, які передбачаються адміністра-
тивним правом.

Адміністративно-правовий статус 
органів державної влади неодноразово 
був предметом наукових досліджень 
різноманітних науковців, але підходи 
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до визначення його поняття та елемен-
тів різняться.

Так, на думку С. Г. Стеценка, під ад-
міністративно-правовим статусом по-
трібно розуміти сукупність прав, 
обов'язків та гарантій їх реалізації, за-
кріплених у нормах адміністративного 
права [13, с. 90].

Вчений В. К. Колпаков, під адміні-
стративно-правовим статусом розуміє 
комплекс  наданих  конкретному 
суб'єкту прав і обов'язків, що закрі-
плені за ним нормами адміністратив-
ного права [14, с. 194]. 

Н.В. Лебідь розглядає адміністра-
тивно-правовий статус як визначене в 
законодавстві місце відповідного суб'єк-
та в системі органів державної влади з 
закріпленням мети, завдань, функцій, 
компетенції, системи органів, форм і 
методів діяльності, що реалізуються 
безпосередньо як в межах адміністра-
тивно-правових відносин, так і поза 
ними [15, с. 38]. 

Доречно було б навести думку ві-
тчизняного науковця В. Б. Авер'янова, 
який під поняттям адміністративно-пра-
вового статусу розуміє комплекс кон-
кретно визначених суб'єктивних прав і 
обов'язків, які закріплені за відповідним 
суб'єктом нормами адміністративного 
права [16, с. 194].

Стосовно структури адміністратив-
но-правового статусу, зазначимо, що 
визначення поняття "адміністратив-
но-правовий статус НАБУ" значною 
мірою залежить від його елементів, які 
взаємодіють між собою, складаючи ці-
лісну конструкцію. Аналіз її елементів є 
досить важливим як з теоретичної так і 
з практичної точок зору, тому що він 
дозволяє відокремити суттєві сторони у 
чинному законодавстві, що регламенту-
ють адміністративно-правовий статус 
НАБУ, які, у свою чергу, можуть віді-
грати важливу роль у плані вдоскона-
лення існуючих норм.

Д. М. Ба храх виділяє в адміністра-
тивно-право вому статусі колективних 

суб'єктів три основні блоки: 1) цільо-
вий;  2) структурно-організацій ний; 
3) компетенційний [17, c. 283]. 

Крім того, Ю. Я. Якимов підтримує 
аналогічну точку зору та серед елемен-
тів адміністративно-правового статусу 
органу державної виконавчої влади ви-
діляє:  1) цільовий  блок  елементів; 
2) організацій ний  блок  елементів; 
3) компетенцію  у  сфері  державного 
управління; 4) адміністративну відпові-
дальність як необхідний правовий засіб 
забезпечення належного виконання 
обов'язків юридичної особи у сфері 
державного управління [18, c. 20].

Враховуючи вищевикладене, а також 
те, що НАБУ є органом державної вла-
ди, на нашу думку структура його адміні-
стративно-правовового статусу повинна 
складатися з наступних елементів: 

1) цільовий блок, який представле-
ний завданнями, функціями та принци-
пами діяльності НАБУ; 

2) структурно-організацій ний блок, 
який включає нормативно-правове регу-
лювання порядку створення, діяльності, 
визначення структури та підпорядкова-
ності структурних підрозділів НАБУ; 

3) компетенційний, який включає 
повноваження НАБУ у сфері протидії 
кримінальним корупційним правопо-
рушенням.

Слід окремо зупинитися на місці 
НАБУ як суб'єкта захисту економічної 
безпеки держави.

Численними є публікації з дослі-
дження економічної безпеки країни, ви-
вчення окремих її складових. Серед ві-
тчизняних вчених фундаторами даного 
наукового напрямку є І. Бінько, З. Вар-
налій, О. Власюк, В. Геєць, В. Горбулін, 
Я. Жаліло, А. Качинський, В. Мунтіян, 
Г. Пастернак-Таранущенко,  В. Пред-
борський,  О. Рєзнік,  Л. Шевченко, 
В. Шлемко.

Економічну безпеку як стан націо-
нальної економіки, який дозволяє збе-
рігати стійкість до внутрішніх і зовніш-
ніх загроз та здатний задовольнити по-
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треби особи, сім'ї, суспільства, держави 
розглядають В. Шлемко, І. Бінько [19].

В економічній, науковій літературі 
та нормативно-правовій базі відсутнє 
єдине визначення поняття "економіч-
ної безпеки", що негативно позначаєть-
ся на формуванні її концептуальних за-
сад. Передусім, необхідно на законодав-
чому рівні визначити, що ж являє со-
бою економічна безпека України. 

О. М. Рєзнік визначає економічну 
безпеку держави як основну складову 
національної безпеки, яка сприяє захи-
щеності національно-державних інте-
ресів у сфері економіки, основним 
критерієм якої є здатність економіки 
країни стримувати внутрішні та зов-
нішні загрози [20].

На нашу думку економічна безпека 
країни — це захищеність економіки кра-
їни, її економічна стабільність, розвиток 
та відсутність будь-яких ризиків щодо її 
погіршення чи можливості настання 
економічної кризи, що забезпечується 
правильною економічною політикою. 

Вищевказаний термін, як ми вважає-
мо, необхідно прописати в ст. 1 "Визна-
чення термінів" Закону України "Про 
основи національної безпеки".

Отже, економічна безпека буде під 
загрозою доти, доки буде процвітати 
корупція. Організована високорівнева 
корупція перетворила Україну в одну з 
найбідніших держав Європи.

Відповідно до ст. 7 Закону України 
"Про основи національної безпеки" ви-
значено, що поширення корупції в ор-
ганах державної влади є загрозою наці-
ональним інтересам і національній без-
пеці України [21].

16 липня 2015 року Верховна Рада 
України ухвалила Закон України №630-
VIII "Про внесення змін у деякі законо-
давчі акти України у зв'язку з прийнят-
тям Закону України "Про Національне 
антикорупційне бюро України". Цей 
закон визначає особливості врегулю-
вання трудових відносин за участю пра-
цівників НАБУ, встановлює заборону 

на їх участь в політичних партіях і об-
меження щодо участі у виборчому про-
цесі. Окрім того, згідно Закону НАБУ 
зараховується до переліку тих держав-
них органів, що беруть участь у бороть-
бі з організованою злочинністю та стає 
повноправним суб'єктом забезпечення 
національної безпеки України. 

Проте, місце НАБУ як суб'єкта захи-
сту економічної безпеки країни, є мало 
визначеною на законодавчому рівні, і 
тому потребує удосконалення та більш 
детального закріплення.

Крім того, незважаючи на те, що еко-
номічна безпека являється складовою 
національної безпеки, вважаємо за необ-
хідне абзац другий частини першої стат-
ті 1 Закону України "Про Національне 
антикорупційне бюро України" після 
слів "та становлять загрозу" доповнити 
словами "економічній та ……".

Відповідно до ст. 17 Конституції 
України — захист суверенітету і тери-
торіальної цілісності України, забез-
печення її економічної та інформа-
ційної безпеки є найважливішими 
функціями держави, справою всього 
українського народу [22].

Отже, діяльність НАБУ по протидії 
корупційним правопорушення, в кінце-
вому призводить до захисту економіч-
ної безпеки, тому НАБУ можна відне-
сти до суб'єктів захисту економічної 
безпеки країни.

Спираючись на результати проведе-
ного аналізу щодо існуючих наукових 
підходів до розуміння категорії "адміні-
стративно-правовий статус" пропонує-
мо розуміти під адміністративно-право-
вим статусом НАБУ, як державного пра-
воохоронного органу по протидії коруп-
ційним правопорушенням та як суб'єкта 
захисту економічної безпеки — правове 
становище НАБУ, що визначається 
його конкретним призначенням, місцем 
і роллю в системі правоохоронних орга-
нів по боротьбі з корупцією та характе-
ризується його компетенцією, завдання-
ми та функціями.
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Дослідження  адміністративної 
юрисдикції, її сутності та змісту в науці 
адміністративного права займають одне 
з провідних місць, щодо сутності цього 
явища висловлюються різні точки 
зору [1, с. 7]. Вона визнається одним з 
центральних інститутів адміністративно-
го права, на неї звертається пильна увага 
не лише в навчальній літературі [2–4], але 
й в спеціальних монографічних та дисер-
таційних дослідженнях [5–13]. 

При цьому, відмінності у трактуван-
ні терміна "адміністративна юрисдик-
ція" розпочинаються з того, що одна 
група авторів розглядає юрисдикцію, у 
т.ч. адміністративну, у статиці, як сукуп-
ність повноважень відповідних органів, 
посадових осіб з розгляду та вирішення 
певних категорій справ, інша — розгля-
дає адміністративну юрисдикцію у ди-
наміці, як діяльність з вирішення пев-
них категорій справ, третя — вважає, 
що адміністративна юрисдикція "це 
підвідомчість та компетенція зі здійс-
нення та власне здійснення діяльно-
сті" [14, с. 7] з розгляду відповідних ка-
тегорій справ. Представники першої 

групи, поряд з поняттям "адміністра-
тивна юрисдикція", використовують 
похідний від нього термін "адміністра-
тивно-юрисдикційна діяльність", який 
характеризує порядок реалізації адміні-
стративно-юрисдикційних  повнова-
жень. Як слушно зазначає С. В. Ківалов, 
поняття "адміністративна юрисдикція" 
є давно відомим адміністративному 
праву і стосується не лише адміністра-
тивних судів. Адміністративна юрис-
дикція розглядається також як частина 
компетенції певних органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядуван-
ня з розгляду справ по скаргах, застосу-
ванню заходів адміністративного при-
мусу, у т.ч. й накладенню адміністра-
тивних стягнень [15, с. 6].

В етимологічному сенсі правова ка-
тегорія "адміністративна юрисдикція" є 
явищем статичним, перебуває у стані 
спокою, потребує приведення у дію зо-
внішніми силами, засобами, наприклад, 
говорять та пишуть "процес пішов!", 
але ми "не пишемо та не говоримо — 
юрисдикція іде, навіть якщо вона є ад-
міністративною" [16, с. 19], при цьому 

УДК 342.95

Аверочкіна Тетяна Володимирівна
Доцент кафедри морського та митного права 

Національного університету "Одеська юридична академія",
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент

ПРО "ПОЗИТИВНИЙ" ЗМІСТ ПОНЯТТЯ 
"АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ"

Averochkina T. V. 
On the Positive Content of  Legal Term "Administrative Jurisdiction"

Abstract. This article is devoted to investigation of  positive content of  legal term 
"administrative jurisdiction". Author notes, that the existing legal research of  
administrative jurisdiction shows the "openness" of  this category for following studies, 
increasing scientific interest to the practice of  its implementation and a great need to 
develop scientific, theoretical basis for updates of  doctrine of  modern administrative law 
and improvement of  the legal mechanism of  management of  social relations.
Key words: jurisdiction, administrative law, administrative jurisdiction, administrative process, public 
authorities.



Аверочкіна Т. В. 
Про "позитивний" зміст поняття "адміністративна юрисдикція"

95

деякими авторами використовується 
похідний від цього словосполучення 
термін "адміністративно-юрисдикційна 
діяльність" для характеристики її дина-
мічних елементів [17, с. 26].

Є. В. Додін визначає адміністратив-
ну юрисдикцію як засновану на законі 
примусову діяльність уповноважених 
органів держави (їхніх посадових осіб) 
щодо вирішення конкретних справ у 
сфері управління та застосування у 
зв'язку з цим заходів адміністративного 
примусу [18, с. 52] та зазначає, що адмі-
ністративна юрисдикція є різновидом 
правозастосування та правоохорони. 
Тому юрисдикційні правовідносини — 
це одночасно відносини правозасто-
совні та правоохоронні [19, с. 7]. Шля-
хом прийняття спеціального юрисдик-
ційного акту (постанови, рішення) від-
повідною посадовою особою реалізу-
ються примусовий, державно-владний 
вплив на учасників правовідносин. При 
цьому прийняття такого акта, як й такі, 
що передують його прийняттю інші дії 
суб'єкта адміністративної юрисдикції 
(збір, дослідження, перевірка, оцінка ін-
формаційного матеріалу тощо), отриму-
ють форму певних офіційних процесу-
альних дій. Ці процесуальні дії й є фор-
мою реалізації адміністративної юрис-
дикції. Тому адміністративна юрисдик-
ція має як матеріально-правовий, так й 
процесуально-правовий зміст, тобто має 
двоєдиний характер [20, с. 101–102].

Його думку підтримують Ю. М. Коз-
лов і Л. Л. Попов та визначають адміні-
стративну юрисдикцію як адміністра-
тивно-процесуальну діяльність уповно-
важених органів виконавчої влади, тоб-
то установлену законодавчими актами 
діяльність органів державного управ-
ління і посадових осіб з вирішення ін-
дивідуальних справ і застосування від-
повідних юридичних санкцій в адміні-
стративному порядку [21, с. 409]. У мо-
нографії 1967 р. "Предмет советского 
административного  права"   [22] 
Ю. М. Козлов зазначає, що під адміні-

стративною юрисдикцією можна розу-
міти діяльність органів державного 
управління з вирішення у передбачених 
законом випадках безпосередньо, тоб-
то без звернення до суду, спірних пи-
тань застосування норм адміністратив-
ного права, оцінці дій конкретних осіб 
з точки зору відповідності їх цим нор-
мам та застосуванню у необхідних ви-
падках адміністративних санкцій. Адмі-
ністративна юрисдикція здійснюється 
як невіддільна частина виконавчо-роз-
порядчої діяльності. При цьому, органи 
державного управління можуть та по-
винні вчиняти дії, які прямо передбаче-
ні адміністративно-правовою нормою 
або необхідні у цілях правильної реалі-
зації її вимог (приписів) [22, с. 84–85].

Автор відомої монографії "Адми-
нистративная юрисдикция" А. П. Шер-
гін [9] визначає її як вид правоохорон-
ної діяльності органів державного 
управління та інших компетентних ор-
ганів, що охоплює розгляд справ про 
адміністративні правопорушення і при-
йняття рішення по них у встановлених 
законом формах і порядку [9, с. 45]. Та-
ким чином, тут мова йде про одну кате-
горію справ — справи про адміністра-
тивні правопорушення. Відповідно до 
цього підходу адміністративну юрисдик-
цію розпочали іменувати "адміністра-
тивно-каральною", або "адміністратив-
но-деліктною". В нього є багато при-
хильників [23, с. 7; 1, с. 94; 24, с. 21–24].

У наступній праці А. П. Шергін у 
співавторстві з Л. Л. Поповим знову 
зазначає, що адміністративна юрис-
дикція є спеціальним видом правоохо-
ронної діяльності, правова природа 
якої визначається двома основними 
моментами: з одного боку, вона є скла-
довою частиною виконавчо-розпо-
рядчої діяльності органів державного 
управління, з іншого — одним з видів 
юрисдикції [25, с. 127]. Вона здійсню-
ється через правозастосовну діяльність 
органів управління, оскільки ці органи 
за своїм правовим положенням покли-
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кані виконувати закони. Сутність же за-
стосування права "полягає у діях компе-
тентних органів держави, громадських 
організацій, посадових осіб з підведен-
ня конкретного, такого, що має юри-
дичне значення, факту під відповідну 
адміністративно-правову норму та при-
йняттю державно-владного рішення, 
тобто у вирішенні на основі норм адмі-
ністративного права індивідуальних 
управлінських справ (питань)" [26, с. 5]. 

Проте в цій праці співавтори, значно 
розширюючи первісне твердження та 
наближуючись до визнання "позитив-
ної" складової адміністративної юрис-
дикції, зазначають, що ця частина управ-
лінської діяльності (адміністративна 
юрисдикція, що здійснюється через пра-
возастосовну діяльність — Прим. авт.) 
не є однорідною. Як правило, правоза-
стосовна діяльність обумовлена обстави-
нами позитивного характеру, коли влад-
ні дії органів державного управління в 
процесі здійснення керівництва відпо-
відними об'єктами спрямовані на виник-
нення, зміну чи припинення прав та 
обов'язків суб'єктів права. Ця діяльність 
займає основне місце у виконавчо-роз-
порядчій діяльності [25, с. 128].

І. П. Голосніченко та Я. Ю. Кон-
дратьєв [27, с. 131–132], критично оці-
нюючи думку А. П. Шергіна, викладену 
у монографії "Административная юрис-
дикция", відзначають, що такий погляд 
на проблему відображає звужений під-
хід до поняття адміністративної юрис-
дикції та зазначають, що її рамками 
охоплюється значно ширше коло пи-
тань — ті, що виникають у специфіч-
ній сфері взаємних правовідносин між 
державою і громадянином, перш за все 
у сфері здійснення державної виконав-
чої влади. Вони пов'язані здебільшого з 
вирішенням адміністративно-правови-
ми засобами різних правових конфлік-
тів (у т.ч. і адміністративних деліктів) у 
названій сфері уповноваженими на те 
суб'єктами (це, як правило, органи дер-
жавної виконавчої влади, їх правомочні 

службові особи та адміністративні суд-
ді) [27, с. 131–132].

Ю. П. Битяк визначає адміністра-
тивну юрисдикцію як розгляд справ 
про адміністративні правопорушення у 
встановленій законом адміністратив-
но-процесуальній формі спеціально 
уповноваженими на те органами (поса-
довими особами), які наділені правом 
розглядати спори та накладати адміні-
стративні стягнення [28, с. 217–218]. 
Т. О. Коломоєць зазначає, що адміні-
стративною юрисдикцією є урегульо-
вана адміністративно-правовими нор-
мами діяльність уповноважених орга-
нів, пов'язана з розглядом та вирішен-
ням підвідомчих справ про адміністра-
тивні правопорушення, а також зі здійс-
ненням інших адміністративно-юрис-
дикційних дій забезпечувального ха-
рактеру [5, с. 38]. Л. С. Анохіна розгля-
дає адміністративну юрисдикцію у двох 
аспектах: статичному (як сукупність по-
вноважень суб'єкта адміністративної 
юрисдикції) та функціонально-дина-
мічному (як особливий вид правозасто-
совної діяльності) [29, с. 19].

Автор одного з нових монографіч-
них досліджень у сфері адміністратив-
ної юрисдикції — М. А. Лапіна — за-
значає, що адміністративна юрисдик-
ція — це діяльність компетентних пу-
блічних органів, уповноважених на 
розгляд адміністративно-юрисдикцій-
них справ у позасудовому або досудо-
вому порядку та винесення по них юри-
дично обов'язкових рішень [7, с. 43]. 
Вона відносить до адміністративної 
юрисдикції справи спірного характеру 
або порушення норм адміністративно-
го права, що розглядаються в адміні-
стративному (несудовому або досудово-
му) порядку. Безпосереднім приводом 
адміністративного спору виступають 
адміністративні правопорушення та ад-
міністративні упущення [7, с. 44]. При 
цьому у своїй монографії М. А. Лапіна 
згадує й про широкий погляд на це пра-
вове явище та зазначає, що адміністра-
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тивна юрисдикція є застосуванням на-
лежною владою встановлених пра-
вил [7, с. 49]. При цьому, на наш погляд, 
й власне встановлення державою (її ор-
ганами) цих правил також є проявом 
адміністративної юрисдикції.

С. Т. Гончарук у навчальному посіб-
нику "Адміністративна відповідальність 
за законодавством України" зазначає, 
що для адміністративної юрисдикції ха-
рактерним є те, що, будучи різновидом 
юрисдикційної діяльності в цілому, 
вона виступає водночас складовою 
частиною виконавчо-розпорядчої ді-
яльності відповідних органів державно-
го управління, сьогодні — органів вико-
навчої влади. Тобто адміністративна 
юрисдикція є одночасно і різновидом 
адміністративної (управлінської) діяль-
ності уповноважених на те органів ви-
конавчої влади [30, с. 9–10].

В. Б. Авер'янов розглядав адміні-
стративну юрисдикцію як діяльність 
двох видів: "каральну" — діяльність ор-
ганів публічної влади, що пов'язана з 
розглядом і вирішенням адміністратив-
но-правового спору, в основі якого — 
наявність в діях громадян та юридич-
них осіб складу адміністративного про-
ступку, та накладенням відповідного 
стягнення; "правозахисну" — діяльність 
органів публічної влади, яка пов'язана з 
вирішенням адміністративно-правово-
го спору, змістом якого є вимога фізич-
ної чи юридичної особи щодо понов-
лення порушених прав, у зв'язку із не-
правомірністю, на їх думку, дій або без-
діяльності відповідних державно-влад-
них суб'єктів [31, с. 473].

В. К. Колпаков розуміє адміністра-
тивну юрисдикцію як компетентність 
(юридично оформлене право) уповно-
важених органів (посадових осіб) здійс-
нювати свої функції щодо визначених 
об'єктів сфери публічного управління 
[32, с. 384]. Автор також поділяє адміні-
стративну юрисдикцію на три види: а) 
адміністративно-регулятивну,  тобто 
компетентність вирішувати адміністра-

тивні справи, що виникають по інших, 
крім виникнення спору про право і вчи-
нення адміністративного правопору-
шення, підставах (справи про видачу 
ліцензій, державну реєстрацію ав-
тотранспортних засобів тощо); б) адмі-
ністративно-судочинну, тобто компе-
тентність адміністративних судів щодо 
вирішення відповідних справ; в) адміні-
стративно-деліктну, тобто компетент-
ність вирішувати справи про адміні-
стративні правопорушення, за вчинен-
ня яких передбачається накладення ад-
міністративних стягнень [32, с. 384]. 

Таким чином, поступово у правоз-
навчих розвідках дійдено до висновку, 
що адміністративна юрисдикція є не 
лише проявом реакції держави у особі її 
органів на неправомірну поведінку (ад-
міністративні правопорушення, спірні 
питання), але є також повсякденним 
здійсненням управлінського впливу на 
суспільні відносини.

Правознавчі енциклопедичні словни-
ки та довідники, претендуючи на узагаль-
нення існуючих наукових досліджень у 
царині адміністративного права різних 
часів, надають наступні визначення по-
няттю "адміністративна юрисдикція":

1) установлена законодавчими акта-
ми діяльність органів державного 
управління і службових осіб по вирі-
шенню індивідуальних адміністратив-
них справ і застосуванню відповідних 
юридичних санкцій в адміністративно-
му порядку (без звернення до суду). Це 
також виконавчо-розпорядча діяльність 
по застосуванню установлених держа-
вою нормативних приписів відносно 
конкретних випадків, вирішенню кон-
фліктних правових ситуацій при ви-
никненні спору про право або пору-
шенні установлених законодавством 
правил [33, с. 414].

2) заснований на нормах конститу-
ційного та адміністративного права мі-
жгалузевий правовий інститут, за допо-
могою якого адміністративними судами 
здійснюється ідентифікація (визначен-
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ня) належних до їх компетенції публіч-
но-правових спорів [34, с. 11]. Тут та-
кож відзначається, що хоча у Кодексі 
адміністративного судочинства Украї-
ни [35] (далі — КАС України), зокрема 
ст. 17, й використовується це понят-
тя — адміністративна юрисдикція (або 
ще юрисдикція адміністративних судів), 
однак законодавчо воно не роз'яснено 
ані цим кодексом, ані іншими актами 
національного законодавства. Тож об-
ґрунтування сутності цього правового 
явища можливе лише теорією адміні-
стративного права [34, с. 11]. 

Останню точку зору слід визнати 
спірною, оскільки розгляд адміністра-
тивної юрисдикції виключно як діяль-
ності адміністративних судів не можна 
визнати такою, що відповідає сьогоден-
ним реаліям, та підтримати зазначену 
вище думку С. В. Ківалова та В. К. Ко-
лпакова щодо необхідності більш ши-
рокого погляду на це правове явище. 

Зважаючи на викладене та цілком 
підтримуючи В. К. Колпакова, можна 
констатувати, що науковці в своїх дослі-
дженнях, в основному, зосереджуються 
на дослідженні деліктної адміністратив-
ної юрисдикції [36, с. 32–34] ("негатив-
ної"), залишаючи поза увагою інший її 
аспект (вид, напрям) — регулятивний, 
"позитивний", що полягає в щоденно-
му здійсненні владних повноважень ор-
ганів центральної виконавчої влади та 
їх територіальних підрозділів у спеці-
ально виокремленій площині, сфері — 
колі їхніх адміністративно-владних по-
вноважень: органів доходів і зборів (або 
органів Державної фіскальної служби 
України митного спрямування) — у 
сфері державної митної справи, органів 
охорони державного кордону — в сфе-
рі здійснення прикордонного контро-
лю тощо. Інколи зазначається, що 
"юрисдикція виконує передусім охо-
ронну, виховну і регулятивну функції" 
[30, с. 8]. Також до "позитивної" сфери 
адміністративної юрисдикції можна від-
нести й законотворчу діяльність, оскіль-

ки завдяки неї встановлюються правила 
поведінки у сфері суспільних відносин 
на всій території держави, у прилеглій, 
виключній (морській) економічній зоні. 
Наприклад, Законом України від 
16 травня 1995 р. "Про виключну (мор-
ську) економічну зону України" [37] ви-
значено правовий режим виключної 
(морської) економічної зони України та 
відповідальність за порушення законо-
давства про виключну (морську) еконо-
мічну зону України. А Правилами пла-
вання і перебування в територіальному 
морі, внутрішніх водах, на рейдах та в 
портах України іноземних військових 
кораблів, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 трав-
ня 1996 р. № 529 [38], визначено поря-
док здійснення іноземними військови-
ми кораблями, а також іноземними під-
водними транспортними засобами 
мирного проходження через територі-
альне море України та порядок їх захо-
дження і перебування у внутрішніх во-
дах, на рейдах та в портах України.

Адміністративна юрисдикція, рів-
ною мірою як й будь-який інший вид 
правозастосування, є діяльністю, що 
триває у часі та складається з певних дій. 
Останні складають відповідні стадії та в 
цілому юрисдикційний процес, від яко-
го слід відрізняти процедурно-процесу-
альні форми цієї діяльності [39, с. 220]. 
Порядок здійснення адміністративної 
юрисдикції регулюється адміністратив-
но-процесуальними нормами, а адміні-
стративний процес обґрунтовано роз-
глядається як форма життя адміністра-
тивної юрисдикції [8, с. 20]. Тут необ-
хідно пригадати працю О. С. Іщук [40], 
в якій досліджено проблеми визначен-
ня понять "адміністративна юрисдик-
ція" та "адміністративний процес". Ав-
тором наводяться різні концепції трак-
тування адміністративного процесу та 
акцентується особлива увага на "юрис-
дикційній" концепції і наводиться по-
зиція Н. Г. Саліщевої щодо її змісту: 
"адміністративний процес — окремий 
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вид виконавчої та розпорядчої діяльно-
сті, що пов'язана з можливістю реаліза-
ції у примусовому порядку відповідних 
адміністративно-правових актів, які ви-
значають права та обов'язки учасників 
матеріальних адміністративних право-
відносин" [41]. Необхідно пригадати, 
що Н. Г. Саліщева також визначала ад-
міністративний процес як "регламенто-
вану законом діяльність з вирішення 
спорів, які виникають між сторонами 
адміністративного правовідношення, 
які не перебувають між собою у відно-
синах службового підпорядкування, а 
також із застосування заходів адміні-
стративного примусу" [41, с. 16]. Це ви-
значення стало візитною карткою од-
ного з підходів до розуміння адміністра-
тивного процесу, який отримав у юри-
дичній літературі найменування "юрис-
дикційного" [17, с. 27]. Також О. С. Іщук 
зазначає, що адміністративна юрисдик-
ція, "будучи різновидом юрисдикційної 
діяльності, одночасно виступає складо-
вою частиною виконавчо-розпорядчої 
діяльності відповідних органів держав-
ної виконавчої влади" [40]. 

Адміністративно-юрисдикційна ді-
яльність тісно пов'язана з державним 
управлінням і багато в чому складає 
його сутнісну характеристику. Якщо уя-
вити цей зв'язок у найбільш загальному, 
принциповому вираженні, то адміні-
стративно-юрисдикційну діяльність 
можна визначити як частину управлін-
ської діяльності, в ході здійснення якої 
відбувається застосування норм як мате-
ріального, так і процесуального права 
(насамперед адміністративного), вирі-
шення конкретних справ у сфері дер-
жавного управління. Процес управлін-
ня охоплює діяльність всіх керуючих 
систем державних (законодавчих, вико-
навчих, судових) та інших (місцевого 
самоврядування) органів. Управлін-
ський процес нерідко визначається сто-
совно діяльності лише однієї з систем 
органів державного управління та ін-
ших інститутів, наділених відповідними 

повноваженнями. Отже, процес управ-
ління виступає як більш широке понят-
тя, ніж управлінський процес, оскільки 
останній є лише частиною або різнови-
дом процесу управління [42, с. 48].

На думку В. В. Головко, "адміністра-
тивно-юрисдикційна діяльність" вклю-
чає "регулятивну, правозастосовну, пра-
воохоронну діяльність спеціально упов-
новажених органів та посадових осіб …, 
наділених правом реалізації різних видів 
адміністративних проваджень позитив-
ного та примусового характеру та при-
йняття у них рішень у встановлених за-
коном формі та порядку" [43, с. 68]. 
В цьому визначені предмет адміністра-
тивної юрисдикції визначається через 
"право реалізації" різних видів адміні-
стративних проваджень. Причому у межі 
юрисдикційних проваджень включають-
ся адміністративні провадження як при-
мусового, так й "позитивного" характеру.

У зв'язку із численністю поглядів на 
поняття "адміністративна юрисдикція", 
її прояви та сутність, цей правовий ін-
ститут важко сприймати як єдиний, ці-
лісний, зважаючи, насамперед, на відсут-
ність його законодавчого закріплення та 
відсутність єдиного акта, який би рег-
ламентував  відносини  даної  сфе-
ри [44, с. 283]. Це пояснює пропозицію 
В. Б. Авер'янова про те, що зміст інсти-
туту "адміністративна юрисдикція" не-
обхідно юридично закріпити у відповід-
ному нормативно-правовому акті, відпо-
відно у ньому об'єднати юрисдикційну 
діяльність: а) органів виконавчої влади, 
уповноважених розглядати скарги гро-
мадян і юридичних осіб на незаконно 
прийняті рішення, як нижчих органів, 
так і підлеглих осіб, тобто сфера адміні-
стративного оскарження (адміністратив-
на "квазіюстиція"); б) органів виконавчої 
влади, уповноважених застосовувати за-
ходи адміністративної відповідальності 
(адміністративна позасудова юстиція); в) 
адміністративних судів (адміністративна 
судова юстиція) [45, с. 193–195]. Сюди 
маємо ще додати: г) органів виконавчої 
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влади з повсякденного здійснення нада-
них повноважень у всіх сферах управ-
лінського впливу.

Узагальнюючи та аналізуючи всі іс-
нуючі підходи учених до змісту адміні-
стративної юрисдикції, С. В. Ківалов та 
Л. Р. Біла-Тіунова виділяють три ос-
новних. Перший полягає в тому, що 
адміністративна юрисдикція — це тіль-
ки розгляд і вирішення справ про адмі-
ністративні правопорушення, а також 
розгляд адміністративних публічних 
спорів у адміністративних судах. Дру-
гий підхід полягає в тому, що адміні-
стративна юрисдикція, окрім означено-
го, охоплює і групу заходів адміністра-
тивного припинення і забезпечення 
провадження у справах про адміністра-
тивні правопорушення, а також іншу 
діяльність компетентних органів, пов'я-
зану з притягненням особи до адміні-
стративної відповідальності (напри-
клад, складання протоколу про адміні-
стративне правопорушення). Третій 

підхід полягає в тому, що адміністра-
тивна юрисдикція розглядається як ді-
яльність компетентних органів (служ-
бових осіб) по застосуванню заходів 
адміністративно-правового примусу. 
Тобто до змісту адміністративної юрис-
дикції, на відміну від другого підходу, 
включається також і діяльність по за-
стосуванню заходів адміністративного 
попередження (контрольні перевірки, 
встановлення карантину, перевірка до-
кументів тощо) [46, с. 31].

Таким чином, існуючі правничі до-
слідження адміністративної юрисдикції 
свідчать про "відкритість" цієї категорії 
для наступних розвідок, підвищення 
наукового інтересу до практики її фак-
тичного здійснення та нагальну необ-
хідність розроблення наукового, теоре-
тичного підґрунтя для оновлення як 
доктрини сучасного адміністративного 
права, так і удосконалення законодав-
чого забезпечення механізму управлін-
ського впливу на суспільні відносини.
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Необхідною умовою входження 
України до провідної європейської ор-
ганізації — Європейського Союзу є 
ефективне врегулювання соціаль-
но-трудових відносин з метою поліп-
шення організації праці та її умов, вті-
лення соціальних гарантій для праців-
ників з боку держави та мінімізації рівня 
бідності. Основними аспектами адапта-
ції українського трудового законодав-
ства до законодавства ЄС є зближення 
із сучасною європейською системою 
права, яка створює умови розвитку 

культурної, соціальної, підприємниць-
кої активності та сприятиме поступово-
му добробуту громадян України.

 За роки незалежності України ви-
никла об'єктивна потреба реформуван-
ня принципів та норм радянської док-
трини трудового права відповідно до 
сучасних європейських стандартів, 
оскільки в умовах сьогодення продов-
жують застосовуватись деякі законодав-
чі акти колишнього Союзу РСР або їхні 
окремі положення, які не забезпечують 
належний рівень регулювання трудо-
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вих відносин, що в кінцевому результаті 
негативно відбивається на рівні гаран-
тій трудових прав працівників. Особли-
во потрібно наголосити, що останнім 
часом важливою складовою частиною 
трудового законодавства України стають 
міжнародні договори про працю, до 
яких, зокрема, належать і Конвенції 
МОП, ратифіковані Україною, а також 
відповідні Рекомендації цієї міжнародної 
організації. Отже, реалії часу та стрім-
кість перетворень у суспільному житті 
викликають потребу наукового визна-
чення змін та вироблення основних кон-
цептуальних підходів щодо підстав ви-
никнення трудових правовідносин, а 
саме призначення та обрання на посаду. 

Основою дослідження правової 
природи виникнення трудових право-
відносин є наукові положення, що міс-
тяться у працях таких відомих вчених, 
як:  А. В. Андрушко,  Н. Б. Болотіна, 
С. В. Вишновецька,  О. В. Данилюк, 
Ю. П. Дмитренко,  В. В. Жернаков, 
М .  І .  І н ш и н ,   К .  Ю .  М е л ь н и к , 
С. М. Прилипко,  П. Д. Пилипенко, 
В. І. Прокопенко,  О. В. Тищенко, 
Д. П. Ушверідзе, О. М. Ярошенко та 
інші. Аналіз спеціальної юридичної лі-
тератури вказує на потребу детального 
дослідження концептуальних підходів 
доктрини трудового права щодо при-
значення та обрання на посаду як під-
стави виникнення трудових правовід-
носин та уточнення формулювання їх 
понять з метою віднесення їх до оди-
ничних юридичних фактів та/або 
юридичного фактичного складу і фор-
мування пропозицій для удосконалення 
законодавства у досліджуваній сфері.

Відповідно до Кодексу законів про 
працю України, підставою виникнення 
трудових правовідносин є трудовий до-
говір (контракт), який покликаний їх 
індивідуалізувати стосовно конкретно-
го працівника і конкретного роботодав-
ця. В науці трудового права розширено 
розуміння поняття підстав виникнення 
правовідносин найманої праці, серед 

яких виокремлюють призначення та 
обрання на посаду. КЗпП України не 
містить положення про призначення на 
посаду як підставу виникнення трудо-
вих правовідносин, у ньому називають-
ся тільки трудовий договір та його фор-
ми. Але в Конституції України, спеці-
альних законах і підзаконних актах ши-
роко використовується термін "призна-
чення", коли йдеться про заміщення 
посад у сфері державної діяльності та в 
інших випадках. Про призначення йде 
мова і у локальних нормативних актах: 
статутах підприємств, установ, організа-
цій, господарських товариств, посадо-
вих інструкціях, що регулюють права і 
обов'язки окремих категорій керівних 
працівників тощо. Крім того, в ряді єв-
ропейських країн вищенаведені підста-
ви закріплено на законодавчому рівні. 

В юридичній літературі підставами 
виникнення трудових правовідносин 
вважають передбачені нормами трудо-
вого права та законодавства юридичні 
факти, що безпосередньо обумовлюють 
виникнення вказаних правовідносин 
[1, с. 9]. Сучасні дослідники визначають 
підставами виникнення трудових право-
відносин — передбачені нормами права 
правомірні, узгоджені, усвідомлені дії 
(юридичні акти) роботодавця і особи, 
яка влаштовується на роботу (а іноді її 
представника), що містять їх вільне воле-
виявлення та спрямовані на встановлен-
ня трудових правовідносин [2, с. 22].

 Вчені київської школи трудового 
права (М. І. Іншин, С. В. Вишновецька, 
В. Л. Костюк, В. І. Щербина) визнача-
ють єдину підставу виникнення трудо-
вих правовідносин — трудовий договір 
[3, с. 19]. Автор поділяє думку науков-
ців, оскільки трудовий договір є обов'яз-
ковою підставою виникнення трудових 
відносин, який, у ряді випадків, може 
укладатися на підставі призначення на 
посаду, обрання на посаду, результатів 
конкурсу або ж рішення суду.

Викликає заперечення твердження 
інших фахівців в галузі трудового пра-
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ва, які, хоча й погоджуються, що основ-
ною підставою виникнення трудових 
правовідносин є трудовий договір, про-
те виділяють і інші підстави. Зокрема, 
В. І. Прокопенко та Ю. П. Дмитренко 
зазначають, що у ряді випадків юри-
дичними фактами, що виступають як 
підстави виникнення трудових право-
відносин, є також адміністративний акт 
про призначення на посаду, результати 
виборів, конкурсу на заміщення посади, 
адміністративний акт розподілу на ро-
боту після закінчення навчальних за-
кладів [4, с. 166; 5, с. 124–125]. На думку 
П. Д. Пилипенка, до підстав відносять: 
призначення державних службовців на 
посади, пов'язані зі здійсненням влад-
них або розпорядчих повноважень; 
обрання на виборні посади; направ-
лення на роботу молодих спеціалістів 
після закінчення ними навчальних за-
кладів [6, с.103–104].

Характеризуючи виникнення тру-
дових відносин з державними службов-
цями, Д. П. Ушверідзе до підстав ви-
никнення трудових правовідносин про-
понує віднести волевиявлення особи 
щодо вступу на державну службу, при-
йняття рішення уповноваженою поса-
довою особою щодо призначення на 
посаду державного службовця в поряд-
ку та за наявності умов, передбачених 
законодавством, або визначення ре-
зультатів голосування (якщо застосову-
ється процедура обрання на посаду) 
[7, с. 5]. Вужче коло підстав визначає 
А. В. Андрушко, яка вказує, що до під-
став виникнення трудових правовідно-
син, крім трудового договору (контрак-
ту), відноситься акт призначення та акт 
виборів [1, с. 9].

К. Ю. Мельник, розглядаючи пра-
вове регулювання трудових відносин 
службовців правоохоронних органів, 
підставами виникнення трудових відно-
син, поряд із трудовим договором, вва-
жає акти призначення на посаду, об-
рання на посаду та затвердження на 
посаді; результат конкурсу; рішення 

суду; направлення державною службою 
зайнятості на роботу за рахунок вста-
новленої квоти [8, с.233].

Таким чином, аналізуючи різноманіт-
ні підходи до визначення підстав виник-
нення трудових правовідносин, зазначи-
мо, що переважна більшість вчених до 
таких підстав, крім основної — трудового 
договору (контракту), — включають при-
значення та обрання на посаду.

Необхідно звернути увагу, що форму-
лювання поняття даних підстав є різним: 

1) щодо першої підстави наявні такі 
формулювання: призначення на поса-
ду, акт (про) призначення, рішення 
щодо призначення;

2) щодо другої підстави: обрання на 
посаду, акт обрання, акт виборів, визна-
чення результатів голосування, резуль-
тати виборів.

Найпоширенішим підходом є фор-
мулювання понять цих підстав виник-
нення трудових правовідносин як акту 
призначення та акту обрання [1, с. 9; 
8, с. 233]. Вважаємо за доцільне уніфіку-
вати теоретичні підходи і застосовувати 
виключно поняття "призначення на 
посаду" та "обрання на посаду". Таке 
запровадження є необхідним тому, що 
поняття акт є багатозначним і, зокрема, 
може розумітися як правомірне діяння 
або як юридичний документ. В другому 
випадку, а також за умов формулюван-
ня понять досліджуваних підстав як акту 
про призначення, рішення щодо при-
значення, визначення результатів голо-
сування, результатів виборів тощо дані 
обставини виступають одиничним 
юридичним фактом та не включають 
укладення трудового договору (контр-
акту), що не дозволяє вважати такі об-
ставини підставами виникнення трудо-
вих правовідносин.

Це підтверджується думкою В. В. Жер-
накова, С. М. Прилипко, О. М. Ярошен-
ко та інших вчених, відповідно до якої у 
ряді випадків для виникнення трудових 
правовідносин з окремими категоріями 
працівників недостатньо укласти трудо-



Eurasian Academic Research Journal
2017. № 4 (10)

108

вий договір (контракт), ще потрібний 
юридичний (фактичний) склад із де-
кількох актів [2, с. 22]. Фактичні склади 
у трудовому праві України являють со-
бою систему юридичних фактів, які 
знаходяться у взаємозв'язку і взаємоза-
лежності між собою. Кінцевий резуль-
тат — виникнення індивідуальних тру-
дових правовідносин є результатом дії 
усіх елементів складу [9, с. 14].

Звертаємо увагу на твердження дея-
ких дослідників, що призначення чи 
обрання на посаду може розглядатися 
як одиничний юридичний факт або як 
одиничний юридичний факт та юри-
дичний фактичний склад. Погоджує-
мось із тими науковцями, на думку яких 
призначення та обрання на посаду завж-
ди становлять юридичні фактичні скла-
ди, оскільки, для того, щоб у відповідних 
випадках виникли трудові правовідноси-
ни, необхідна наявність трудового дого-
вору (контракту). Навіть у тих випадках, 
коли акт про призначення або обрання 
містить згоду працівника на призначен-
ня чи обрання, а трудовий договір 
(контракт) окремо не укладається, то та-
кий акт свідчить про вираження волі 
кожного з їх учасників, розглядається як 
трудовий договір (контракт) та стано-
вить юридичний фактичний склад.

Формулювання понять призначен-
ня та обрання на посаду передбачає 
юридичні фактичні склади з такими 
елементами, як акт про призначення чи 
обрання та трудовий договір. Це дозво-
ляє таким обставинам виступати само-
стійними підставами виникнення тру-
дових правовідносин.

Особливе місце в системі підстав 
виникнення трудових правовідносин 
належить призначенню на посаду. 
П. Д. Пилипенко звертає увагу, що за-
містити вакантну посаду інакше, як че-
рез призначення на неї відповідного 
працівника за розпорядженням чи на-
казом (указом, постановою) відповідно-
го органу, неможливо. Це стосується 
всіх службовців, однак щодо державних 

службовців призначення на посаду 
проявляється більш контрасно, ніж 
щодо працівників інших галузей (ліка-
рів, учителів тощо), оскільки про при-
значення цих службовців на посади 
йдеться не у нормативних актах, а лише 
у наказах про прийняття на роботу. 
Призначення на посаду можна розгля-
дати як один з найбільш прийнятних 
варіантів формулювання наказів чи ін-
ших актів, за допомогою яких відбува-
ється оформлення трудового договору. 
У цьому значенні воно не є самостій-
ною підставою виникнення трудових 
правовідносин. На думку дослідника, 
саме призначенню на посади держав-
них службовців має відводитися роль 
самостійної підстави [6, с. 109–111].

Цей спосіб застосовується при за-
міщенні певних посад в системі орга-
нів виконавчої, законодавчої та судової 
влади. Указ, постанова, наказ чи іншої 
форми акт про призначення на посаду 
має  правостворюючий  характер, 
оскільки особа, що представлена до 
призначення, не може приступати до 
виконання обов'язків за посадою до 
його видання. Акт призначення на по-
саду разом з попереднім погодженням 
про заміщення посади створює склад-
ний юридичний фактичний склад з 
юридично неоднорідних актів. Але на-
віть при послідовному здійсненні всіх 
передбачених законом актів завер-
шальною ланкою цих юридичних ак-
тів є трудовий договір. Так, трудові 
правовідносини на підставі призна-
чення на посаду виникають з держав-
ними службовцями, що претендують 
на заміщення посад в органах держав-
ної служби, які відповідно до законо-
давства не підлягають заміщенню шля-
хом проведення конкурсного відбору 
чи виборів [10, с. 119–120]. Зокрема, 
Президент України призначає на по-
сади половину складу Ради Національ-
ного банку України; перші заступники 
та заступники голови обласної держав-
ної адміністрації призначаються на по-
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саду головою обласної державної адмі-
ністрації за погодженням із Кабінетом 
Міністрів України тощо. 

Обрання є найбільш демократич-
ним порядком заміщення посад. Насам-
перед, вибори є вихідним принципом 
організації державної служби. Так, ви-
борною є посада Президента України, 
народних депутатів України та інші по-
сади, зокрема, в системі органів місце-
вого самоврядування. Таким чином, ви-
бори як одна з підстав виникнення тру-
дових правовідносин з державними 
службовцями мають своїм завданням 
становлення державної служби на де-
мократичних, об'єктивних, правових 
засадах [10, с. 126–128].

Окремо потребують наукової уваги 
випадки, коли і обрання, і призначення 
на посаду входять до одного юридич-
ного фактичного складу, що має місце, 
коли конкурсний відбір визначено 
обов'язковою передумовою виникнен-
ня трудових правовідносин. Як зазна-
чає П. Д. Пилипенко, дуже часто об-
рання, у тому числі і за конкурсом, ви-
користовується як складовий елемент 
для формування фактичного юридич-
ного складу. Ще одним складовим еле-
ментом у цьому фактичному складі ви-
ступає факт призначення на посаду, 
який самостійно існувати не може, 
оскільки обрання за конкурсом є 
обов'язковим попереднім етапом для 
заміщення посад, наприклад, держав-
них службовців та деяких інших катего-
рій осіб [6, с. 133, 116]. Характерним 
щодо цього може вважатися заміщення 
посад у сфері вищої освіти, а саме про-
ведення конкурсного відбору при замі-
щенні вакантних посад науково-педаго-
гічних працівників та укладання з ними 
трудових договорів (контрактів). На-
приклад, щодо керівника вищого на-
вчального закладу освіти, то його об-

рання на посаду за конкурсом відбува-
ється шляхом таємного голосування 
науковими, науково-педагогічними та 
педагогічний штатними працівниками 
вищого навчального закладу, представ-
ники з числа інших штатних працівни-
ків, виборними представники з числа 
студентів (курсантів) строком на п'ять 
років. За результатами голосування з 
особою, яка набрала більше 50 відсо-
тків голосів осіб, які мають право брати 
участь у виборах, засновник або упов-
новажений ним орган укладає контракт 
строком на п'ять років не пізніше одно-
го місяця з дня її обрання [11]. 

 Підводячи підсумки проведеного 
дослідження, слід відмітити, що процес 
кодифікація трудового законодавства 
України повинен враховувати норми та 
стандарти права ЄС з метою встанов-
лення високого рівня правового забез-
печення соціально-трудових прав гро-
мадян. Юридичні підстави виникнення 
трудових правовідносин визначаються 
формами реалізації громадянами права 
на працю і формами залучення грома-
дян до праці. Призначення та обрання 
на посаду є самостійними юридичними 
фактами, що становлять собою право-
мірне волевиявлення, необхідне для ви-
никнення трудових правовідносин у 
обов'язковому поєднанні з укладенням 
трудового договору між роботодавцем 
та особою, яка влаштовується на робо-
ту. На нашу думку, цілком обґрунтова-
ною є позиція українського законодавця 
щодо визначення в проекті Трудового 
Кодексу України єдиної підстави виник-
нення трудових правовідносин — трудо-
вого договору (контракту), оскільки тру-
довий договір (контракт) завжди виступає 
або єдиною підставою, або складовим 
елементом інших підстав виникнення 
трудових правовідносин — призначення 
на посаду та обрання на посаду.
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Міжнародний характер сучасного 
мореплавства, зумовлений об'єктивно 
існуючою економічною взаємозалеж-
ністю практично всіх держав світу, про 
що свідчить, зокрема, той факт, що 
90 % світового вантажообігу припадає 
на морський транспорт [1; 2], визначає 
головний вектор співробітництва в цій 
сфері — забезпечення безпеки мор-
ських подорожей.

У недалекому минулому світова нау-
ка судноплавства, посилаючись на ана-
ліз експлуатації суден, зокрема на ста-
тистику аварій і катастроф, стверджува-
ла, що для зниження і запобігання заги-
белі та серйозним аваріям суден необ-
хідно удосконалювати їх конструкцію, 
устаткування, приладову базу, розвива-
ти науку судноводіння і технічної екс-
плуатації. Прогрес у цих сферах є оче-
видним. За останні роки в практику 
проектування суден, суднобудування і 
судноводіння впроваджуються найнові-
ші досягнення науки і техніки, вико-
ристовуються новітні технології. Проте 
кількість катастроф і аварій на морсько-

му і річковому транспорті не скорочу-
ється [3, с. 116]. Це свідчить про те, що 
лише технічними вдосконаленнями не 
досягти бажаного ефекту — убезпечен-
ня морських перевезень — варто також 
враховувати і так званий "людський 
фактор" (втомлюваність екіпажів, стан 
психологічного та фізичного здоров'я 
його членів). Отже, забезпечення без-
пеки мореплавства є дуже багатоаспек-
тним поняттям та поєднує значні важе-
лі, що чинять неабиякий вплив на беза-
варійність морської діяльності. При 
цьому, до сьогодні його визначення на 
законодавчому рівні в Україні відсутнє, 
що обумовлює необхідність як відпо-
відних законотворчих робіт, так й роз-
роблення їх наукового підґрунтя. 

Окремі розвідки у царині правового 
забезпечення безпеки мореплавства 
було проведено Г. А. Анцелевичем, 
О. М. Балобановим, О. О. Балобано-
вим, А. Ф. Висоцьким, В. В. Деміден-
ком, Д. Коломбосом, А. І. Коробєєвим, 
Н. О. Федчун. Проте поза увагою нау-
ковців залишилося розроблення теоре-
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тичного визначення поняття "забезпе-
чення безпеки мореплавства" з ураху-
ванням його багатоаспектності та спе-
цифіки. Надати таке визначення до-
цільно не тільки з позицій нормативно-
го закріплення такого поняття, але й з 
огляду на потреби різних галузей науки 
та практики, з метою удосконалення 
використання морів та океанів, тран-
спортної інфраструктури та транспорт-
них засобів. Мається на увазі широкий 
спектр морських прикладних наук, від 
транспортних систем та технологій до 
гідрометеорології [4, c. 163].

Як відомо, безпека є основною якіс-
тю, необхідною для роботи всіх видів 
транспорту. Особливе значення вона 
набуває в морському судноплавстві: 
значні розміри морських суден, 
зростання їх швидкостей, збільшення 
інтенсивності руху морськими шляха-
ми, плавання суден в складних метеоро-
логічних умовах тощо надають пробле-
мі забезпечення безпеки мореплавства 
найбільшої пріоритетності та актуаль-
ності при оцінці сучасного стану і по-
дальшого розвитку [5, с. 83].

Категорія "безпека мореплавства" 
народилась в морській практиці від "не-
безпеки моря" і вирішується в юридич-
ному плані різноманітними міжнарод-
ними конвенціями та національним за-
конодавством морських держав. Але це 
робиться виходячи з різних вказаних 
"небезпек", які можна умовно класифі-
кувати як: а) небезпека для людей, судна 
та вантажу від природних, техногенних, 
людських (управлінських і експлуатаці-
йних) факторів; б) небезпека навко-
лишньому середовищу (море, повітря) 
від морської транспортної діяльності 
(тобто "від судна"); в) небезпека людям, 
судну, вантажу та навколишньому се-
редовищу від актів незаконного (не-
санкціонованого) втручання в тран-
спортну діяльність [4, с. 163].

За своїм змістом безпека також є по-
дібною надійності, яка визначається як 
міра гарантії безвідмовності роботи при 

використанні конкретної системи або 
пристрою. Теорія надійності ствер-
джує, що абсолютно надійних систем 
немає і бути не може, а також про те, 
що чим більше елементів входять в си-
стему, тим нижче її надійність. Тому 
безпеку на морі можна розглядати як 
збільшення надійності [6, с. 254].

Термін "безпека" в його широкому 
тлумаченні — це стан, за якого ризик 
шкоди (персоналу) або збиток обмеже-
ний допустимим рівнем. При цьому 
безпека розглядається як один з аспек-
тів якості [7, с. 145]. 

Безпеці мореплавства приділяється 
увага в багатосторонніх універсальних 
міжнародно-правових актах, в регіональ-
них і двосторонніх міжнародних догово-
рах. Але тут чіткої дефініції немає ані від-
носно мореплавства, ані безпеки мор-
ського транспорту в цілому [4, с. 164–165].

Українське законодавство, не нада-
ючи визначення поняттю "безпека" у 
галузевому законодавстві (на відміну від 
правового забезпечення авіаційних, за-
лізничних, автобусних перевезень), 
містить наступну норму: безпека судно-
плавства — стан збереження (захище-
ності) людського здоров'я і життя, до-
вкілля та майна на морі й на внутрішніх 
водних шляхах; відсутність неприпу-
стимого ризику, пов'язаного з загибел-
лю або травмуванням людей, заподіян-
ням шкоди довкіллю або матеріальних 
збитків (п. 1.7 Положення про систему 
управління безпекою судноплавства на 
морському і річковому транспорті, за-
твердженого наказом Міністерства 
транспорту України від 20.11.2003 р. 
№ 904 [8]). Звідси безпека мореплав-
ства — стан збереження (захищеності) 
людського здоров'я і життя, довкілля та 
майна на морі; відсутність неприпустимо-
го ризику, пов'язаного з загибеллю або 
травмуванням людей, заподіянням шкоди 
довкіллю або матеріальних збитків. 

У окремих нормативних актах, при-
свячених безпеці перевезень, зазнача-
ється, що безпека (польотів) — стан, за 
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якого ризик шкоди чи ушкодження об-
межений до прийнятного рівня (п. 1.8 
Положення про нагляд за безпекою по-
льотів у системі організації повітряного 
руху, затвердженого наказом Міністер-
ства транспорту та зв'язку України від 
31.05.2010 р. № 320 [9]; п. 1.7 Правил 
сертифікації суб'єктів, що надають по-
слуги з аеронавігаційного обслугову-
вання, затверджених наказом Міністер-
ства транспорту та зв'язку України від 
22.01.2007 р. № 42 [10]); безпека — від-
сутність загрози життю, здоров'ю лю-
дей, майну, тваринам, рослинам і до-
вкіллю, що перевищує граничний ри-
зик (п. 1.4 Положення про систему 
управління безпекою руху поїздів у 
Державній адміністрації залізничного 
транспорту України, затвердженого на-
казом Міністерства інфраструктури 
України 01.04.2011 р. № 27 [11]). Отже, 
тут з'являються такі поняття, як "при-
йнятний рівень" та "граничний ризик". 
Визначення цих понять наразі відсутнє 
у вітчизняному законодавстві, але зна-
ходимо у ст. 1 Закону України від 
05.04.2007 р. "Про основні засади дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері гос-
подарської діяльності" [12] прийнятний 
ризик — соціально, економічно, техніч-
но і політично обґрунтований ризик, 
який не перевищує гранично допусти-
мого рівня. А граничною величиною є 
рівень, встановлений на основі наукових 
знань, з метою уникнення, попереджен-
ня чи зменшення шкідливих впливів на 
людське здоров'я та/або на довкілля в 
цілому, який отримується в межах зада-
ного проміжку часу і не повинен бути 
перевищений після його отримання 
(ст. 2 Директиви 2008/50/ЄС Європей-
ського Парламенту та Ради від 21 травня 
2008 року про якість атмосферного пові-
тря та чистіше повітря для Європи [13]). 
Отже, є певний рівень, до досягнення 
якого діяльність вважається безпечною. 

В юридичній літературі, навпаки, 
поняття "безпека судноплавства" ще не 
отримало достатньо чіткого визначен-

ня. Більш усталеною є практика вико-
ристання терміну "безпека мореплав-
ства (мореплавання)" [14; 15], або навіть 
"безпека океанокористування" [16]. Ос-
танній термін включає надзвичайно 
широке коло суспільних відносин, 
пов'язаних не тільки із здійсненням бе-
заварійного плавання суден та охорони 
людського життя на морі, але й охоро-
ною навколишнього морського середо-
вища, у тому числі і природних ресур-
сів Світового океану. На думку Т. Б. Ван-
данова, юридичні основи безпеки мо-
реплавства складаються з сукупності 
міжнародно-правових і внутрішньодер-
жавних норм. Основи безпеки включа-
ють: технічні правила безпеки плаван-
ня суден, регламентацію відповідально-
сті за їх порушення, правила підготовки 
і допуску суднових фахівців до управ-
ління технікою, організацію допомоги і 
рятування на морі, здійснення ефектив-
ного нагляду за технічним станом суден 
і виконанням міжнародних правил в цій 
сфері [14, с. 8–27]. Безпеку мореплав-
ства також визначають як стан викори-
стання морських просторів (тобто будь-
які види людської діяльності на морі), 
що включає заподіяння шкоди мор-
ським судам, або іншим технічним спо-
рудам, життю і здоров'ю людей і яка за-
безпечується заходами різного характе-
ру, такими як економічні, технічні, орга-
нізаційні, правові і соціальні [15, с. 7]. 

Деякі автори розглядають безпеку 
мореплавства лише як безпеку суден 
при виконанні ними основної функ-
ції — руху на поверхні або в товщі вод. 
Так, Д. Коломбос визначає, що безпека 
мореплавства — це організація належ-
ного порядку руху суден на морі, що 
забезпечується дотриманням правил 
попередження зіткнення суден, вико-
ристанням та виставленням вогнів та 
сигналів, а також виконанням діючих 
загальних розпоряджень, націлених на 
попередження зіткнень [17, с. 300]. 
Інші, навпаки, вважають, що поняття 
"безпека мореплавства" охоплює су-
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купність технічних, організаційних, 
експлуатаційних і правових засобів і ме-
тодів охорони людського життя на морі 
і безаварійної роботи флоту, включаю-
чи проектування і будівництво суден з 
огляду їх відповідності досягнутому нау-
ково-технічному рівню [18, с. 70]. 
Н. О. Федчун пропонує наступне визна-
чення цього поняття: безпека мореплав-
ства — це стан захищеності морського 
транспорту, людей, вантажів, навколиш-
нього середовища при моревикористан-
ні від заподіяння будь-якої шкоди при-
родного, техногенного та людського 
пошкодження або готовність ліквідувати 
аварійні наслідки, що забезпечується ор-
ганізаційними, технічними, юридични-
ми та іншими засобами [4, c. 165].

У науково-практичній літературі 
вчених ЕС зустрічається поняття "мор-
ської безпеки", яка об'єднує всі три ви-
щезгадані аспекти безпеки. Хоча зустрі-
чаються і відокремлені визначення без-
пеки мореплавання, безпеки моря (еко-
логічна безпека) і безпеки в антитеро-
ристичному сенсі [4, c. 165].

Виходячи з критеріїв територіаль-
ності, а також того, що поняття "судно-
плавство" є ширшим за поняття "море-
плавство", то й безпеку мореплавства 
слід розглядати як складову більш за-
гальної категорії, якою є "безпека суд-
ноплавства" [8]. Проте, зважаючи на 
тематику цього дослідження, зупини-
мося саме на безпеці мореплавства, ви-
ключаючи убезпечення річкових пере-
везень, як таких, що мають власну спе-
цифіку та потребують окремого дослі-
дження. При цьому, варто зазначити, 
що окремі аспекти безпеки саме море-
плавства є справедливими й для річко-
вого судноплавства. До речі, до тепе-
рішнього часу немає офіційного чітко-
го визначення терміна "безпека на 
морі" (Safety at sea) й в іноземних дже-
релах [7, c. 156].

Безпека мореплавства залежить від 
великої кількості взаємопов'язаних, різ-
номанітних і часто суперечливих вимог 

:досконалість конструкції та обладнан-
ня суден; ступінь укомплектування су-
ден кваліфікованими екіпажами, органі-
зації несення вахти, праці та відпочин-
ку; організація лоцманського та льодо-
вого проведення суден, регулювання 
руху суден, організація навігаційно-гід-
рографічного та гідрометеорологічно-
го забезпечення, організація морських 
систем радіозв'язку та зв'язку на вну-
трішніх водних шляхах; досконалість 
комплексу наземних засобів забезпечен-
ня безпеки судноплавства; досконалість 
структури і організації діяльності служб 
організації руху та забезпечення безпеки 
судноплавства; інформаційне забезпе-
чення судноплавства зі своєчасним спо-
віщенням про зміну навігаційної і гідро-
метеорологічної обстановки та загрозу 
безпеці судноплавства; наявність систе-
ми запобігання та розслідування аварій 
та катастроф на водному транспорті; 
стан державного регулювання та контр-
олю за безпекою судноплавства.

Слово "забезпечення" походить від 
"забезпечувати" — створювати надійні 
умови для здійснення чого-небудь; гаран-
тувати щось; захищати, охороняти кого-, 
що-небудь від небезпеки [19, c. 18]. Отже, 
створення надійних умов для мореплав-
ства, захист від небезпек й складають 
зміст забезпечення безпеки мореплав-
ства. Забезпечення безпеки мореплав-
ства в сучасних умовах залежить від ба-
гатьох факторів: виконання норм щодо 
безпеки, оснащеності судна, кваліфіка-
ції екіпажу, підготовленості до дій в екс-
тремальній ситуації, слідування добрій 
морській практиці [20, p. 234]. 

Серед вчених не має єдиної думки 
щодо вимог до забезпечення безпеки 
судноплавства. Так, В. Бойович виділяє 
п'ять груп вимог: до проектування суден, 
їх конструкції та устаткування; до контр-
олю при будівництві суден; до експлуа-
тації судна (укомплектування екіпажем, 
завантаження та перевезення, попере-
дження аварійності, наявність засобів 
зв'язку та ін.); до організації пошуку і ря-
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тування; до контролю в портах та орга-
нізації розслідування аварій [21, с. 9–10]. 
На думку О. О. Балобанова безпека мо-
реплавства охоплює чотири основні 
складові: здійснення безаварійного пла-
вання; охорона людського життя від не-
безпек моря; екологічна охорона Світо-
вого океану; охорона суден і людини від 
тероризму і піратства [15, с. 7].

Таким чином, вважаємо за доціль-
не визначати поняття "забезпечення 
безпеки мореплавства" наступним чи-
ном: забезпечення безпеки мореплав-

ства — це створення необхідних умов 
(технічних, експлуатаційних, навігаці-
йних, правових тощо) для надійного 
існування стану максимальної захи-
щеності людського життя і здоров'я, 
майна і навколишнього середовища в 
процесі експлуатації суден морського 
транспорту або у зв'язку з нею, а та-
кож неприпустимості ризику, який 
може привести до загибелі або трав-
мування людей, матеріальним збит-
кам або до негативного впливу на на-
вколишнє середовище.
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Вступ. Прискорення, складність, 
неоднозначність та невизначеність ди-
наміки зовнішнього середовища функ-
ціонування суб'єктів господарювання 
вимагає від них швидкої адаптації, що є 
умовою "виживання", та постійного по-
шуку актуальних нововведень, що за-
безпечує "життєздатність" та отриман-
ня тимчасових конкурентних переваг. 
Сучасні умови господарювання уне-
можливлюють статичну ефективність 
обраної підприємством оптимальної 
комбінації поєднання обмежених ре-
сурсів та вимагають постійної модерні-
зації ресурсів, способу їх поєднання та 
результатів їх використання, що забез-
печує динамічну ефективність та довго-
строкову конкурентоспроможність як 
серію тимчасових конкурентних пере-
ваг на основі впровадження інновацій. 
Досягнення динамічної ефективності 
потребує модернізації системи управ-
ління шляхом трансформації традицій-

ного управління в підприємницьке, що 
по суті є основою всіх інших модерні-
заційних процесів (технологічних, ор-
ганізаційних, економічних, соціальних, 
екологічних тощо), започаткування та 
реалізація яких можливі лише через 
прийняття нових управлінських під-
приємницьких рішень. Підприєм-
ницька поведінка підприємства най-
більш яскраво проявляється при вибо-
рі альтернативних рішень: залишити 
та далі використовувати існуючу ком-
бінацію ресурсів, яка ще є ефективною 
або потребує додаткових вкладень для 
підтримки ефективності, чи спрямува-
ти ресурси та зусилля на пошук нових 
потенційних можливостей, оцінити 
перспективність яких на даний момент 
часу практично неможливо. Прийнят-
тя другого варіанту рішення розши-
рює доступний підприємству набір 
стратегічних альтернатив, підвищує 
інноваційність розвитку, робить більш 
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стійкими отримані підприємством 
конкурентні переваги.

Модернізація українських підпри-
ємств є головною передумовою підви-
щення конкурентоспроможності їх 
продукції на внутрішніх та зовнішніх 
ринках. Невідкладний, швидкий та якіс-
ний процес модернізації вимагає пов-
ного використання усіх наявних на під-
приємстві можливостей та компетен-
цій, як зовнішніх, так і внутрішніх, та 
перетворення їх у фактори модерніза-
ції, тобто у рушійну силу цього проце-
су. Особливого значення набувають 
знання і компетентність персоналу під-
приємства, які дозволяють знаходити 
рішення технічних, економічних і орга-
нізаційно-управлінських проблем як 
поточних, так і перспективних.

Практика доводить, що готовність 
виявляти ініціативу і робити особистий 
внесок у вирішення завдань властива 
значній частині працівників або може 
стимулюватися відповідними захода-
ми [1, с. 98]. Використання творчого та 
підприємницького потенціалу персона-
лу підприємства реалізується через роз-
виток внутрішнього підприємництва 
(внутрішньоорганізаційне підприємни-
цтво, інтрапренерство).

Сьогодні не існує єдиної точки зору на 
сутність та можливості внутрішнього під-
приємництва, недостатньо повно пред-
ставлена модель його розвитку і невста-
новлені ключові фактори, які лежать в ос-
нові підприємницької поведінки праців-
ників. Практична необхідність в форму-
ванні та розвитку системи внутрішнього 
підприємництва на українських підприєм-
ствах обумовлює актуальність даної статті.

Аналіз останніх публікацій. Ін-
трапренерство (intrapreneurship, скороче-
но від intracorporate entrepreneurship) як тер-
мін вперше з'явилося в статті британ-
ського автора Нормана Макраі (Norman 
Macrae), яка була оприлюднена в 
1976 році в журналі "The Economist" [2]. 
Н. Макраі, якого вважають одним з най-
кращих спеціалістів з прогнозування 
економічних та соціальних явищ у світі, 

вказував на ознаки "підприємницької ре-
волюції, що наближається" та пропону-
вав компаніям активно використовувати 
ідеї підприємництва як принципи функ-
ціонування. Ці ідеї набули розвитку та 
популярності в книзі Гиффорда Піншо 
(Gifford Pinchot) "Інтрапренерство: 
чому ви не повинні залишати компанію, 
щоб стати підприємцем" (1985 р.), в 
який автор досліджує механізми розвит-
ку нових ідей та підтримання підприєм-
ницької атмосфери в організації [3].

Питанням використання концепції 
внутрішнього підприємництва на укра-
їнських підприємствах присвячені ро-
боти таких науковців: Богдан О. І. [1], 
Бубенець І. Г. [4, 5], Захарченко Н. В. [6], 
Хмелевський О. В. [7] та інших. Зазна-
чені роботи розкривають сутність кон-
цепції внутрішнього підприємництва та 
обґрунтовують необхідність та можли-
вість її впровадження в практику госпо-
дарювання українських підприємств. 
Але деякі питання залишаються поза 
увагою дослідників. Передусім це необ-
хідність адаптації існуючої концепції 
внутрішнього підприємництва до осо-
бливостей та умов господарювання ві-
тчизняних підприємств, організаційні 
складові процесу впровадження тощо.

Метою статті є обґрунтування необ-
хідності невідкладного впровадження 
системи внутрішнього підприємництва 
як одного з головних механізмів іннова-
ційно-технологічної модернізації укра-
їнських підприємств.

Виклад основного матеріалу. 
Концепція внутрішнього підприємни-
цтва зародилася в умовах англосаксон-
ської ринкової системи, що стабільно 
розвивалася, як відображення ідеології 
креативності, готовності до ризику, по-
треби у самореалізації та потенціалу ма-
лого бізнесу до зростання та розвитку. 
Економічні передумови розвитку вну-
трішнього підприємництва, передусім 
пов'язані з тенденціями прискорення 
науково-технічного прогресу та поя-
вою нових технологій. Щоб отримати 
конкурентні переваги на перспективу, 
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організація повинна їх швидко впрова-
джувати, але це часто суперечить по-
точним завданням та планам.

Ще однією передумовою розвитку 
внутрішнього підприємництва стало те, 
що в великих організаціях, працюючих 
достатньо стабільно та успішно, був при-
сутній консерватизм, стримувалось нова-
торство, блокувалися нововведення, іг-
норувалися ініціативи. Традиційна кор-
порація являла собою ієрархічну структу-
ру зі встановленим порядком діяльності, 
системою звітності, рівнями підпорядко-
ваності та відповідальності, набором ін-
струкцій, вказівок, нормованими година-
ми роботи підприємства та механізмами 
контролю. Результатом став корпоратив-
ний клімат, який перешкоджав створен-
ню інновацій. Тобто, для того щоб ефек-
тивно впроваджувати нововведення, не-
обхідно було змінювати стиль роботи 
організації, впроваджуючи внутрішнє 
підприємництво, яке є методом управ-
ління організацією, що ґрунтується на 
ініціативних виконавцях, а не адміністру-
ванні. Підприємницькі організації під-
тримують культуру відкритості та толе-
рантності до ризику, дозволяють значну 
гнучкість по відношенню внутрішніх 
процесів, орієнтовані на реалізацію ви-
переджаючих конкурентних дій.

Дослідники концепції виділяють 
два основних напрямки її розвитку: 
1) створення нових бізнес-структур все-
редині існуючих підприємств (внутріш-
ні інновації та венчури); 2) трансформа-
ція організації через оновлення ключо-
вих ідей та цілей, на яких вона побудо-
вана (стратегічне оновлення) [8, с. 5]. Ці 
два напрямки відображають зв'язок вну-
трішнього підприємництва з бізнес-мо-
делями, який проявляється у двох аспек-
тах: структурному та динамічному.

Структурний аспект пов'язаний з 
феноменом корпоративних венчу-
рів — виділенням окремих структурних 
підрозділів або створенням самостій-
них бізнес-одиниць для реалізації інно-
ваційних проектів. Основна ідея корпо-
ративного венчурна — це одночасне 

використання переваг великої компанії 
(досвід, компетенції, фінансові можли-
вості) та малого підприємства (підпри-
ємницький характер, гнучкість, висока 
швидкість реалізації проектів). В дина-
мічному аспекті внутрішнє підприєм-
ництво виступає механізмом, через 
який підприємство трансформує свою 
бізнес-модель та забезпечує гнучкість її 
елементів. В цьому випадку об'єктом 
впливу підприємницької енергії, тим 
самим матеріалом з якого створюються 
нові комбінації, виступають самі еле-
менти існуючої бізнес-моделі [9, с. 16].

Виходячи з вище викладеного, кон-
цепція внутрішнього підприємництва 
спрямована на формування адхокра-
тичної бізнес-моделі, яка характеризу-
ється швидкою та ефективною адап-
тивністю, а також здатністю до само-
розвитку. Іншою мовою концепція 
внутрішнього підприємництва покли-
кана підвищити конкурентоспромож-
ність великих підприємств, які є ефек-
тивними, працюють в відносно ста-
більних умовах, мають потужний по-
тенціал (фінансовий, виробничий, тру-
довий тощо), за рахунок використання 
творчих та підприємницьких здібнос-
тей власного персоналу з метою досяг-
нення динамічної ефективності.

Реалії Української економіки сьогодні 
характеризуються глибокими кризовими 
явищами пов'язаними з складною полі-
тичною ситуацією, скороченням інвес-
тицій, падінням внутрішнього купівель-
носпроможного попиту, різким зростан-
ням цін на ресурси, високим рівнем ін-
фляції тощо. Всі ці негаразди не тільки 
стримують інноваційний розвиток існу-
ючих підприємств та створення нових 
підприємницьких структур, але й при-
зводять до зниження прибутковості, а в 
деяких випадках до збиткової господар-
ської діяльності. Враховуючи вище ви-
кладене, багато українських підприємств 
вимушені скорочувати обсяги господар-
ської діяльності для досягнення хоча б 
мінімального рівня рентабельності, а іно-
ді мінімізації збитків. В такій ситуації 
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впровадження системи внутрішнього 
підприємництва у тому вигляді, в якому 
вона функціонує на підприємствах роз-
винутих країн світу, виглядає недоціль-
ною, тому потребує певної адаптації.

В умовах кризи стоїть питання про 
виживання, а не про підвищення ефек-
тивності. В цій ситуації система вну-
трішнього підприємництва надасть 
можливість використати всі внутрішні 
резерви поточної господарської діяль-
ності, крім того її впровадження не по-
требує залучення додаткових ресурсів, а 
спрямована на використання вже наяв-
ної на підприємстві підприємницької 
складової трудового потенціалу. Орга-
нізаційна складова впровадження вну-
трішнього підприємництва полягає у 
децентралізації управління та надання 
відносної економічної самостійності 
виробничим підрозділам, хоча в кризо-
вому стані керівництво підприємства 
навпаки намагається повністю контро-
лювати процес господарювання. На на-
шу думку, сьогодні в край необхідно 
найповніше залучити персонал підпри-
ємства до всіх процесів управління та 
прийняття господарських рішень. Це 
дасть можливість для розвитку ініціати-
ви та реалізації підприємницького та 
творчого потенціалу працівників під-
приємства. Відносна економічна само-
стійність підрозділів передусім реалізу-
ється через скорочення кількості пла-
нових показників що задаються підроз-
ділу "зверху". Це дасть можливість ви-
крити резерви, усунути непродуктивні 
витрати, активізувати режим економії 
ресурсів на рівні підрозділу.

Крім того, при скороченні обсягів 
господарської діяльності на підприєм-
стві вивільняються виробничі потуж-
ності та виникає необхідність скоро-
чення персоналу, в цьому випадку ке-
рівництво підприємства може надати 
вільні потужності в оперативне управ-
ління вільного персоналу, що є альтер-
нативою створення нових бізнес-оди-
ниць. Організаційне рішення тут може 
варіюватися від створення самоокупно-

го підрозділу підприємства до створен-
ня окремого орендного підприємства.

Звичайно, впровадження внутріш-
нього підприємництва може не дати 
швидкого та якісного результату, але 
дасть можливість мобілізувати наявні 
ресурси, зробить більш гнучкою струк-
туру підприємства, підвищить мотива-
цію трудового колективу, створить 
сприятливий психологічний клімат на 
підприємстві та, найголовніше, ство-
рить належні умови для реалізації під-
приємницьких та креативних здібнос-
тей наявного персоналу.

Виникає питання: чи не краще по-
чекати до більш сприятливих умов для 
впровадження внутрішнього підпри-
ємництва? На нашу думку, ця система 
сьогодні виступає практично єдиним 
засобом збереження та розвитку кон-
курентоспроможності українських під-
приємств, при цьому вона не потребує 
залучення додаткових ресурсів та ін-
вестицій, оскільки ця система дає мож-
ливість використати вже наявний на 
підприємстві потенціал. Крім того, 
підприємства, що наважилися впрова-
дити цю систему в кризових умовах 
функціонування, при покращенні си-
туації в країні отримають важливі кон-
курентні переваги у вигляді вже діючої 
системи внутрішнього підприємни-
цтва спрямованої на досягнення дина-
мічної ефективності. Впровадження 
внутрішнього підприємництва, на 
нашу думку, виступає як специфічний 
процес модернізації, який є першодже-
релом, фактором та однією з головних 
передумов успішної модернізації під-
приємства в цілому.

Висновки. Концепція внутрішньо-
го підприємництва в її класичному ви-
гляді пов'язана із підвищенням ефектив-
ності діяльності великих компаній, що 
мають потужний потенціал, але через 
громіздку систему управління втрачають 
конкурентні переваги перед більш гнуч-
кими та інноваційними суб'єктами мало-
го бізнесу. З цього погляду, враховуючи 
кризове становище більшості україн-
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ських підприємств, її невідкладне впро-
вадження може викликати сумнів, але 
саме в реаліях кризового становища еко-
номіки система внутрішнього підприєм-
ництва дає можливість викрити вну-
трішні резерви господарської діяльності, 
усунути непродуктивні витрати та поси-

лити режим економії, при цьому її впро-
вадження не вимагає великих інвести-
ційних ресурсів, а пов'язана із модерніза-
цією процесів управління трудовим по-
тенціалом, організації та мотивації праці, 
залученням працівників до участі в 
управлінні підприємством.
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Постановка проблемы. В ны-
нешних условиях хозяйствования на 
деятельность предприятий торговли 
влияет много факторов, связанных с 
внутренней и внешней средой. Эти 
факторы осуществляют как положи-
тельное, так и негативное влияние на 
показатели деятельности предпри-
ятия. Для обеспечения адаптации 
предприятия к изменяющимся усло-
виям хозяйствования необходимы 
новые подходы и методы управления, 
одним из которых является финансо-
вое планирование. Реализация функ-
ций финансового планирования осу-
ществляется с помощью соответ-
ствующих инструментов, среди ко-
торых наибольше эффективное место 
занимает бюджетирование. Именно 
сейчас многие предприятия торговли 
нуждаются в эффективной системе 

управления, о чем говорят показатели 
их хозяйственной деятельности.

Необходимость совершенствования 
системы управления обусловила акту-
альность проблемы развития финансо-
вого планирования в целом и бюджети-
рования, в частности, что обусловлива-
ет необходимость создания эффектив-
ной системы осуществления финансо-
вого планирования и бюджетирования 
на Украинских предприятиях торговли.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Основные положения 
бюджетирования финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия 
нашли свое отражение в работах зару-
бежных ученых, а именно: А. Дайде, 
Р. Дафте,  Е. Майора,  Т. Стоуна, 
Х. Фольмута и др. Большой вклад в ис-
следование процесса бюджетирования, 
как функции управления сделали также 
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management system, and also to identify the main conditions of  the successful 
implementation of  this process at the enterprises.
The article substantiates and defines a system of  budgeting methodological tools, which 
facilitates the effective and rational development of  various levels budget plans at the 
trade enterprises. It is determined that in the budgeting practice different methods can be 
used in a complex, which ensures the expediency of  their compatibility. At the same time, 
the program-targeted budgeting in its essence is a system process which starts and ends 
according to the list of  social and economic problems of  the trade enterprise and 
encompasses the phased implementation of  all measures necessary to overcome them, 
which is the main feature of  the program-target method of  budget planning.
Key words: budgeting, budget planning, financial planning, budget, method, programtarget budgeting.
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и отечественные ученые-экономисты в 
частности И. Бланк, М. Голов, Б. Дук, 
А. Кармынський, А. Терещенко. Ра-
боты указанных авторов раскрывают 
суть бюджетирования его функции, 
принципы, этапы и методы, а так же 
возможности их внедрения в практику 
хозяйствования предприятий Укра-
ины. Однако, некоторые вопросы ос-
таются вне поля зрения исследовате-
лей. В частности это применение про-
граммно-целевого метода бюджетиро-
вания при формировании бюджетов 
предприятия в современных условиях 
хозяйствования.

Постановка  задачи.  Целью 
статьи является исследование метода 
программно-целевого бюджетирова-
ния, как инструмента финансового 
планирования субъекта хозяйствова-
ния, его места и роли в системе управ-
ления предприятием торговли, а также 
выделение основных условий успеш-
ного внедрения данного процесса на 
данных предприятиях.

Изложение основного материала 
исследования. Процесс бюджетирова-
ния является непростой комплексной 
системой мероприятий, которая охва-
тывает основные стороны деятельности 
предпринимательской структуры — про-
изводство, сбыт, финансы и координиру-
ет их. В частности, бюджетирование как 
и любая функция управления, представ-
ляет собой определенную систему дей-
ствий в области управления и предусма-
тривает последовательное осуществле-
ние групп основных операций: определе-
ние цели управления, сбор и обработка 
информации, принятия управленческих 
решений, осуществления учета и контро-
ля за выполнением этих решений. 

Как показывает отечественная прак-
тика и зарубежный опыт в основе по-
строения системы бюджетирования 
предприятий торговли лежит интегри-
рованный подход к основным функци-
ям управления. Место бюджетирования 
проявляется именно через синтез этих 
функций (табл. 1).

Таблица 1
Роль бюджетирования в управлении финансовыми ресурсами предприятия

№ п/п Процесс 
управления

Роль бюджетирования в управлении финансовыми 
ресурсами предприятия

1 Организация Формирование организационной структуры предприятия.
Выделение структурных подразделений предприятия.
Выделение центров ответственности субъекта хозяйствования.
Распределение обязанностей между исполнителями и 
координаторами процесса бюджетирования.
Создание системы сбора информации о результатах деятельности.
Обеспечение руководителей подразделений информацией об их 
деятельности.

2 Планирование Разработка финансовых планов предприятия торговли.
Разработка методики планирования.
Определение объема поступлений и расходов денежных средств.
Предоставление информации о сложении планов.
Осуществление прогнозов деятельности.
Разработка стратегии ведения бизнеса.

3 Учет Учет затрат и расходов по структурным подразделениям.
Управленческий учет.
Финансовый учет.
Статистический учет.

4 Анализ Анализ финансовой структуры предприятия торговли.
Оперативный мониторинг финансового состояния предприятия 
торговли.
Анализ выполнения бюджета.
Анализ реалистичности прогнозов.
Сравнение результатов со стандартами и оценка их отклонений.
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Как правило, при составлении бю-
джетов могут использоваться различные 
методы бюджетирования и их сочетания. 

В течение второй половины ХХ века 
финансовое  планирование  прошло 
много стадий эволюции, начиная с про-
стых бухгалтерских таблиц, которые до 
1940-х годов превратились в объемную 
систему финансового учета. В этом кон-
тексте, наиболее распространенной сей-
час в мире есть практика применения 
методов управления бюджетными ре-
сурсами, ориентированная на социаль-
но значимый результат [1].

Бюджет, составленный по програм-
мно-целевому методу, появился в ре-
зультате разработки в течение второй 
половины ХХ в. новых подходов к пла-
нированию, что способствовало избе-
жанию ограничений, которые возни-
кли при выполнении сформированно-
го постатейного бюджета, особенно в 
отношении обеспечения руководства 
информацией, и при установлении 
связи между использованными ресурса-
ми и достигнутыми результатами [2].

В общем случае программно-це-
левые методы планирования и управле-
ния — это методы, при которых цели 
плана увязываться с ресурсами при по-
мощи программ. Данные методы пред-
ставляют собой применение системно-
го похода к решению стратеги части 
важной задачи и заключаются в [3]: 

1) определении всех компонентов 
проблемы и их взаимосвязей;

2) определении системы целей, до-
стижение которых позволит обеспе-
чить решение проблемы;

3) создании механизмов распреде-
ления ресурсов;

4) создании организационных систем 
управления реализацией программы;

5) разработке, реализации и контр-
оле эффективности всего комплекса 
мероприятий, направленных на реше-
ние проблемы участниками системы.

Ошибочным было бы утверждение, 
что при применении программно-це-
левого метода не используются другие 
методы бюджетного планирования. 
Среди таких методов базовыми являют-
ся балансовый, нормативный и расчет-
но-аналитический. Взаимосвязь мето-
дов бюджетного планирования пред-
приятий торговли изображено на рис. 1.

Балансовый метод построения бю-
джетных программ является методом 
сметного планирования, поэтому он 
играет ведущую роль при постатейном 
бюджетировании. Суть этого метода за-
ключается в том, что путем построения 
балансов достигается согласованность 
имеющихся финансовых ресурсов с по-
требностями в них. С его помощью уста-
навливается равенство между источника-
ми финансирования, объемами и на-
правлениями использования бюджет-
ных средств. Программно-целевой метод 
обобщает все эти методы и сочетает эле-
менты, с помощью которых устанавли-
вается связь между ресурсами и результа-
тами субъекта предпринимательства.

Для расчета отдельных статей бю-
джетных расходов предприятия по эко-
номической классификации использу-
ется нормативный метод который пре-
дусматривает расчет на основе установ-

5 Регулирования Интерпретация причин отклонений плана от факта и разработка 
предложений по их уменьшению.
Разработка критериев воздействия на бизнес-объекты.
Принятие мер по поощрению положительных результатов и 
корректировки негативных показателей.

6 Контроль Сравнение плановых и фактических показателей для определения 
оценки степени достижения поставленных целей.
Установление допустимых границ отклонений от плана.
Анализ отклонений.
Выделение сферы ответственности.

Закінчення табл. 1
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ленных финансовых норм и техни-
ко-экономических нормативов потреб-
ности предприятия торговли в финан-
совых ресурсах и источниках их финан-
сирования. Такими нормами и нормати-
вами могут быть ставки налогов и та-
рифов, нормы амортизационных отчис-
лений и оборотных активов и т.д. В бю-
джетном планировании используется 
ряд нормативов разного уровня: госу-
дарственные, отраслевые, местные и ин-
дивидуальные (уровень предприятия).

В свою очередь, с помощью расчет-
но-аналитического метода по результа-
там анализа достигнутых финансовых 
показателей базового периода и индек-
сов его изменения в плановом периоде 
рассчитывается плановое значение со-
ответствующего показателя. Этот метод 
используется при отсутствии техни-
ко-экономических нормативов и преду-
сматривает опосредованное установле-
ние взаимосвязи между показателями 
на основе анализа их динамики и тес-
ноты связи. Он базируется на эксперт-
ных оценках, используется для плани-

рования сумм прибыли и дохода, а 
также и распределения прибыли и т.д.

Процесс формирования и исполь-
зования бюджетного планирования на 
основе программно-целевого метода 
проиллюстрируем на рис. 2.

Итак, очевидно, что процесс бюдже-
тирования с использованием программ-
но-целевого метода по своей сущности 
является циклом, который начинается и 
заканчивается определением проблем 
социально-экономического характера и 
охватывает поэтапное внедрение всех 
мероприятий необходимых для их ре-
шения, что является главной чертой 
программно-целевого метода.

В то же время, каждый новый цикл 
построения бюджетного плана по про-
граммно-целевому методу начинается с 
оценки эффективности бюджетной 
программы после завершения ее реали-
зации, то есть определяется степень до-
стижения цели программы.

Для оценки эффективности про-
граммы важно правильно запланиро-
вать систему показателей для анализа 

 

  
МЕТОДЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Балансовый 

согласование финансовых ресурсов и финансовых потребностей 

установление связей между 
ресурсами по источникам поступления и их распределением 

выявления дисбалансов в формировании доходов и расходов денежных 
средств 

Нормативный 

установление связи между ресурсами и конечными результатами 
производства 

обоснование количественных показателей, целей и определение необходимых 
ресурсов 

формирование нормативной базы использования ресурсов на конечный 
результат хозяйствования 

Расчетно-
аналитический 

установление взаимосвязи между ресурсами и выполненными работами 

расчет и корректировка финансовых показателей и определение влияния 
различных факторов на эти показатели 

определение закономерностей, тенденций в движении стоимостных 
показателей, внутренних резервов 

 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

Рис. 1. Система методов внедрения программно-целевого бюджетирования  
в систему управления хозяйственной деятельностью предприятия торговли
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ее выполнения. Данные показатели до-
лжны соответствовать поставленной 
цели и задачам программы. Поэтому 
сама программа должна быть направ-
лена на достижение достаточно кон-
кретной цели, чтобы количество задач 
и показателей ее выполнения не было 
слишком большими [4].

Еще одной чертой программно-це-
левого метода бюджетирования являет-
ся ориентированность на предоставле-
ние наибольшего объема услуги на 
единицу  затраченных  денежных 
средств. Согласно методологии данно-
го метода, бюджет демонстрирует стан-
дарт услуги, определяет объем работ, 
которые необходимо выполнить, и 
средства, необходимые для обеспече-
ния определенной услуги.

В то же время, как отмечалось, про-
граммно-целевое бюджетирование на-
правляется на выполнение программ. 
Которые в свою очередь, формируют 
группы видов деятельности, направлен-
ных на достижение цели предприятия 
торговли или группы приоритетов це-
лей и родственных задач, выполнение 
которых запланировано в средней или 
долгосрочной перспективе. Мировой 
опыт свидетельствует, что программы 
имеют иерархическую структуру, ком-
понентами которой являются:

1) комплекс мероприятий, направ-
ленных на решение поставленной цели;

2) организационная система управ-
ления программой;

3) система распределения и привле-
чения ресурсов;

4) система контроля реализации 
программы и оценки ее эффективности;

5) законодательная и нормативная 
база программы.

В свою очередь, можно выделить 
функции и задачи, решаемые с помо-
щью программно-целевого метода бю-
джетирования:

1) определение целевого состояния 
данного процесса;

2) координация развития различ-
ных подсистем (например, экономиче-
ской, социальной, научно-техниче-
ской, экологической), в целях достиже-
ния максимального эффекта;

3) создание основы для принятия 
управленческих решений всеми субъек-
тами системы (в случае региональной 
экономической системы: органы испол-
нительной и муниципальной власти, ве-
домства, частный бизнес, население);

4) сбалансирование интересов 
участников данной системы.

В отличие от традиционных мето-
дов бюджетирования, который уделяет 
внимание только контролю за целевым 
использованием средств, программ-
но-целевое бюджетирование обеспечи-
вает функцию финансового контроля, 
основанный на результатах программы.

 
 
 
 
 
 

Контроль и определение, 
достигнута ли цель и 

отчетности о ее достижениях 

Разработка задач для 
реализации бюджетов разных 

уровней с указанием сроков их 
выполнения 

 

Мониторинг результатов 
бюджетного планирования на 
основе программно-целевого 

метода 

 
Построение бюджетов разных 

уровней 

2.  

Социально-экономическая 
проблема предприятия 

торговли 
 

Цель: решение социально-
экономической проблемы 

предриятия торговли 

 

Формирования бюджетных 
програм 

 

 

ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВОЙ 
МЕТОД 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 
Формирование показателей 

выполнения 

Рис. 2. Бюджетный процесс  
с использованием программно-целевого метода бюджетирования
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Проведенные исследования относи-
тельно применения программно-целе-
вого метода бюджетирования на пред-
приятиях торговли показали:

1. Методы построения бюджетов 
создают систему различных средств и 
приемов изучения и обобщения явле-
ний действительности в области пла-
нирования финансового потенциала 
хозяйствующих субъектов.

2. В практике бюджетирования раз-
ные методы могут использоваться в 

комплексе, что обеспечивает их целе-
сообразной совместимости.

3. Программно-целевое бюджетиро-
вание по своей сущности является систем-
ным процессом, который начинается и 
заканчивается по определению перечня 
социальных и экономических проблем 
предприятия торговли и охватывает по-
этапное внедрение всех мероприятий, не-
обходимых для их преодоления, что и яв-
ляется главной чертой программно-целе-
вого метода бюджетного планирования.
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Актуальність теми. Прогресивний 
розвиток міського пасажирського тран-
спорту, протягом останніх років, і урба-
нізація міст стає все більш важливою 
складовою регіонального економічно-
го розвитку. Ефективність використан-
ня міського пасажирського транспорту 
пов'язане з залученням державного сек-
тора до фінансування та організації сво-
їх регулюючих суб'єктів. Забезпечення 
сприятливих умов для використання 
міського пасажирського транспорту 
може бути досягнене лише за рахунок 
фінансової підтримки на державному 
рівні. Маркетингові дослідження, що 
проводяться з 2013 року в Гдині [1] по-
казують причини надання переваги ав-
томобілю в якості засобу пересування в 
міських поїздках. Основними причина-
ми є: більший комфорт, коротший час 
подорожі, не потрібно чекати на авто-

бусній зупинці, і немає необхідності в 
пересадці. Наслідками збільшення 
частки окремих видів транспорту для 
поїздок є: затори на міських дорогах, 
погіршення інфраструктури, а також 
негативний вплив на навколишнє сере-
довище. Для того, щоб мінімізувати ці 
наслідки необхідно підвищити прива-
бливість міського пасажирського тран-
спорту. Проведені маркетингові дослі-
дження [2] показують, що найбільший 
колективний попит на міський паса-
жирський транспорт, породжує про-
стота його використання. Зрозуміло що 
це стосується переважної більшості, але 
все ж таки не всіх верств населення. Ра-
зом з тим потрібно створити такі умо-
ви, щоб переважна більшість громадян 
пересіла з власного транспорту на місь-
кий пасажирський транспорт. Слід та-
кож вжити заходів, для оптимізації і 
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контролю за рухом міського пасажир-
ського транспорту.

Метою дослідження є обґрунтуван-
ня теоретичних засад та розробка прак-
тичних рекомендацій щодо вдосконален-
ня системи тарифоутворення на міському 
пасажирському транспорті для найбільш 
ефективного його використання.

Виклад основного матеріалу. Кон-
цепція інтеграції міського пасажирсько-
го транспорту означає організаційний 
процес, що включає елементи системи 
міського транспорту (мережева інфра-
структура, тарифи і система реалізації 
квитків, інформація і маркетинг), що 
здійснюються на різних носіях і в різних 
транспортних засобах. Їхня більш тісна 
співпраця і ефективність призводить до 
загального поліпшення якості послуг 
міського пасажирського транспорту [3].

Інтеграція міського пасажирського 
транспорту це здійснення транспортної 
політики, що передбачає інтегрований 
обмін між різними режимами і лініями 
що використовуються в системі. Вони 
використовуються для організації пере-
везень шляхом оптимізації інтересів пе-
ревізників та пасажирів. Метою політи-
ки сталого розвитку транспортних сис-
тем є забезпечити простоту викори-
стання міського пасажирського тран-
спорту і адаптувати свою пропозицію, 
таким чином, щоб вона могла забезпе-
чити альтернативу використання осо-
бистих транспортних засобів. Важли-
вим є те щоб, були впорядковані тари-
фи на послуги між суб'єктами організа-
ції міського пасажирського транспорту і 
забезпечено формування відповідної 
інфраструктури для реалізації цілей 
транспортної політики.

Тарифна інтеграція є процесом ін-
теграції різних організаторів міського 
пасажирського транспорту, яка здійс-
нюється, завдяки угодам і підтримці з 
державного сектора. Це веде до інтегра-
ції систем продажу квитків і збільшення 
частки міського пасажирського тран-
спорту в загальній структурі колектив-

них поїздок. Безсумнівно, одна з голов-
них задач тарифної інтеграції є згурто-
ваність міських та приміських районів. 
Для того, щоб інтегрувати область з ме-
гаполісом не можна забувати про сталий 
розвиток транспорту, використання та 
встановлення єдиного тарифу підвищує 
комфорт, і це призводить до збільшення 
частки громадського транспорту і подо-
рожей в поєднанні з елементами подо-
рожей є індивідуальні. Інтегрування по 
відношенню до засобів транспорту в 
загальному тарифі мандрівники систе-
ма змушує виконання перевантажуваль-
них операцій. Для комфортної пере-
садки пасажирів на міському пасажир-
ському транспорті необхідна відповідна 
інфраструктура і добре скоординовані 
графіки. Тільки тоді, буде здійснена 
повна інтеграція, і тільки тоді можна го-
ворити про розвиток і формування 
транспорту та пропонувати міський па-
сажирський транспорт у містах і при-
міських районах, як альтернативу.

Тарифна інтеграція є системою, 
яка призначена для полегшення пере-
міщення різних транспортних засобів. 
Тому важливо, визначити обсяг її фі-
нансування, механізм і систему управ-
ління. Інтегрована плата за проїзд є 
складовою частиною цілого ряду еле-
ментів. Для досягнення цієї мети, тоб-
то, збільшення попиту на транспортні 
послуги, перевізники, які працюють 
разом, повинні направити певну ча-
стину доходу на розвиток інфраструк-
тури. При визначенні ступеня інтегра-
ції повинні бути прийняті до уваги: ді-
апазон операторів і видів транспорту, 
які здійснюють послуги з перевезення; 
інтегрована площа покриття пасажир-
ським транспортом повинна здійсню-
ватись на основі фактичної транспорт-
ної роботи і пересування пасажирів; 
межі міст не повинні бути синонімами 
з межами галузі, яку охоплює інтегра-
ція; при відшаруванні занадто велика 
інтеграція області може призвести до 
незадовільного результату, тому що 
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деякі об'єкти в зоні впливу через нере-
гулярний попит на їхні послуги, мо-
жуть будуть занадто збитковими.

Узгодження тарифів тягне за собою 
різні наслідки. Перевага проникнення 
тарифної угоди в агломерації дозволяє 
краще регулювати пропозиції і попит в 
транспортному забезпеченні. Рівномір-
не ціноутворення і координація тран-
спортного забезпечення до потреб 
мандрівників дає більше можливостей 
для задоволення транспортних потреб. 
Пасажири, що користуються міським 
пасажирським транспортом, який одер-
жує більшу доступність транспортних 
послуг по тій же ціні, прийняти рішен-
ня про альтернативне використання 
транспортних засобів.

З інтеграцією, можна побачити зни-
ження частки окремих видів транспор-
ту [4]. Це гарантує позитивний резуль-
тат в плані зменшення заторів на доро-
гах. Ще однією перевагою інтеграції є 
підвищення конкурентоспроможності 
міського пасажирського транспорту в 
порівнянні з іншими транспортними 
засобами, особливо індивідуального 
транспорту. Це передбачає інтеграцію 
різних галузей з взаємодією з міським 
пасажирським транспортом. Ще одні-
єю перевагою тарифної інтеграції з 
точки зору пасажира не потрібно зна-
ти, прайс-лист на послуги транспорту 
організатора перевезень, коли мандрів-
ник рухається по території, яку охо-
плює інтеграція великих міст єдиним 
квитком, і немає необхідності шукати 
місця, щоб купити квиток на невідомій 
території для нього. Можливість вико-
ристовувати єдиний квиток дає ком-
форт, що може бути вирішальним фак-
тором при виборі транспортних засо-
бів. Негативним наслідком інтеграції на 
міському пасажирському транспорті, 
може призвести до монополізації ринку 
в агломерації. Підтримуючи свою влас-
ну систему міського пасажирського 
транспорту, державні органи беруть 
участь в регуляції, яка може потягнути 

збільшення державних витрат на орга-
нізацію перевезень. Всі ці дії можуть 
привести до підвищення бар'єрів для 
виходу на ринок і знизити конкурен-
цію, яка безпосередньо пов'язана з від-
сутністю підвищення ефективності та 
результативності в області, в якій пра-
цює організація. Досвід організаторів 
міського пасажирського транспорту в 
інтеграції показує, що запровадження 
єдиних цінових рішень не є універсаль-
ним. Проект не завжди охоплює області, 
які будуть корисні для більшості ман-
дрівників, крім того, часто конфлікт, в 
основному пов'язаний з принципом по-
ділу коштів між різними структурами, які 
організовують рух у міському регіоні.

Фактор погіршення ефективності 
тарифної інтеграції це лущення лібера-
лізаційної політики в області міського 
транспорту. Це процес впровадження 
ринкового механізму, який призводить 
до збільшення взаємодій між конкуру-
ючими операторами транспортного 
ринку [5]. Він призводить до дезінтегра-
ції послуг і послаблює позицію місько-
го пасажирського транспорту. Крім 
того, інтеграція тарифу послаблює очі-
кування клієнтів, яких стосуються без-
посередньо умови і тарифні бар'єри 
для інтеграції в містах. Інтеграцію тари-
фу слід розглядати як запровадження 
повної інтеграції в регіоні. Це найваж-
ливіший елемент приклеювання різних 
об'єктів організації міського пасажир-
ського транспорту, що дає можливість 
вільного пересування пасажирів, та тяг-
не за собою збільшення попиту на 
транспортні послуги, що, в свою чергу, 
є метою перевізника.

Інтеграція є тарифним призначен-
ням організаторів інтеграційних рухів в 
регіоні. Уніфікація тарифу повинна 
бути результатом різних інтеграційних 
процесів. Найбільш важливими з них є 
угоди між операторами міського паса-
жирського транспорту, які пов'язані з 
системою "єдності квитка". Інтеграція 
повинна здійснюватися на кількох рів-
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нях, в тому числі продажу послуг. Рі-
шення щодо офіційних юридичних 
угод включають взаємопідключення та 
встановлення зв'язку між перевізника-
ми. Це з'єднання буде здійснюватись 
через інтеграцію квитків. Успіх впрова-
дження інтеграції в міському регіоні не-
можливий без фінансової допомоги з 
боку влади. Для місцевого транспорту, 
цей обов'язок виконує муніципальне 
самоврядування, а регіональний тран-
спорт знаходиться у віданні районних 
та обласних виконкомів. Державна 
транспортна політика дає можливість 
інтеграції транспортних підсистем, пе-
редбаченої для них, щоб створити пра-
вову і фінансову основу для забезпе-
чення його реалізації в регіоні. 

Також існують бар'єри на шляху ін-
теграції колективного місцевого тран-
спорту з регіональним, [6] як показує 
досвід основний поділ обмежень і труд-
нощів інтеграції через відокремлення 
місцевих і регіональних перевезень. Іс-
нують такі основні перешкоди: фор-
мальне і юридичне, економічне, фінан-
сове, технічне та експлуатаційне, і соці-
ально-політичне. Формальні і правові 
бар'єри випливають з чинного законо-
давства. Закон регулює ціни на викори-
стання існуючих транспортних послуг 
в цій галузі і дає право передати право 
концесійних подорожей безкоштовно. 
Кожен блок організації перевезень має 
право встановлювати свої власні ціни 
на транспортні послуги і державні сти-
мули, які будуть застосовуватися в райо-
ні. Економічний і фінансовий бар'єр є 
результатом різних підходів до фінан-
сування місцевого та регіонального 
транспорту. Кожен з цих типів фінан-
суються в деякій мірі від виручки з про-
дажу квитків. Місцевий транспорт та-
кож отримує субсидію з державних ко-
штів з муніципальних бюджетів. Тех-
нічний бар'єр операційних систем від-
носиться до різного розподілу квитків і 
правил в'їзду, побудові графіків на регі-
ональному і місцевому транспорті. Це в 

першу чергу необхідно застосовувати 
при фіксації квитків, щоб мати можли-
вість подати заяву на відшкодування ко-
штів в межах здійснення концесійних 
поїздок. Розклади регіонального тран-
спорту, як правило мають не дуже гнуч-
кий характер, в той час як місцевий тран-
спорт встановлюються організатором 
самостійно, що дає велику легкість від-
повідності пропозиції і попиту. Бар'єрні 
соціально-політичні проблеми, голов-
ним чином, це небажання пасажирів на 
зміни в тарифній політиці, або зміни в 
пропозиції перевезень. Вона також 
включає в себе консервативне ставлення 
влади підприємств, які в ході здійснення 
інтеграції мали би бути піддані перебу-
дові, в більшій чи меншій мірі.

Гармонізація правил, що стосують-
ся тарифів і продажу квитків має пред-
ставити досить швидкий і гнучкий спо-
сіб інтеграції. Це спрощений спосіб 
реалізації цього проекту, без необхідно-
сті створення нових об'єктів і організа-
ційних структур або модернізації існу-
ючих. Для того, щоб успішно реалізу-
вати цей процес, ви повинні знати ін-
формацію і фактори, інструменти та 
засоби інтеграції, з особливим акцен-
том на процеси лібералізації.

У Польщі здійснення заходів з та-
рифної інтеграції на міському пасажир-
ському транспорті були розпочаті з по-
чатку 90-х років минулого століття. Му-
ніципалітети, які в кінцевому рахунку 
повинні бути охоплені інтеграційними 
процесами поставили собі основну 
мету інтеграції місцевого транспортно-
го утворення з PKP SKM. У 1991 році, 
це була перша спроба створити муніци-
пальне об'єднання до якого увійшли мі-
ста Гданськ, Гдиня та Сопот зі створен-
ням нового місцевого організатора 
транспортних перевезень. Його завдан-
ня було стати створенням інтегрованих 
транспортних пропозицій в області 
цих муніципальних утворень. Через 
сильні соціально-політичні бар'єри у 
вигляді протестів профспілок однієї з 
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транспортних компаній, унеможливле-
но швидке впровадження інтеграцій-
них перетворень. Зрештою, в 1992 
році, воно було створене в місті Гдиня в 
системі міського транспорту, який при-
йняв інтегровану пропозицію в тому 
числі сусідніх муніципалітетів. Як ін-
струмент для інтеграції тарифу вказува-
лось на створення електронного квит-
ка. тому що з усіх можливих перешкод 
на шляху інтеграції не почали впрова-
джувати цей проект.

З огляду на попередній досвід проб і 
намагань в Польщі у 2000 році, щоб 
впровадити інтеграцію тарифу тільки з 
використанням місцевих транспортних 
електронних квитків Гданськ, Гдиня, Со-
пот і Вейхерово почали запроваджувати 
систему S-Bahn. Організація тендера для 
зовнішнього оператора нової системи не 
принесли ефектів, та не була вирішена. 
Це було пов'язано з відсутністю коштів 
муніципалітетів платити новоствореній 
компанії PKP SKM. Крім того, існувала 
проблема адаптації кардрідери, і тому від-
мовилася від реалізації всього проекту. 
У 2003 році муніципалітети, утворюють 
Раду Митрополита що заснувала мегапо-
ліс. Це стало основою для створення в 
2007 році митрополитом асоціації кому-
нікацій Гданської затоки. 

Щодо пропозицій ввести єдиний 
тариф, то в даний час 14 установ по ор-
ганізації руху об'єднані в один єдиний 
тариф на дії MZKZG. Вони включають 
в себе такі польські міста, як Гданськ, 
Гдиня, Сопот, Вейгерово, Румия, Реда і 
Прущ-Гданскій і муніципалітети: Коль-
буді, Косаково, Лузіна, Прущ-Гдан-
ський, Шемуд, Вейхерово і Жуково. 
Проблема була з запровадженням єди-
ного квитка, зокрема, поділ тарифної 
системи в рамках агломерації (не вклю-
чаючи поодинокі квитки). Спочатку 
введені абонементи на поїздки, цілодо-
бово, 72 години і на 30 днів, що може 
застосовуватися на всіх лініях регіо-
нального транспорту і місцевого само-
врядування в MZKZG. Розрахунок 

можна здійснити тільки за допомогою 
електронного квитка. Це здійснюється 
за допомогою спеціальних квиткових 
центрів обслуговування клієнтів, розта-
шованих в різних частинах всього мега-
поліса. При розроблені форми тариф-
ної інтеграції MZKZG було вирішено 
ввести квиток на один прохід, розділе-
ний на регулярні денні лінії і нічні, спе-
ціальні і звичайні. Ці квитки дійсні для 
поїздок організаторів міського паса-
жирського транспорту: Гданська, Гдині 
і Вейхерово. Ці квитки мають ціну, яку 
можна порівняти з ціною єдиного квит-
ка окремих операторів, різниця між 
ними становить не більше 10 грош. З 
розвитком технологій, можна було б 
ввести продаж електронних квитків за 
допомогою мобільних телефонів. В да-
ний час MZKZG працює над випуском 
погодинних квитків що дає право паса-
жиру їздити на громадському транспор-
ті, а також на регіональному та місцево-
му рівні. Якщо ввести єдиний квиток 
PKP SKM то оператор не отримувати-
ме відшкодування за використання по-
їздок з боку держави. Для того, щоб от-
римати чітку картину поточного стану 
інтеграції тарифу в агломерації Tri-City, 
побудуємо SWOT аналіз (табл. 1).

Цей аналіз показує, що стратегія 
асоціації транспортного зв'язку затоки 
Гданська, відповідального за впрова-
дження та інтеграцію контролю тарифу 
в Tri-City є агресивною стратегією. 
Сильні сторони переважують слабкі 
сторони, в той же час маючи хороші 
шанси розвитку, і не будуть ніяких кон-
фліктів між політичним фоном міської 
влади або організацією.

Переваги, пов'язані з ростом 
MZKZG: з 2008 по 2012 рік, тобто за 
п'ять років є реалізація більше 1,3 млн. 
єдиних квитків, в тому числі близько 
166 тис. 30-денних квитків через усі 
точки збуту [7]. Електронний квиток мі-
німізує вартість поїздки на міському па-
сажирському транспорті. Завдяки вико-
ристанню різних пакетів послуг стає 
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можливим запровадження знижок на 
квитки, щоб купили більше і більше 
осіб, запроваджених для їх використан-
ня — в першу чергу для студентів і лю-
дей похилого віку.

Беручи до уваги час поїздки на до-
вгих ділянках міського пасажирського 
транспорту є найшвидшим та найефек-
тивнішим використання приміських 
поїздів, регіональних транспортних і 
залізничних систем метро. Ці об'єкти є 
найбільш ефективними, не тільки з-за 
часу, але і через велику пасажироміст-
кість, а також в разі великих пасажиро-
потоків мають низьку собівартість паса-
жиромісця, витрати на перевезення 
вантажів і вплив на навколишнє середо-

вище. З цих причин, кількість тран-
спортних засобів має великий потенці-
ал, щоб стати основою міської тран-
спортної мережі.

Якісна функціональність означає ін-
теграцію транспортних підсистем на-
бору атрибутів, сутності або оператив-
ної та організаційної інфраструктури, 
які визначають здатність ставити і дося-
гати свої цілі, при використанні в пев-
них умовах. Створення приносить 
функціональність для оптимізації вико-
ристання транспортних засобів. У цьо-
му випадку рівень обслуговування по-
винен визначатися не тільки інфра-
структурою (розв'язками, парковками), 
але перш за все добре розвинену та-

Таблиця 1
SWOT аналіз стану інтеграції тарифу в агломерації Tri-City

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ
Інтеграція зробила можливий тариф 
простіше і дешевше користуватися 
послугами транспорту всіх організаторів 
місцевого громадського транспорту 
і регіонального, в тому числі 
найголовнішого, S-Bahn, що підвищує 
конкурентоспроможність громадського 
транспорту серед всіх видів подорожей;
Попит на транспортні послуги, з введенням 
єдиного тарифу, краще пристосовані до 
постачання.
комфорт пасажирів (особливо для 
туристів), які, завдяки володінню одного 
квитка не доведеться турбуватися про те, 
щоб знати точний тариф в разі одного 
проходу, а також абонементи.

Організатор перевезень PKP SKM втратити 
частину прибутку від застосування знижок 
метрополій квитків, тому що повернення 
на рельєфі, що компанія має право з 
державної скарбниці не береться до уваги в 
процесі врегулювання між організаторами.
Носії втрачають свою частку прибутку 
за рахунком розподілу доходів від 
використання квитків в столичній 
агломерації.

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ
Для того, щоб підвищити привабливість 
тарифів можуть створювати групові квитки, 
квитки для сім'ї, рекламні.
Можливість розвитку є розширення 
області нових областей, охоплених єдиним 
тарифом, муніципалітетом Бджоли і 
муніципалітетом і міста Тчев застосовується 
в даний час про можливість включення 
в зв'язку Московської асоціації Гданської 
затоки.
В разі нових об'єктів може працювати в 
тому ж тарифі організації.

В разі надання транспортних послуг тільки 
муніципальний орган може привести до 
монополізації ринку.
Якщо здійснюється тарифна реформа за 
рахунок мандрівників також невигідні носії 
і MZKZG — пасажири через високі ціни 
в порівнянні з послугами і незрозумілим 
ціноутворенням віддадуть перевагу 
індивідуальним засобам транспорту для 
подорожей.
Відсутність спільного бачення майбутнього, 
конфлікт інтересів між організаторами та 
владою можуть вплинути на конфлікти, які 
можуть привести до виникнення суб'єктів, а 
також рішення MZKZG.
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рифну інтеграцію. Тарифній цілісності 
в столичному регіоні сприяє збільшен-
ня частки транспортних мандрівників в 
структурі пасажиропотоку, тим самим 
збільшуючи попит на ці послуги. Та-
кож призводить до необхідності безпе-
рервного розвитку інтеграції не тільки в 
тарифі, а й організаційному і функціо-
нальному аспектах.

Розвиток інформаційних технологій 
і електроніки дозволило створити про-
даж нових систем і контролю квитків. З 
точки зору пасажира, важливо щоб умо-
ви, вартість квитка були прозорими і 
були легко доступними в будь-якому міс-
ці і в будь-який час. Сучасні системи від-
повідають цим вимогам, але не всі вони 
прості у використанні.

В даний час найбільш поширеною 
формою носія електронного квитка є 
безконтактна електронна картка. Паса-
жири, які використовують громадський 
транспорт економить на поїздках, він 
дає право його використовувати у спе-
ціальних транспортних засобах в пев-
ний час. Карта може бути завантажена в 
певних точках продажу в районі обслу-
говування транспортних систем. Це рі-
шення для покупки єдиного квитка є 
найбільш функціональним. Пасажир 
не повинен купувати окремі квитки, і не 
доведеться турбуватися про видалення 
їх під час передачі при русі по лініях, на 
яких карта дійсна.

Нова система являє собою електро-
нний гаманець. Для активації цього 
пристрою повинний бути попередньо 
сформований фонд відповідної кілько-
сті грошей. Використовуючи цей тип 
карти він заснований на застосування 
валідатора біля входу в міському паса-
жирському транспорті. Він працює як 
інтелектуальна система, яка рекомендує 
відповідну ціну за подорож, яку буде 
оплачено. Якщо пасажир не покидає 
заплановану зону, при пересадці на 
протязі певного часу (як правило 30 
хвилин), наступна подорож в даній зоні 
буде безкоштовною або надаватися не 

за повною вартістю. Цей механізм був 
запущений в Англії, в даний час відо-
мий як устриці.

Впровадження електронних квитків 
дозволило організаторам використову-
вати квиток інтернет-трафіку. З розвит-
ком технології зв'язку підключення до 
Інтернету стало широко поширеним 
явищем. Це рішення в основному допо-
магає людям, які рідко використовують 
міський пасажирський транспорт. 
В цьому випадку пасажир, який не по-
требує електронну карту, іноді купує кви-
ток через Інтернет за допомогою мо-
більного пристрою. Це швидкий і про-
стий в експлуатації спосіб оплати, для 
пасажира який користується сучасним 
мобільним пристроєм (смартфоном).

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Підсумовуючи 
вищенаведене можна зробити висно-
вок, що тарифна інтеграція є першим 
кроком на шляху до створення повної 
інтеграції в окремо взятому регіоні. За-
гальний тариф є початковим для інте-
грації організаційної та функціональної 
координації єдиного електронного 
квитка на всіх засобах міського паса-
жирського транспорту, серед іншого, є 
шляхом оптимізації графіків, а також 
спонукає будівництво нових розв'язок 
та центрів пересадки. Узгодження тари-
фів забезпечує максимальну вигоду для 
пасажирів за рахунок більш привабли-
вої і поліпшеної існуючої пропозиції.

Інтеграція транспортного тарифу 
повинна здійснюватися радами спілок 
транспорту та обговорюватись із гро-
мадськістю. Участь в підтримці його 
створення і розвитку мають регіональні 
та місцеві органи влади. Головна пере-
шкода на шляху до створення єдиного 
тарифу як правило фінансування і здат-
ність відшкодувати упущену вигоду, 
пов'язану з наданням послуг. В місько-
му пасажирському транспорті тариф 
використовується як форма, або тимча-
сова зона, регіональний транспортний 
тариф, внаслідок поздовжнього харак-
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теру рухів. Ці відмінності ускладнюють 
спільні проекти квитків і перешкоджа-
ють врегулюванню між сторонами. Ор-
ганізатори руху повинні брати до уваги 
уніфікацію тарифів як свого роду інвес-
тиції — частина втрати доходів матиме 
вплив на збільшення транспортної 
пропозиції, яка може привести до збіль-
шення попиту на ці послуги.

Сучасні технології та інновації здій-
снюють позитивний вплив на процес 
інтеграції. Електронні карти міст, сучас-
ні пункти продажу квитків, дають мож-
ливість їх покупок по телефону — це 
фактори, що значно полегшують по-
купку і використання комплексних 
квитків. Завдяки їм можна купити квит-
ки і зберігати різні об'єкти на одному 
носії, що створює новий вимір інтегра-
ції, а також допомагає в процесі врегу-
лювання непорозумінь між організато-
рами перевезень.

Тарифна інтеграція полегшує опла-
ту проїзду для людей, що їдуть далеко і 
без можливості прямого транзиту. Без-
посередність з'єднання є найбільш кон-
курентоспроможним з точки зору зруч-
ності. Люди на великі відстані, мають 
обмежений вибір транспортних засо-

бів. У переважній більшості випадків не 
вдається уникнути пересадок. Це вима-
гає інвестицій в системи транспортних 
розв'язок, які приводять їх до зниження 
вартості зон обслуговування даних, че-
рез часту відсутність можливості вести в 
цих областях прямих з'єднань. 

Рішенням, яке буде сприяти впро-
вадження тарифної інтеграції в райо-
нах мегаполісу є правовими нормами, 
які дозволили б більш простим умовам 
для розрахунків між організаторами. 
При інтегруванні прейскуранта кілька 
предметів можуть призвести до про-
блем, що виникають з різних правил 
фінансування та компенсації втраче-
них пільг. В даний час створення ре-
льєфу залежить від місцевих органів 
влади, крім того, кожна одиниця орга-
нізації перевезень має право встанов-
лювати свої власні ціни, і стимули, що 
застосовується до використання їхніх 
послуг. Це добре з точки зору лібе-
ральності транспортних послуг. Про-
те, створення нових управлінських 
принципів, які будуть включати в себе 
інші умови фінансування і відшкоду-
вання стимулів, могли б сприяти ство-
ренню інтеграційних тарифів.
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Հրատարակության պարբերականությունն է' ամսական մեկ անգամից ոչ 
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