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У розрізі методів фінансового контр-
олю окремої уваги заслуговує аудит, з 
огляду на те, що він набув значного по-
ширення останнім часом, використову-
ється в сфері як державного, так і недер-
жавного контролю. Окрім цього, ауди-
торська діяльність, виступаючи видом 
фінансового контролю, певною мірою 
змінює його розуміння як методу контр-
олю у сучасному фінансовому праві.

Так, низка дослідників, серед яких 
Л. А. Савченко, О. В. Шавров, Н. І. Хі-
мічева, О. А. Ялбулганов, Н. Д. Ері-
ашвілі, розглядають аудиторський кон-
троль та відповідно аудит насамперед у 
розріз його недержавного та незалеж-
ного значення — тобто у контексті ви-
дів контролю.

Разом із цим, законодавче визначен-
ня поняття «аудит» є неоднозначним. 
Так, Закон України «Про аудиторську 
діяльність» від 22 квітня 1993 р. містить 
визначення аудиту, що являє собою пе-
ревірку даних бухгалтерського обліку і 
показників фінансової звітності суб’єк-
та господарювання… Поряд із цим, у 
ст. 3 Закону України від 26 січня 1993 р. 
«Про основні засади здійснення дер-
жавного фінансового контролю в Укра-

їні» визначено, що державний фінансо-
вий аудит є різновидом державного фі-
нансового контролю і полягає у пере-
вірці та аналізі органом державного фі-
нансового контролю фактичного стану 
справ щодо законного та ефективного 
використання державних чи комуналь-
них коштів і майна, інших активів дер-
жави, правильності ведення бухгалтер-
ського обліку і достовірності фінансо-
вої звітності, функціонування системи 
внутрішнього контролю.

Відповідно, цілком допустимо вести 
мову про наявність паралельно двох ау-
дитів державного та недержавного, дру-
гий з яких безперечно не належить до 
державного фінансового контролю та є 
незалежним, чого не можна в цілому 
сказати про перший. 

З цього приводу, В. М. Дереконь за-
значає, що внутрішній і зовнішній або 
державний та недержавний аудит має 
схожі методи перевірки, але відрізня-
ється за суб’єктним складом, підставами 
та порядком призначення аудиторської 
перевірки, порядком оформлення, по-
дання і реалізації результатів переві-
рок [1, с. 56]. З чим погодити можна 
лише частково, зважаючи на те, що 
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державний аудит за своїм внутрішнім по-
няттям не може в цілому відповідати пов-
ноцінному розумінню аудиту, як такому.

Так, згідно з ч. 3 ст. 25 БК України 
внутрішнім аудитом є діяльність підроз-
ділу внутрішнього аудиту в бюджетній 
установі, спрямована на удосконалення 
системи управління, запобігання фак-
там незаконного, неефективного та не 
результативного використання бю-
джетних коштів, виникненню помилок 
чи інших недоліків у діяльності бю-
джетної установи та підвідомчих їй бю-
джетних установ, поліпшення внутріш-
нього контролю.

Згідно з п. 6 Порядку утворення 
структурних підрозділів внутрішнього 
аудиту та проведення такого аудиту в 
міністерствах, інших центральних орга-
нах виконавчої влади, їх територіаль-
них органах та бюджетних установах, 
які належать до сфери управління мініс-
терств, інших центральних органів ви-
конавчої влади (затверджено постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
28 вересня 2011 р. № 1001), внутрішній 
аудит проводиться згідно з планами, 
що формуються підрозділом та затвер-
джуються керівником центрального ор-
гану виконавчої влади, його територі-
ального органу та бюджетної установи 
після погодження з відповідними орга-
нами Держфінінспекції. Відповідно до 
нього ж саме керівництво призначає на 
посаду працівників, які здійснюють та-
кий аудит, а також воно отримує від них 
висновки про роботу органу на підста-
ві, яких робиться загальний висновок в 
стому числі і про ефективність роботи 
самого керівництва та його підлеглих.

Призначення внутрішнього аудиту і 
контролю — сприяти такій організації 
роботи в органі, при якій кожний пра-
цівник свідомо зацікавлений виконува-
ти свою роботу без помилок [2, с. 19]. 
Проте, система внутрішнього контро-
лю, як би добре вона не була організо-
вана, може лише в розумних рамках за-
безпечити попередження негативних 

наслідків у силу впливу ряду обмежень, 
які характерні будь-якій системі контро-
лю [3, с. 291]. А ефективність роботи 
служби внутрішнього аудиту тим вища, 
чим менші її функціональні зв’язки з ін-
шими підрозділами. Обмеження відно-
син із різними службами та їх мініміза-
ція мають позитивний вплив на вирі-
шення окресленого кола питань. У про-
тилежному разі, їх діяльність розширю-
ється настільки, що результатом роботи 
стає не вирішення проблем, а їх конста-
тація або фіксування [4]. У вказаних 
правових реаліях, обмеження відносин 
з іншими підрозділами та керівництвом 
є практично неможливим, а тому утво-
рюються відповідні стійкі системи го-
ризонтальних та вертикальних взаємо-
зв’язків, що практично нівелюють 
функції такого аудиту.

Отже, варто розрізняти в межах ме-
тоду аудиту недержавний та державний 
аудит, останній при цьому має характе-
ристики відносної незалежності та 
об’єктивності на відміну від недержав-
ного, а також в свою чергу піддається 
контролю з боку державних органів фі-
нансового контролю.

Безперечно державний аудит у пра-
вовій демократичній державі відіграє 
надзвичайно важливу роль. Адже демо-
кратія як форма правління передбачає 
контроль із боку народу (як методами 
прямої демократії, так і опосередковано 
за допомогою об раних народом пред-
ставників) не тільки за прийняттям рі-
шень, а й за їх виконанням. І контроль є 
однією з інституційних форм такого по-
літичного інституту сучасної представ-
ницької демократії, як доступ до альтер-
нативних джерел інформації [5, с. 85].

Саме тому, можна підтримати думку 
О. П. Мельник [6, с. 90], що внутрішній 
аудит може організовуватися за такими 
напрямами: 1) створення в структурі 
державного органу власної служби вну-
трішнього аудиту, 2) аутсорсинг — пе-
редача повністю функцій внутрішнього 
аудиту спеціалізованій компанії або 
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зовнішньому консультанту; 3) косор-
синг — створення служби внутрішньо-
го аудиту, проте в деяких випадках залу-
чаються експерти спеціальної компанії 
або зовнішні аудитори. І орієнтація на 
аутсортінг сприятиме стиранню меж 
між державним та недержавним ауди-
том як методом фінансового контролю.

Нижче розглянемо питання аудиту 
діяльності банків як приклад об’єкта ау-
диторської діяльності, зважаючи на єв-
ропейський досвід у цьому питанні. 

В умовах євроінтеграційних проце-
сів, що мають місце в Україні, актуалізу-
валося й питання приведення вітчизня-
ної банківської системи в цілому та окре-
мих її інститутів до такого стану, коли б 
банківські і небанківські фінансові уста-
нови були спроможними забезпечувати 
безперебійний грошовий обіг; щоб 
зросла (а, можливо, певною мірою й від-
новилася) довіра споживачів фінансо-
вих послуг до тих установ, які їх нада-
ють. Особливо важливо у налагодити 
банківську діяльність, зокрема, шляхом 
оновлення процесів аудиту й інших кон-
трольних заходів у банках. Науковці 
пропонують систематизувати характер-
ні ознаки банківської діяльності в умовах 
євроінтеграційних процесів за критерієм 
рівня інтеграції країни до ЄС: 1) на рівні 
валютного союзу (високорозвинена 
банківська система, високий рівень взає-
мопроникнення капіталу, у тому числі 
завдяки використанню спільної валюти; 
уніфіковане європейське банківське за-
конодавство); на рівні митного союзу 
(відносно слаборозвинена банківська си-
стема, відкрита для зарубіжного капіталу, 
яка характеризується високою часткою 
участі іноземного капіталу; імплементо-
вано основні норми банківського зако-
нодавства, за виключенням положень, 
що стосуються грошового обігу); 3) у кра-
їнах-претендентах на євроінтеграцію 
(слабкий рівень розвитку банківської 
системи, закритість її для іноземного ка-
піталу, що зумовлено її замкненістю; 
імплементовано частину постулатів єв-

ропейського  банківського  законодав-
ства [7, с. 296–297]. За будь-якого варіан-
ту інтеграційних процесів необхідно 
оновити аудит банків. 

Зазначимо, що науковці виокрем-
люють щонайменше два основні рівні 
гармонізації аудиту: 

1) міжнародний рівень (характери-
зується діяльністю міжнародних, інтер-
національних професійних бухгалтер-
ських та аудиторських організацій, 
спрямованою на вироблення єдиних 
рекомендацій у сфері аудиторської ді-
яльності та шляхів приведення до від-
повідності національних і міжнародних 
вимог щодо аудиту. До таких організа-
цій належать, зокрема, Міжнародна фе-
дерація бухгалтерів та у її складі Рада з 
Міжнародних стандартів аудиту та на-
дання впевненості (IAASB); Міжурядо-
ва робоча група експертів з міжнарод-
них стандартів обліку та звітності у 
складі ООН; Організація економічного 
співробітництва та розвитку…); 

2) регіональний (приміром, на рівні 
ЄС або країн СНД) [8, с. 266].

На наше переконання, для України 
важливо поєднувати обидва рівні, адже 
наша держава так чи інакше співпра-
цює не лише з європейськими країна-
ми; і всі ці країни мають вихід на міжна-
родним ринок капіталів. Позитивно 
відмітимо той факт, що Україна визна-
ла обов’язковим застосування Стандар-
тів аудиту та етики Міжнародної феде-
рації бухгалтерів 2003 р. в якості Націо-
нальних стандартів аудиту з 1 січня 
2004 р. (рішення Аудиторської палати 
України від 18 квітня 2003 р. № 122/2).

Як слушно зазначає О. А. Петрик, 
«аудит — це дійсно глобальна послуга, 
яка сприяє розвитку всіх секторів еко-
номіки… Аудит захищає інтереси влас-
ників, акціонерів, інвесторів, зміцнює 
фінансову стабільність шляхом надан-
ня певних гарантій достовірності та ре-
альності показників фінансових звітів. 
Разом з тим, останні події на фінансо-
вих ринках, банкрутство низки суб’єктів 
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господарювання державного, євро-
пейського та світового масштабу, вели-
чезні збитки підприємств (у тому числі 
й у банківській системі), які проходили 
аудиторські перевірки і отримали вис-
новки без зауважень, вимагає зменшен-
ня економічних ризиків діяльності та 
повернення довіри суспільства до ре-
зультатів роботи аудиторів та її яко-
сті» [8, с. 265]. Тобто наявність аудитор-
ського висновку банківської установи 
без зауважень, не є гарантією чи запо-
рукою того, що така установа не матиме 
завтра-післязавтра проблем у власній 
діяльності; це лише свідчення про ми-
нулий і сучасний стан установи.

Європейська банківська практика 
свідчить про те, що незалежний аудит 
зосереджує увагу переважно на пра-
вильності відображення банківських 
операцій у бухгалтерському обліку, що 
є, безумовно, є важливим об’єктом. 
Проте, це певною мірою звужує його 
роль та ефективність у банках. Витрати 
на незалежний аудит повинні компен-
суватися не лише фактами виявлених 
помилок (навіть якщо це дозволить 
уникнути штрафів з боку контролюю-
чих органів), а й рекомендаціями, про-
позиціями щодо удосконалення менед-
жменту, виявленням негативних тен-
денцій, що можуть призвести до збит-
ків у майбутньому… Необхідність роз-
витку та удосконалення підходів, мето-
дики аудиту як вагомої складової систе-
ми контролю банку, обумовлена по-
требами зниження ризиків у банківській 
діяльності, а також впевненості кори-
стувачів інформації у перспективності 
довгострокової співпраці із кредит ною 
установою [9, с. 141–142].

Фахівці у галузі банківської діяльно-
сті, грошового обігу та аудиту стверджу-
ють, що наша держава не зможе подо-
лати кризу, якщо не забезпечить біль-
шої прозорості та не зміцнить власну 
конкурентоспроможність. Якість бух-
галтерського обліку й аудиту виступа-
ють ключовими складовими прозоро-

сті та конкурентоспроможності. Транс-
парентність і прозорість — це перший 
крок до підвищення конкурентоспро-
можності. Наївно покладатися, що ри-
нок в Україні підвищить попит на якіс-
ний аудит та якісну звітність, оскільки 
сам ринок приховує інформацію з ме-
тою бажання участі у перерозподілі 
державних або приватних ресурсів в 
умовах кризи [10]. Як бачимо, є свого 
роду замкнене коло: банки прагнуть всі-
ляко забезпечити та водночас не вико-
нують елементарних рекомендацій, рід-
ше — вимог, пов’язаних із транспарент-
ністю і прозорістю своєї діяльності.

У процесі євроінтеграції України 
важливе значення має Директива 
2006/43/ЄС Європейського Парламенту 
та Ради про обов’язковий аудит річної 
звітності та консолідованої звітності [11], 
що має на меті загальну, хоч і не повну, 
гармонізацію вимог до обов’язкового 
аудиту. Згідно із п. 340 плану заходів з 
імплементації Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Євро-
пейським Союзом, Європейським Спів-
товариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, 
на 2014–2017 рр., затвердженого розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України 
від 17 вересня 2014 р. № 847-р, Мініс-
терство фінансів України спільно з Мі-
некономрозвитку, Міністерством юсти-
ції та НКЦПФР України (за згодою) 
мали розробити, прийняти і впровади-
ти нормативно-правові акти з метою 
імплементації положень названої Ди-
рективи. Чимало положень Директиви 
стосуються питання етики аудиторів 
(п. 9–11). Особливо важливими є поло-
ження, що стосуються обов’язково ау-
диту — аудиту річної звітності або кон-
солідованої звітності, наскільки його 
вимагає законодавство ЄС. Обов’яз ко-
вий аудит проводиться лише аудитора-
ми або аудиторськими фірмами, допу-
щеними державою-членом, що вимагає 
проведення обов’язкового аудиту. Кож-
на держава-член призначає компетент-
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ні органи, відповідальні за допуск ауди-
торів та аудиторських фірм (ст. 3). Дане 
положення певною мірою імплементо-
вана у ст. 8 Закону України «Про ауди-
торську діяльність», де закріплено по-
ложення про те, що проведення аудиту 
є обов’язковим для: 1) підтвердження 
достовірності та повноти річної фінан-
сової звітності та консолідованої фі-
нансової звітності публічних акціонер-
них товариств, підприємств-емітентів 
облігацій, професійних учасників рин-
ку цінних паперів, фінансових установ 
та інших суб’єктів господарювання, 
звітність яких відповідно до законодав-
ства України підлягає офіційному оп-
рилюдненню, за винятком установ і 
організацій, що повністю утримуються 
за рахунок державного бюджету; 2) пе-
ревірки фінансового стану засновників 
банків, підприємств з іноземними інвес-
тиціями, публічних акціонерних това-
риств (крім фізичних осіб), страхових і 
холдингових компаній, інститутів 
спільного інвестування, довірчих това-
риств та інших фінансових посередни-
ків; 3) емітентів цінних паперів, які здій-
снюють публічне розміщення, та по-
хідних (деривативів), а також при отри-
манні ліцензії на здійснення професій-
ної діяльності на ринку цінних паперів.

Також до Закону були внесені й 
інші зміни, проте основна ідея імпле-
ментації не була витримана. Так, 
Міністерство фінансів України підготу-
вав та оприлюднив проект Закону «Про 
аудит фінансової звітності та аудитор-
ську діяльність». Водночас Аудиторська 
палата України своїм рішенням від 
04 вересня 2015 р. № 314 визначила да-
ний законопроект неприйнятним. Так, 
у проекті не визначено порядок регу-
лювання діяльності аудиторських фірм 
та аудиторів, які не здійснюють обов’яз-
ковий аудит. Також ст. 12 законопроек-
ту передбачає, що «аудитори та суб’єк-
ти аудиторської діяльності здійснюють 
аудиторську діяльність відповідно до 
міжнародних стандартів аудиту». Вод-

ночас, жодна країна-член ЄС не засто-
совує міжнародні стандарти аудиту без 
попереднього їх затвердження відпові-
дальним органом. У більшості країн ЄС 
відповідальними за розробку і впрова-
дження стандартів аудиту є професійні 
організації. Таким чином, належне за-
провадження міжнародних стандартів 
аудиту в Україні першопочатково по-
требує відповідного регуляторного ор-
гану, який буде відповідати за цей на-
прям роботи. Проблемою законопро-
екту лишається й організація суспільно-
го нагляду та фінансування органу, від-
повідального за такий нагляд.

Враховуючи ці та інші положення, 
Аудиторська палата України своїм рішен-
ням від 26 листопада 2015 р. № 317/9 на-
дала схвальний висновок щодо проекту 
Закону України «Про аудиторську ді-
яльність» (реєстр. № 2534 — доопра-
цьований від 06 жовтня 2015 р.).

Отже, на сьогодні аудит буває вну-
трішнім і зовнішнім (залежно від суб’єк-
та його проведення), обов’язковим і до-
бровільним (залежно від суб’єкта та 
обов’язковості його проведення). Обо-
в’яз ковий зовнішній аудит стосується 
фінансової звітності банків і небанків-
ських фінансових установ. Отже, коли 
говоримо про аудит у сфері грошового 
обігу, то тут особливо важливим є пи-
тання аудиту у банківській діяльності, 
аудиту фінансової звітності банківських 
і небанківських фінансових установ як 
суб’єктів, що опосередковують рух ко-
штів, забезпечують належну організа-
цію грошового обігу. 

У п. 2.1 Положення про порядок 
подання банками до Національного 
банку України звіту аудитора за резуль-
татами щорічної перевірки фінансової 
звітності, затвердженому постановою 
НБУ від 9 вересня 2003 р. № 389, перед-
бачено, що «річна фінансова звітність 
(консолідована фінансова звітність), 
що подається банком до Національно-
го банку та підлягає оприлюдненню, 
має бути перевірена аудиторською фір-
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мою з метою висловлення нею думки 
про те, що фінансова звітність банку 
відображає (або не відображає) досто-
вірно, в усіх суттєвих аспектах його фі-
нансовий стан або надає (не надає) до-
стовірну та справедливу інформацію 
про фінансовий стан банку відповідно 
до міжнародних стандартів фінансової 
звітності. Згідно з положеннями націо-
нальних стандартів аудиту, які затвер-
джуються Аудиторською палатою 
України відповідно до законодавства 
про аудиторську діяльність (далі — 
Стандарти), аудиторська фірма може 
відмовитися від висловлення думки 
щодо фінансової звітності». Як бачимо 
у даному випадку йдеться про дотри-
мання як вітчизняних, так і міжнарод-
них стандартів фінансової звітності фі-
нансової звітності, що свідчить про 
обов’язкове їх врахування. 

Позитивно, що на офіційних інтр-
нет-сторінках банків є можливість от-
римати інформацію про результати ау-
диторської перевірки.

На сьогодні є методичні рекоменда-
ції щодо проведення аудиту фінансової 
звітності деяких небанківських фінан-
сових установ: Методичні рекомендації 
щодо проведення аудиту фінансової 
звітності кредитних спілок відповідно 

до Міжнародних стандартів аудиту за-
тверджені рішенням Аудиторської па-
лати України від 01 листопада 2012 р. 
№ 260/6; Методичні рекомендації 
щодо формату аудиторського висновку 
за наслідками проведення аудиту річної 
фінансової звітності та іншої звітності 
недержавного пенсійного фонду та ад-
міністратора недержавних пенсійних 
фондів, затверджені Розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України від 27 груд-
ня 2005 р. № 5203 у редакції Розпоря-
дження Державної комісії з регулюван-
ня ринків фінансових послуг України 
від 19 жовтня 2006 р. № 6338. Натомість 
відсутні методичні рекомендації для 
ломбардів, страхових компаній (є лише 
Порядок складання звітних даних стра-
ховиків, затверджений розпоряджен-
ням Держфінпослуг № 39 від 3 лютого 
2004 р.). Більше того, як бачимо, Мето-
дичні рекомендації розробляються та 
затверджуються різними органами. На 
наш погляд, варто дотримуватися пев-
ної єдності у цьому питанні і рекомен-
дації щодо проведення аудиту фінансо-
вої звітності банків і небанківських фі-
нансових установ мають затверджува-
тися спеціальним органом, що регулює 
діяльність у сфері фінансових послуг.
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«Політика аудиту: уроки кризи» / О. А. Пе-
трик // Вісник Львівської комерційної ака-
демії. — Вип. 35. — 2011. — С. 265–268.
9. Чепелюк Г. М. Оцінка стратегій розвитку 
банку як концепція незалежного аудиту в Укра-
їні / Г. М. Чепелюк // Економічний вісник 
Донбасу. — 2014. — № 2(36). — С. 139–142.
10. Роль аудита имеет огромное значение 
для восстановления украинской экономики 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.bakertilly.ua/ru/news/id113.
11. Директива 2006/43/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради про обов’язковий аудит 
річної звітності та консолідованої звітності, 
що вносить зміни до Директив Ради 
78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС і припиняє 
дію Директиви Ради 84/253/ЄЕС [Електро-
нний ресурс]. — Режим доступу: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_844.
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Термін «стандарт» широко вико-
ристовується у міжнародному митному 
праві, митному законодавстві зарубіж-
них держав, діяльності національних 
митних органів, зокрема органів дохо-
дів і зборів України. Так, відповідно до 
ч. 2 ст. 7 Митного кодексу України: 
«Державна митна справа здійснюється з 
додержанням прийнятих у міжнародній 
практиці форм декларування товарів, 
методів визначення митної вартості то-
варів, систем класифікації та кодування 
товарів та системи митної статистики, 
інших загальновизнаних у світі норм і 
стандартів» [1]. Про поступове набли-
ження українського законодавства у 
митній сфері до митного законодавства 
Європейського Союзу (далі — ЄС), як 
це визначено в стандартах ЄС та міжна-
родних стандартах, вказується у ст. 84 
Угоди про Асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та ЄС, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхні-
ми державами-членами, з іншої сторо-

ни (далі — Угода про асоціацію або 
Угода). Відповідно до ще однієї статті 
цієї ж Угоди, а саме ч. 1 ст. 76, її сторони 
домовились забезпечити застосування 
низки розроблених Всесвітньою мит-
ною організацією міжнародних доку-
ментів, що використовуються у митній 
справі і торгівлі, перелік яких розпочи-
нається з Рамкових стандартів забезпе-
чення безпеки і спрощення процедур 
міжнародної торгівлі 2005 р. [2] тощо. 

Проявляють інтерес до міжнарод-
них стандартів митної справи або стан-
дартів міжнародного митного права і 
представники української та зарубіжної 
юридичної доктрини. Однак більшість 
опублікованих ними праць не містять 
характерних для наукової дискусії ознак 
та висвітлюють лише авторське бачен-
ня досліджуваної проблематики, яке не 
завжди є належним чином обґрунтова-
ним, а в окремих випадках навіть вну-
трішньо суперечливим. Як наслідок, в 
доктрині митного права та теорії міжна-

УДК 341

Перепьолкін Сергій Михайлович 
Доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент

СТАНДАРТИ  
МІЖНАРОДНОГО МИТНОГО ПРАВА

Perepolkin S. M. Standards of  International Customs Law

Abstract. The article is devoted to the research of  features of  the concept of  «interna-
tional customs law standards». The emphasis is on the inadmissibility of  the identification 
of  international customs law standards with international treaties and acts of  international 
intergovernmental organizations, as well as the interpretation of  the term «standard» 
through the terms «principle» and «norm». It is emphasized on the need to establish a dis-
tinction between the categories «principles of  international customs law», «norms of  inter-
national customs law» and «standards of  international customs law». The approaches of  
foreign and Ukrainian scholars to understanding the investigated concept were reviewed, 
their discussion points were revealed, the definition of  the concept «standards of  interna-
tional customs law» and changes to the Customs Code of  Ukraine were proposed.
Key words: international customs law, standards, principles, norms, international treaties, Kyoto Con-
vention, Customs Code of  Ukraine.



Eurasian Academic Research Journal
2018. № 4 (22)

14

родного митного права склалась непев-
на термінологічна ситуація, за якої має 
місце використання різних термінів для 
словесного позначення закріпленого на 
внутрішньодержавному та міжнародно-
му рівнях поняття «стандарти» («міжна-
родні стандарти»), відсутня єдність у 
поглядах щодо розмежування термінів 
«стандарти», «принципи» та «норми» 
міжнародного митного права, не зрозу-
міло, чи однаковий смисл вкладають 
науковці та законодавець у поняття, що 
складає предмет нашого розгляду тощо. 

Огляд наукової і навчальної літера-
тури з митного права та міжнародного 
митного права свідчить про відсутність 
фундаментальних розробок теоретич-
ного рівня, присвячених проблематиці 
стандартів міжнародного митного пра-
ва, що додатково підтверджує актуаль-
ність нашого дослідження.

Окремі аспекти юридичної приро-
ди стандартів міжнародного митного 
права знайшли відображення у працях 
С. Т. Алібекова, І. Г. Бережнюка, К. Г. Бо-
рисова, С. І. Денисенка, Л. М. Дорофе-
євої, С. С. Жамкоч’яна, Н. В. Живенко, 
А. І. Калініченко,  І. М. Квеліашвілі, 
Ф. Г. Кляна,  Б. А. Кормича,  А. В. Ма-
зура, В. В. Мицика, Д. В. Приймаченка, 
А. Ю. Райкової, О. М. Рєзніка, Є. Є. Сав-
чинець, Н. Я. Сай, К. К. Сандровського, 
В. В. Філатова, О. В. Чорної, М. Г. Шу-
льги та ін.

Мета статті полягає в розробленні 
дефініції поняття «стандарти міжнарод-
ного митного права», яка дасть змогу 
визначити як зміст і межі досліджувано-
го поняття, так і його особливості по-
рівняно з іншими правовими явищами.

Отже, серед учених, які досліджу-
ють міжнародне митне право, відсутня 
єдність у підході до розуміння поняття 
«стандарти міжнародного митного пра-
ва». Це пояснюється не тільки суб’єк-
тивним фактором, а й тим, що в юри-
дичній  енциклопедичній  літературі, 
правовій  доктрині  та  законодавстві 
України  з  питань  державної  митної 

справи терміни «стандарт» та «міжна-
родний стандарт» характеризуються 
полісемічністю.

Словник іншомовних слів за редак-
цією Л. О. Пустовіт містить таку інтер-
претацію слова «стандарт» — зразок, 
еталон, модель, які стають мірилом для 
інших об’єктів [3, с. 856].

Відповідно до словника сучасних 
понять і термінів за загальною редакці-
єю В. А. Макаренко термін «стандарт» 
тлумачиться як [типовий] зразок, ета-
лон, [нормативна] модель, що беруться 
за вихідне для зіставлення з іншими 
предметами, а термін «міжнародний» 
означає зв’яза ний з відносинами між 
державами, належний до зовнішньої 
політики [4, с. 246, 411].

В юридичній енциклопедії термін 
«стандарт» (з англ. standart — норма, 
зразок, модель) запропоновано розумі-
ти як документ, що встановлює для за-
гального і багаторазового застосування 
правила, загальні принципи або харак-
теристики, які стосуються діяльності чи 
її результатів, з метою досягнення опти-
мального ступеня впорядкованості у 
певній галузі. Водночас термін «стан-
дарти міжнародні» має наступні значен-
ня: 1) міжнародно-правові норми і прин-
ципи, що закріплюють стандартизова-
ні правила поведінки суб’єктів міжна-
родного права у тих чи інших сферах 
міждержавного співробітництва. Стан-
дарти встановлюють певні мінімальні 
вимоги, дотримуватись яких повинні 
всі держави. Містяться вони у міжна-
родних договорах та інших джерелах 
міжнародного права; 2) документи Між-
народної організації з питань стандар-
тизації (ICO), які встановлюють норми 
і вимоги у сфері готової продукції масо-
вого виробництва, напівфабрикатів і 
сировини [5, с. 614, 615].

Чимало вчених формулюють ав-
торські визначення терміну «міжнарод-
ний стандарт» спираючись на закріпле-
не в ст. 1. Закону України «Про стан-
дартизацію» від 5 червня 2014 року ви-
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значення терміну «стандарт», а саме: 
«стандарт — нормативний документ, 
заснований на консенсусі, прийнятий 
визнаним органом, що встановлює для 
загального і неодноразового викори-
стання правила, настанови або характе-
ристики щодо діяльності чи її результа-
тів, та спрямований на досягнення 
оптимального ступеня впорядкованості 
в певній сфері» [6].

Як наслідок, представники правової 
доктрини часто ототожнюють міжна-
родні стандарти з нормами права або з 
нормативними документами, вико-
ристовують для інтерпретації внутріш-
ньодержавних стандартів визначене на-
ціональною правовою системою по-
няття «стандарт у праві», а для міжна-
родних стандартів — поняття «право-
вий стандарт», пропонують розглядати 
міжнародні стандарти як новий вид 
джерел міжнародного права тощо.

Наприклад, професор О. М. Байму-
ратов під міжнародними стандартами 
розуміє норми міжнародного права, які 
містяться в міжнародних договорах, що 
розробляються державами в рамках 
міжнародних міжурядових організацій 
(ММУО) [7, с. 443].

С. П. Мороз і М. О. Кравчук вважа-
ють, що розмежування понять «право-
вий стандарт» і «стандарт у праві», а 
отже і внутрішньодержавних та міжна-
родних стандартів, зумовлено різними 
підходами щодо розуміння права. На їх 
думку, поняття «стандарт у праві», роз-
роблене виходячи з позитивістської 
концепції, слід тлумачити, як норматив-
но-визначені межі допустимої поведін-
ки, спрямовані на досягнення опти-
мального ступеня впорядкованості у 
певній сфері. Власне законодавче закрі-
плення стандарту як нормативного до-
кумента — це формальне вираження 
«стандарту у праві». Поняття «правовий 
стандарт» — ширше поняття, котре, 
крім нормативно-правових меж допу-
стимої поведінки, враховує також за-
гальні принципи справедливості та є 

відображенням  природно-правової 
концепції праворозуміння [8, с. 34].

Про можливість розгляду категорії 
«правовий стандарт» у значенні не тіль-
ки окремої норми, але і як документа, 
який встановлює комплекс норм, пра-
вил, вимог щодо об’єкту стандартизації, 
в якому з метою добровільного багато-
разового використання встановлюють-
ся характеристики об’єкту, зазначає і 
професор О. В. Київець [9]. Науковець 
також вважає, що в недалекому майбут-
ньому може відбутись виникнення но-
вого основного джерела міжнародного 
права — стандарту, приклади яких вже 
тривалий час приймають в межах своєї 
компетенції різні міжнародні організа-
ції, зокрема Всесвітня організація охо-
рони здоров’я (ВООЗ), Всесвітня мете-
орологічна організація (ВМО), Міжна-
родна організація цивільної авіації 
(ІКАО) та ін. [10, с. 17, 18].

Неоднозначно терміни «стандарт» 
та «міжнародний стандарт» використо-
вуються і в законодавстві України з пи-
тань державної митної справи. Для при-
кладу звернемося до положень ч. 2. ст. 7 
Митного кодексу України, у змісті якої, 
з одного боку, має місце ототожнення 
прийнятих у міжнародній практиці 
форм…, методів… та систем… (див. 
вище) одночасно як з нормами, так і 
стандартами. З іншого боку, законодав-
цем використано підхід до визначення 
стандартів, з додержанням яких в Україні 
має здійснюватись державна митна спра-
ва, відповідно до якого такими стандарта-
ми можна вважати як безпосередньо між-
народні стандарти державної митної 
справи, так і стандарти інших, пов’язаних 
із митної справою сфер державного регу-
лювання, єдиною визначальною вимо-
гою приналежності до яких встановлено 
їх загальне визнання у світі. 

В іншому акті законодавства Украї-
ни з питань державної митної спра-
ви  — Розпорядженні Кабінету Міні-
стрів України «Про схвалення Концеп-
ції залучення компаній (радників) до 
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реформування митниць Державної фіс-
кальної служби» від 11 лютого 2016 р. 
№ 267-р (далі — Концепція), загально-
визнані у світі норми і стандарти не зга-
дуються, бо в рамках проблеми, на 
розв’язання якої спрямована Концеп-
ція, головна увага зосереджується на 
усуненні розбіжностей між митними 
стандартами України та стандартами 
ЄС. Водночас слід наголосити, що ка-
тегорія «митні стандарти України» не 
використовується у законодавстві Укра-
їни з питань державної митної справи, 
зокрема й в Угоді про асоціацію. Неви-
значеною є ситуація і щодо категорії 
«стандарти ЄС», адже, відповідно до 
мети Концепції, проведення реформ 
митниць ДФС має здійснюватись на ос-
нові «Митних прототипів ЄС» — керів-
ного орієнтира у митному співробітни-
цтві між Україною та ЄС, які, як зазна-
чає В. В. Ченцов, є стандартами, запро-
понованими Європейською комісією 
для митних адміністрацій країн, які є кан-
дидатами на вступ до ЄС [11; 12, с. 226]. 
Однак на єдиному веб-порталі органів 
виконавчої влади України вказані у 
Концепції «Митні прототипи ЄС» зга-
дуються вже як міжнародний документ, 
який було використано при розробці 
Концепції, під назвою «Зведені митні 
стандарти ЄС» (Customs Blueprints) [13], 
а на сайті Державної фіскальної служби 
України — як митні стандарти ЄС 
Customs Blueprints [14].

Відзначимо, що оригінальна англій-
ська версія «Customs blueprints», а також 
їх переклад на французькій («Schemas 
directeurs relatifs aux douanes») та росій-
ській («Свод таможенных стандартов») 
мовах доступні для ознайомлення на 
офіційному сайті Європейської комі-
сії [15]. Проте з позиції Б. А. Кормича, 
вульгарний російськомовний переклад 
«Свод таможенных стандартов» та його 
українська калька «Зведені митні стан-
дарти», є неправильним перекладом 
назви «Customs blueprints». Адже, будь-
який тлумачний словник англійської 

мови скаже, що «blueprints» — це план 
(схема), або щось що виконує функцію 
плану. Це підтверджує і французький 
переклад цієї назви — «Schemas direc-
teurs relatifs aux douanes» — тобто май-
стер-план щодо митниці. При цьому 
коли у міжнародних актах мова йде про 
митні стандарти, то це і називається від-
повідно (наприклад, SAFE Framework 
of  Standards to secure and facilitate global 
trade). З неправильного перекладу наз-
ви починаються непорозуміння щодо 
способу використання Customs Blue-
prints. Так от — Customs Blueprints — 
це не стандарти у звичайному розумін-
ні — це певна методика та послідов-
ність дій, підсумовує учений [16].

Ми поділяємо думку Б. А. Кормича 
про неприйнятність використання щодо 
blueprints жодної з вищенаведених ним 
назв, крім офіційної назви, тобто 
«Customs blueprints», бо наслідком цьо-
го, перш за все, може бути не правильне 
розуміння їх сутності, що і призводить у 
подальшому до різних непорозумінь, зо-
крема щодо способу використання blue-
prints. На підтвердження власної позиції 
наведемо наступні аргументи.

У вступному слові до blueprints вка-
зується, що їх слід розглядати як прак-
тичні методичні рекомендації, заснова-
ні на кращій практиці ЄС. Їх розробка 
та удосконалення були обумовлені по-
требою надання допомоги державам, 
що не є членами ЄС, у приведенні ді-
яльності їх митних адміністрацій у від-
повідність до вимог законодавства і стан-
дартів ЄС. Customs blueprints не є части-
ною ні митного, ні податкового законо-
давства ЄС, і тому не наділені юридич-
ною силою. Будучи публікацією техніч-
ного характеру, вони представляють для 
митної адміністрації цінний стандарт, 
використання якого спрямовано на оцін-
ку ефективності здійснюваної роботи та 
організацію власного шляху до кращої 
митниці [17, p. 4, 5].

Отже, назви «Митні прототипи ЄС» 
та «Митні стандарти ЄС Customs Blue-
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prints» теж безпідставно використову-
ються українськими науковцями та прак-
тиками для позначення «Customs blue-
prints» — інструмента, використання 
якого рекомендується ЄС Україні для 
поступового наближення її законодав-
ства у митній сфері до митного законо-
давства і стандартів ЄС. Усуненню по-
дібних непорозумінь, пов’язаних з неко-
ректним перекладом назви та змісту між-
народно-правових актів як універсально-
го, так і регіонального характеру, сприя-
тиме здійснення офіційного автен-
тичного перекладу першоджерел, на ос-
нові яких органи державної влади Украї-
ни планують проводити реформи мит-
ниць ДФС, на чому ми вже наголошува-
ли в інших працях [18, с. 10; 19, с. 133].

Непевна термінологічна ситуація 
склалась у правовій доктрині і щодо по-
няття «стандарти міжнародного митно-
го права», для словесного позначення 
якого, поряд із закріпленими на законо-
давчому рівні термінами «стандарти» і 
«міжнародні стандарти», учені звичай-
но використовують наступні словоспо-
лучення: загальновизнані у світових 
митних відносинах стандарти; світові 
митні стандарти; світові стандарти мит-
ного регулювання; міжнародні митні 
стандарти; міжнародні стандарти мит-
ної справи; міжнародні стандарти в га-
лузі митної справи; міжнародні стан-
дарти митного регулювання; міжнарод-
ні стандарти регулювання митних відно-
син; міжнародні стандарти у сфері мит-
ного регулювання; міжнародні стандар-
ти у митній сфері; міжнародно-правові 
стандарти у митній сфері; стандарти в 
митній сфері; міжнародні стандарти у 
галузі спрощення митної діяльності; 
міжнародні стандарти спрощення та гар-
монізації митних процедур тощо. 

Відсутня серед науковців і єдність у 
підходах до розуміння запропонованих 
ними термінологічних конструкцій, які 
вони розтлумачують то як принципи 
міжнародного митного права, то як 
норми і положення міжнародних дого-

ворів, то як міжнародні договори (кон-
венції та угоди), то як основні управлін-
ські інструменти Всесвітньої митної 
організації, то як вид спільної пра-
вотворчої діяльності держав тощо.

Наприклад, С. І. Денисенко з цього 
приводу зазначає наступне: «Міжнарод-
ний митний стандарт — це група дого-
вірних принципів, які починають діяти 
між державами, коли ті взяли на себе 
зобов’язання їх дотримуватися. Це дає 
підстави вважати, що серед принципів 
міжнародного митного права більшість 
становлять саме стандарти спрощення 
та гармонізації митних процедур у сфе-
рі міжнародної торгівлі» [20, с. 81].

З позиції К. К. Сандровського, який 
підходив до розуміння стандартів у ши-
рокому, загальносоціологічному смис-
лі, міжнародними стандартами у митній 
сфері є певні моделі, зразки поведінки 
або мірило дій суб’єктів (міжнародного 
спілкування), які втілені, зокрема, й у за-
гальних міжнародних договорах з між-
народного митного права [21, с. 207].

М. Г. Шульга вважає, що міжнарод-
ними стандартами стають положення 
договорів (угод) у сфері митного регу-
лювання, що підлягають спеціальній 
трансформації в національному законо-
давстві. Однак далі, у висновках наукової 
статті, вищезазначена думка отримала 
вже наступний виклад: «У нині чинному 
митному законодавстві трансформовано 
положення цілої низки міжнародних до-
говорів (угод), що виступають міжнарод-
ними стандартами у сфері митного регу-
лювання» [22, с. 225, 229].

Схожий погляд обстоює і представ-
ник російської науки міжнародного 
права С. В. Халіпов, який пропонує ро-
зуміти під міжнародними стандартами у 
сфері митного регулювання норми і 
положення міжнародних договорів 
(конвенцій, угод), які підлягають імпле-
ментації у національному митному за-
конодавстві. Водночас науковець ствер-
джує, що міжнародні митні стандарти у 
сфері митного регулювання та зобов’я-
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зання стосовно їх додержання офіцій-
но з’являються для Російської Федерації 
тільки з приєднанням до Кіотської кон-
венції (Міжнародної конвенції про 
спрощення і гармонізацію митних про-
цедур від 18 травня 1973 р.), яка є для неї 
одним-єдиним джерелом міжнародних 
стандартів. Не містять стандартів для 
митної правотворчості й Рамкові стан-
дарти безпеки та полегшення світової 
торгівлі, бо у їх змісті відображені лише 
тактико-технічні рекомендації для реалі-
зації стандартів Кіотської конвенції, зо-
крема, в галузі митного контролю (попе-
реднє надання інформації, застосування 
системи управління ризиками, міжна-
родне митне співробітництво, взаємодія 
з учасниками ЗЕД) [23, с. 9, 13, 15].

Єдиним міжнародним документом, 
що вимагає від України відповідності 
національного митного законодавства 
міжнародним стандартам у митній  
сфері, визнає Кіотську конвенцію і 
О. В. Чорна [24, с. 115]. Однак усвідо-
мити, що саме представник науки адмі-
ністративного права України розуміє 
під міжнародними стандартами не про-
сто, бо для пояснення поняття «міжна-
родний митний стандарт» учений вико-
ристовує одночасно чотири визначен-
ня, а саме: 1) це єдина (узгоджена) нор-
мативна модель адміністрування зов-
нішньоекономічних відносин на між-
державному і/або внутрішньодержав-
ному рівнях митних систем; 2) це уніфі-
кована нормативна типова форма, яка 
запроваджена за згодою уповноваже-
них суб’єктів міжнародного права для 
єдиного регулювання зовнішньоеконо-
мічних відносин на міждержавному  
і/або внутрішньодержавному рівнях; 
3) це один із видів спільної правотвор-
чої діяльності держав з метою узгоджен-
ня їх інтересів та досягнення спільних 
цілей у вирішенні регулювання митних 
питань на основі загальновизнаних 
принципів і норм міжнародного мит-
ного права; 4) це уніфікована норма-
тивна модель, створена за угодою 

суб’єктів міжнародного права для регу-
лювання митних відносин на міждер-
жавному, внутрішньодержавному і/або 
відомчому рівнях [25, с. 3, 6, 13].

Щодо  співвідношення  Рамкових 
стандартів  з  положеннями  Кіотської 
конвенції,  то  вони,  на  переконання 
О. В. Чорної, також є рекомендаціям 
щодо найбільш ефективної реалізації 
митними органами своїх функцій у ме-
жах діючих митно-правових інститутів. 
Тому дані стандарти не можуть розгля-
датися як зразки (еталони), що підляга-
ють урахуванню нормотворчості у мит-
ній сфері [24, с. 114].

На необов’язковості для національ-
ної митної нормотворчості набору ви-
мог до митних адміністрацій та учасни-
ків зовнішньоекономічної діяльності, 
спрямованих на ефективну та однома-
нітну реалізацію положень митного за-
конодавства з метою прискорення про-
ходження митниці й забезпечення на-
лежної безпеки міжнародного товароо-
бігу (попереднє декларування, взаємодія 
митних адміністрацій та їх співробітни-
цтво з учасниками зовнішньоекономіч-
них відносин), що містяться у Рамкових 
стандартах безпеки і полегшення світо-
вої торгівлі, наголошує і професор 
М. Г. Шульга [22, с. 228–229].

На нашу думку, точка зору щодо 
відсутності у Рамкових стандартах Всес-
вітньої митної організації з безпеки та 
сприяння світовій торгівлі від 23 червня 
2005 р. [26] стандартів для митної нор-
мотворчості, так само як і твердження 
щодо не можливості розгляду таких 
стандартів як зразків (еталонів), що під-
лягають урахуванню нормотворчості у 
митній сфері, є помилковими. Для під-
твердження власної позиції, навіть без 
відсилання до першоджерела, наведемо 
наступні два аргументи. По-перше, 
Рамкові стандарти з безпеки та сприян-
ня світовій торгівлі згадуються у бага-
тьох міжнародно-правових актах у сфе-
рі митного регулювання, зокрема в Cus-
toms blueprints, як приклад міжнарод-
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них стандартів, забезпечення застосу-
вання яких державами є необхідним. 
По-друге, забезпечити застосування 
Рамкових стандартів з безпеки та спри-
яння світовій торгівлі 2005 р., як одного 
з міжнародних документів, розробле-
них Всесвітньою митною організацією, 
наша держава зобов’язалась відповідно 
до п. h) ч. 1. ст. 76 Угоди про асоціацію.

Не погоджуємося ми і з висновком 
О. В. Чорної, що Кіотська конвенція — 
це єдиний міжнародний документ, що 
вимагає від України відповідності наці-
онального митного законодавства між-
народним стандартам у митній сфе-
рі [24, с. 115]. Таке твердження не відпо-
відає як використаному законодавцем у 
Митному кодексі України розширено-
му підходу до визначення загальнови-
знаних у світі норм і стандартів, з до-
держанням яких в Україні здійснюється 
державна митна справа, так і Кіотській 
конвенції, стандарти 3.11 і 7.2 якої від-
силають до міжнародних стандартів, 
закріплених в інших міжнародно-пра-
вових актах, як-от у Рекомендаціях Ради 
митного співробітництва з інформацій-
них технологій [27].

Дискусійним, на нашу думку, є та-
кож підхід до інтерпретації терміну 
«стандарт» через терміни «принцип» і 
«норма». Адже як принципи та норми 
не є тотожними категоріями [28], так і 
стандарти, перебуваючи з ними у тісно-
му взаємозв’язку, є самостійною катего-
рією міжнародного митного права. 

Стандартам міжнародного митного 
права відводиться допоміжна роль у ре-
алізації його принципів та норм на між-
народному і внутрішньодержавному 
рівнях правового регулювання митних 
відносин. За допомогою стандартів за-
кріплюються конкретизовані технічні 
специфікації, типові форми, зразки, 
моделі, методичні рекомендації, визна-
чаються мінімальні вимоги щодо реалі-
зації принципів та норм міжнародного 
митного права, більш ширше здійснен-
ня якої вважається бажаним та пов’язу-

ється з індивідуальними потребами та 
можливостями кожної окремої митної 
адміністрації. 

Виникають стандарти міжнародно-
го митного права після появи його 
принципів та норм або одночасно з ос-
танніми. Відповідно поява нових прин-
ципів та норм міжнародного митного 
права, їх удосконалення або скасування, 
автоматично можуть вплинути на поя-
ву, удосконалення або скасування і його 
стандартів також. Іншими словами, 
вони не є чимось раз і назавжди уста-
новленим, незмінним.

Відрізняються стандарти міжнарод-
ного митного права від його принципів 
та норм і за юридичною силою. Буду-
чи переважно рекомендаціями техніч-
ного характеру стандарти міжнародно-
го митного права не є заздалегідь юри-
дично обов’язковими. Їх впровадження 
у практичну діяльність митних адміні-
страцій здійснюється суб’єктами міжна-
родного митного права на добровіль-
них засадах шляхом здійснення перед-
бачених у стандартах позитивних дій. 
Митним адміністраціям надається пра-
во відповідно до своїх інтересів, потреб 
та можливостей вирішувати самостійно 
використовувати стандарти або ні, 
здійснювати їх реалізацію в порядку та 
обсягах визначних стандартом або вий-
ти за межі мінімально встановлених 
ним вимог та надавати умови більш 
сприятливі, ніж ті, що передбачені 
стандартом, приймати рішення щодо 
терміну, етапів та способів їх впрова-
дження. Тому за невикористання або 
неналежне використання своїх прав 
суб’єкти міжнародного митного права 
не можуть притягуватись до юридичної 
відповідальності. 

Рекомендаційний характер більшо-
сті стандартів міжнародного митного 
права випливає також з природи та змі-
сту міжнародно-правових актів, за до-
помогою яких здійснюється їх при-
йняття. Здебільшого такими актами є 
резолюції, рекомендації, декларації 
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між народних міжурядових організацій, 
наприклад, Ради митного співробітни-
цтва. Рідше з цією метою можуть вико-
ристовуватись додатки до багатосто-
ронніх міжнародних договорів, вира-
ження згоди на обов’язковість яких не є 
обов’язковою умовою приєднання до 
договору та здійснюється суб’єктом 
міжнародного митного права за влас-
ним бажанням. Певним виключенням з 
цього правила слід вважати Кіотську 
конвенцію, кожна з договірних сторін 
якої приймає на себе зобов’язання 
сприяти спрощенню і гармонізації мит-
них процедур та з цією метою дотриму-
ватись, відповідно до положень цієї 
Конвенції, стандартів, перехідних стан-
дартів та рекомендованої практики 
(далі — стандарти Кіотської конвенції), 
що містяться у додатках до цієї Конвенції. 
При цьому, у ст. 13 Кіотської конвенції 
передбачається, що кожна договірна 
сторона: повинна запровадити прийня-
ті нею стандарти Загального додатку, 
Спеціальних додатків та їх розділів не 
пізніше, ніж через 36 місяців після на-
буття чинності такими додатками або 
розділами для такої договірної сторони; 
впроваджує прийняті нею перехідні 
стандарти Загального додатку не пізні-
ше, ніж через 60 місяців з дати набуття 
Загальним додатком чинності для цієї 
договірної сторони; впроваджує при-
йняту нею рекомендовану практику 
Спеціальних додатків чи їхніх розділів 
не пізніше, ніж через 36 місяців після 
набуття чинності цими Спеціальними 
додатками та їхніми розділами для цієї 
договірної сторони, якщо не було зро-
блено застережень щодо однієї або де-
кількох з цих рекомендованих практик. 
Зі свого боку, згідно зі ст. 12 Конвенції, 
будь-яка її договірна сторона під час 
підписання, ратифікації або приєднан-
ня до неї приймає на себе зобов’язання, 
що випливають з положень Загального 
додатку та зазначає, які саме зі Спеці-
альних додатків чи їхніх розділів, якщо 
такі є, вона приймає. Згодом, вона може 

повідомити депозитарію про те, що 
нею приймається один чи більше Спе-
ціальних додатків або їхніх розділів [27].

Отже, зобов’язання будь-якої дого-
вірної сторони Кіотської конвенції 
сприяти спрощенню і гармонізації мит-
них процедур полягають головно у 
своєчасному дотриманні тих її стандар-
тів, що передбачені Загальним додат-
ком, а також одним чи більше Спеці-
альними додатками чи їхніми розділа-
ми, якщо такі прийняті договірною 
стороною. Варто зазначити, що дотри-
мання (додержання) є лише однією з 
форм безпосередньої реалізації припи-
сів права, за якої суб’єкт правовідносин 
не вчиняє дій, заборонених у цих при-
писах. За такого формулювання, реалі-
зація приписів стандартів Кіотської 
конвенції має здійснюватися її договір-
ними сторонами шляхом пасивної по-
ведінки і лише в частині додержання 
правових заборон, що ними передбаче-
ні. Водночас реалізацію значної кілько-
сті стандартів Кіотської конвенції слід 
здійснювати шляхом виконання перед-
бачених їх приписами позитивних дій, 
тобто, за рахунок активної поведінки. 
Однак неконкретизоване та узагальне-
не викладення таких дій, як власне і очі-
куваних від їх здійснення результатів, 
навіть за односторонньої готовності 
договірних сторін Кіотської конвенції 
здійснювати реалізацію її стандартів у 
формі виконання, не гарантує у підсум-
ку відображення у їх національному за-
конодавстві тотожних умов та порядку 
застосування митних правил та проце-
дур. Тому, можна стверджувати, що 
обов’язковий характер стандартів Кіот-
ської конвенції відрізняється від зо-
бов’язань з реалізації стандартів, при-
йнятих за допомогою актів міжнарод-
них міжурядових організацій, точно 
визначеним терміном впровадження 
прийнятих договірною стороною стан-
дартів та чітко визначеною безпосеред-
ньою формою їх реалізації — дотри-
мання, за якої договірна сторона Кон-
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венції обмежується у праві вибору вико-
ристання як форми реалізації її стан-
дартів, але не позбавляється права 
здійснювати їх реалізацію у формі ви-
конання, а також виходити за межі міні-
мально встановлених ними вимог та 
надавати умови більш сприятливі, ніж 
ті, що передбачені такими стандартами.

Підсумовуючи  вищевикладене, 
можна дійти висновку, що сучасна па-
радигма дослідження поняття «стан-
дарти міжнародного митного права» 
має ґрунтуватися на таких теоретич-
них положеннях, що мають методоло-
гічне значення:

1) стандарти є самостійною категорі-
єю міжнародного митного права та від-
різняються від його принципів та норм;

2) у правовому регулюванні митних 
відносин стандартам міжнародного мит-
ного права відводиться допоміжна роль, 
бо на відміну від принципів та норм між-
народного митного права вони не при-
значені для здійснення самостійного ре-
гулювання митних відносин;

3) стандарти міжнародного митного 
права є похідними від його принципів 
та норм. Їх прийняття здійснюється з 
метою сприяння реалізації принципів 
та норм міжнародного митного права 
на внутрішньодержавному і міжнарод-
ному рівнях правового регулювання 
митних відносин;

4) стандарти можуть удосконалюва-
тись, бо не є чимось раз і назавжди 
установленим, незмінним; 

5) стандарти є складовою змісту 
міжнародного митного права, а не одні-
єю з форм його існування;

6) більшість стандартів міжнародного 
митного права не є заздалегідь юридично 
обов’язковими. Їх рекомендаційний ха-
рактер випливає з природи та змісту між-
народно-правових актів, за допомогою 
яких здійснюється їх прийняття;

7) реалізація стандартів може здійс-
нюватися як на індивідуальній, так і ко-
лективній (за участі двох і більше су-
б’єктів) основах. Базовою безпосеред-

ньою формою їх реалізації є викори-
стання, рідше дотримання та виконання;

8) стандарти міжнародного митного 
права можуть бути класифіковані на 
різні види та містити приписи техніч-
ного та правового характеру.

Зважаючи на визначену парадигму, 
поняття «стандарти міжнародного мит-
ного права» може бути визначене як 
розроблені з метою сприяння реалізації 
принципів та норм міжнародного мит-
ного права технічні специфікації, типові 
форми, зразки, еталони, моделі, мето-
дичні рекомендації щодо провадження 
певного виду діяльності або досягнення 
очікуваних результатів, втілення припи-
сів яких у практичну діяльність митних 
адміністрацій здійснюється суб’єктами 
міжнародного митного права з урахуван-
ням індивідуальних потреб та можливо-
стей, на умовах та у порядку, визначених 
міжнародно-правовими актами, за допо-
могою яких їх було прийнято. 

З огляду на вищевикладене, пропо-
нується також внести зміни до змісту та 
структури ст. 7 Митного кодексу Украї-
ни, виклавши її 1 та 2 частини у наступ-
ній редакції: «Встановлені порядок і 
умови переміщення товарів через мит-
ний кордон України, їх митний кон-
троль та митне оформлення, застосу-
вання механізмів тарифного і нетариф-
ного регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності, справляння митних пла-
тежів, ведення митної статистики, обмін 
митною інформацією, ведення Україн-
ської класифікації товарів зовнішньое-
кономічної діяльності, здійснення від-
повідно до закону державного контро-
лю нехарчової продукції при її ввезенні 
на митну територію України, запобі-
гання та протидія контрабанді, бороть-
ба з порушеннями митних правил, ор-
ганізація і забезпечення діяльності орга-
нів доходів і зборів та інші заходи, спря-
мовані на реалізацію державної політи-
ки у сфері державної митної справи, 
становлять державну митну справу, яка 
здійснюється з додержанням, виконан-
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ням і використанням прийнятих у між-
народній практиці та визнаних Украї-
ною принципів, норм і стандартів між-
народного права.»

Запропоноване нами розуміння по-
няття «стандарти міжнародного митного 
права» певною мірою не співпадає з 
представленими у сучасній науці міжна-
родного права підходами, тому подаль-

ше наукове обговорення означеної про-
блематики, на нашу думку, є актуальним.

Результати проведеного в рамках 
цієї статті дослідження можуть сприяти 
здійсненню реалізації Україною прин-
ципів, норм і стандартів міжнародного 
митного права, а також бути використа-
ні для внесення змін до чинного Мит-
ного кодексу України.
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Необхідність створення загальноте-
оретичної моделі міжнародного спад-
кового процесу, в першу чергу, викли-
кана суттєвими неузгодженостями в 
процесуальних нормах, що регулюють 
питання здійснення процедур з оформ-
лення спадщини в різних країнах ЄС.

Слід зазначити, що теоретична мо-
дель міжнародного спадкового процесу 
має не тільки наукове значення, а й на-
дає можливість встановити послідов-
ність та необхідний зміст кожної про-
цедури. Спадкування, займає важливе 
місце в системі законодавчого регулю-
вання і на сучасному етапі, оскільки 
опосередковує перехід права власності 
на майно від померлої особи до її жи-
вих спадкоємців. 

На правову регламентацію умов і 
порядку спадкування впливає багато 
різноманітних позаправових факторів 
суспільного життя таких як етичні,  
моральні, релігійні та інші принципи, 
правила і традиції. Спадкове майно, 
підвищуючи матеріальний рівень спад-
коємців, тим самим сприяє стабілізації 
економічних відносин в країні. Саме 
тому інтерес для науки становить пи-
тання спадкування за межами націо-
нального права, яке дозволить визначи-
ти і розв’язати ряд питань пов’язаних із 
спадкуванням майна не лише за терито-

ріальною ознакою (майно, що належа-
ло спадкодавцеві, але знаходиться в різ-
них країнах), а й індивідуальною 
(громадянами різних країн).

У світовій юридичній доктрині і 
практиці прийнято виділяти два основ-
ні підходи до визначення сутності норм 
спадкування: 

1) в країнах континентального пра-
ва, в тому числі в Україні, спадкування 
розуміється як різновид універсального 
правонаступництва. Така кваліфікація 
сходить до класичного римського пра-
ва, де в особі спадкоємця бачили про-
довження особи спадкодавця; 

2) в країнах «загального права» спад-
кування розуміється як розподіл майна 
померлого між особами, зазначеними в 
законі і/або заповіті [1, с. 222].

З прийняттям Конституції України і 
визнанням її демократичною правовою 
державою відбулась переорієнтація су-
спільних відносин на охорону і захист 
прав та інтересів громадян, що зумови-
ло необхідність дослідження та аналізу 
на науковому рівні сучасного стану за-
безпечення їх реалізації у певних інсти-
туційних сферах правовідносин. 

Метою статті є розгляд окремих ас-
пектів інституту спадкування і з’ясуван-
ня сутності окремих норм спадкового 
права ЄС.
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Норми спадкового права ЄС актив-
но досліджують українські вчені у галузі 
цивільного права, такі як Ю. О. Заіка [1; 2], 
В. В. Кобзар  [4],  О. І. Нелін  [7], 
Н. Б. Сто лис, В. В. Проценко [8] та ін. 
Однак у зв’язку зі зміною законодавства 
та впровадженням нових інститутів 
спадкового права нині існує об’єктивна 
необхідність подальшого дослідження 
вищевказаної тематики. Тому, врахову-
ючи результати робиться спроба проа-
налізувати деякі аспекти норм спадко-
вого права ЄС.

Під нормами права в теорії права 
розуміються основоположні ідеї, закрі-
плені в законі. «Значення норм у про-
цесі правового регулювання суспіль-
них відносин неможливо переоцінити. 
Якість законів і ефективність правово-
го регулювання багато в чому залежать 
від того, як в них сформульовані і роз-
криті норми» [3]. 

Крім того, вони мають також вира-
жене регулятивне значення, яке про-
являється в тому, що в разі прогалин у 
праві, неузгодженості правових прин-
ципів або труднощів у застосуванні 
правозастосовний орган повинен ке-
руватися правовими нормами. Норми 
не тільки визначають рівень правово-
го регулювання тих чи інших суспіль-
них відносин, але і вказують на по-
дальший розвиток законодавства. 
Норми права є основоположними, 
концептуальними ідеями і підходами 
до правового регулювання відповід-
них суспільних відносин.

Будучи сформульованими юридич-
ною наукою, вони знаходять своє вті-
лення у відповідних нормативно-право-
вих актах і правозастосовній діяльності, 
а в разі прогалин — підлягають безпо-
середньому застосуванню в якості ана-
логії права або доктринальних поло-
жень, якісь в ряді випадків також 
визнаються джерелами права. 

На сьогоднішній день існує досить 
багато підходів до визначення поняття 
норм спадкового права. Наприклад, 

В. В. Кобзар поряд із загальними нор-
мами називає такі як: 

1) безпосередній зв’язок і залежність 
наслідування від індивідуальної власно-
сті громадян; 

2) сімейно-родинний характер спад-
кування; 

3) матеріально-забезпечене призна-
чення спадкування [5, с. 138]. 

Т. С. Хороша визначає наступні 
норми спадкового права: 

1) використання спадкового майна 
для забезпечення непрацездатних ро-
дичів особи померлого; 

2) визнання права спадкування за за-
коном за найбільш близькими спадко-
давцеві особами; 

3) визнання права спадкування за за-
коном на предмети домашньої обста-
новки та вжитку за спадкоємцями, що 
мали господарсько-трудову діяльність, 
пов’язану з цим майном; 

4) норми свободи заповіту; 
5) норми повної рівності подружжя; 
6) норми рівності спадкових часток 

при спадкуванні за законом [9, с. 10].
Найбільше відповідають вимогам 

закону і нормам спадкового права, виді-
лені Ю. О. Заікою, сприйняті і схвалені 
правознавцями, практикуючими юри-
стами і коментаторами законодавства 
наступні принципи: універсальності 
спадкового правонаступництва; свобо-
ди заповіту; забезпечення прав і інтере-
сів необхідних спадкоємців; врахування 
волі спадкодавця; свободи вибору спад-
коємців; охорони основ правопорядку і 
моральності [2, с. 105].

Більшість цивілістів вважають, що 
в законодавстві України, як і в законо-
давстві більшості країн континенталь-
ної Європи, спадкування визначено як 
універсальне правонаступництво. 
Принцип універсальності спадкового 
правонаступництва полягає в тому, що 
«між волею спадкодавця і волею спад-
коємця відсутні посередники, спадкоє-
мець заміщає спадкодавця у всіх право-
відносинах, в яких брав участь 



Стефанчук М. О. 
Окремі аспекти спадкування за законодавством ЄС

27

спадкодавець, і акт прийняття спадщи-
ни поширюється на всю спадкову 
масу, навіть на ту частину спадщини, 
про яку спадкоємець не знає» [6, с. 62]. 
При спадкуванні виключена можли-
вість сингулярного правонаступництва 
(не можна, наприклад, прийняти у спа-
док лише майно, відмовляючись від 
обов’язків, пов’язаних з цим майном). 
Спадкоємець або приймає спадщину 
відразу і цілком, без застережень, умов, 
або відмовляється від неї. 

Цікавим з точки зору нашого дослі-
дження буде законодавчий досвід Євро-
пейського Союзу як регіонального над-
національного утворення. Так, Євро-
пейський Регламент ЄС 650/2012 від 
4 липня 2012 р. «Про компетенції, за-
стосовуване право, визнання та вико-
нання рішень, прийняття та виконання 
нотаріальних актів з питань спадкуван-
ня, а також про створення європейсько-
го свідоцтва про спадкування» [10], є 
нормативним актом прямої дії, який за-
стосовується безпосередньо на території 
країн-учасниць ЄС поряд з нормами їх 
національного законодавства. Відповід-
но до пункту 8 цей Регламент повинен 
об’єднати норми про юрисдикцію, за-
стосовуване право, про визнання і в дея-
ких випадках прийняття, можливості 
виконання і примусового виконання рі-
шень, нотаріальних актів і судових по-
станов, а також про складання Європей-
ського свідоцтва про спадкування [11]. 

На нашу думку, Регламент не в пов-
ній мірі є джерелом міжнародного пра-
ва, а може бути віднесений до так зва-
ного «м’якого права», що носить 
рекомендаційний характер. Тому на-
віть процеси широкомасштабної пра-
вової інтеграції, уніфікації та гармо-
нізації національного законодавства 
країн-членів Європейського союзу не 
можуть призвести до введення однако-
вих правил, що стосуються питань 
спадкування з іноземним суб’єктом. 
Причиною цього є розвиток колізій-
них норм, що визначають вибір засто-

совного права в разі, якщо правовідно-
сини включають в себе іноземний 
суб’єкт, тобто складаються між грома-
дянами двох різних країн або виника-
ють, змінюються або припиняються 
на території іншої держави. На відміну 
від системи міжнародних конвенцій і 
договорів, що визначають єдиний під-
хід країн до зазначених проблем, колі-
зійні норми нерідко містять різні варі-
анти вирішення проблем «конфлікту 
законів» і вони здатні вступати в про-
тиріччя одна з одною, в результаті 
чого виникає «колізія колізій» [3]. 

Закріплення в національних колізій-
них нормах різних прив’язок призво-
дить до того, що в країнах-членах ЄС 
немає єдиного варіанту результату їх 
застосування. Таким чином, крім роз-
витку міжнародного приватного права, 
заснованого на джерелах міжнародного 
права, розвивається «вторинне» право 
ЄС, в якому закріплюються єдині колі-
зійні норми. Прикладом такого роду 
актів і є даний Регламент, який передба-
чає застосування єдиних колізійних 
правил до процедур спадкування. Євро-
пейський Регламент вже застосовується 
у всіх країнах Європейського союзу. 

Однак три європейські країни від-
мовилися від прийняття даного Регла-
менту, зберігаючи на своїй території 
власні колізійні норми. Це Данія, Вели-
кобританія та Ірландія.

Процедура спадкування з іноземним 
елементом відповідно до положень да-
ного Регламенту виглядає наступним 
чином:

1. Подача та прийняття заяви ком-
петентним органом. Заява не має чітко 
встановленої форми. Право подачі за-
яви, крім спадкоємця, мають викона-
вець заповіту і керуючий спадщиною, а 
відказоодержувачі можуть подавати за-
яву тільки в тому випадку, якщо вони 
володіють безпосереднім правом на 
спадщину. Володіння безпосереднім 
правом на спадщину слід тлумачити 
згідно з європейським законодавством з 
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урахуванням застосовного спадкового 
права. Тут слід сказати про речову запо-
відальну відмову, передбачену, напри-
клад, в законах про спадкування країн 
групи романського права, а також з не-
давнього часу в польському законодав-
стві. Чисто зобов’язальні заповідальні 
відмови, які передбачені виключно в 
німецькому спадковому праві, не дають 
право на подачу заяви [2].

Кредиторам спадкодавця Регламент 
також не надає права подачі заяви. 
У всякому разі це випливає з тексту аб-
зацу 1 статті 63 в поєднанні з абзацом 
1 статті 65, в яких кредитор спадкодавця 
не згадується. Питання можливості по-
дачі відповідної заяви представниками 
кредиторів спадкодавця залишається 
відкритим, хоча з іншого боку, сьогодні 
цьому ніщо не перешкоджає, особливо 
якщо право кредитора на подачу заяви 
кваліфікувати як питання законодавства 
про виконавче провадження [6, с. 62].

Заява повинна містити певні відомо-
сті, зазначені в абзаці 3 статті 65 Регла-
менту. Зазначення відомостей обов’яз-
кове лише в тому випадку, якщо вони 
відомі заявникові та необхідні органу 
видачі для опису фактів, підтвердження 
яких вимагає заявник. У будь-якому ви-
падку, слід вказати мету отримання Єв-
ропейського свідоцтва про спадкуван-
ня. Формулювання абзацу 3 статті 65, 
згідно з яким зазначення відомостей 
потрібно тільки в тому випадку, якщо 
вони відомі заявникові та необхідні ор-
гану видачі для опису фактів, підтвер-
дження яких вимагає заявник, вводить в 
оману, оскільки деякі відомості є необ-
хідними незалежно від того, чи відомі 
вони заявнику чи ні. 

Очевидно, що необхідно зазначати 
відомості, які ідентифікують спадкодав-
ця. Це ж стосується питання про ци-
вільний стан спадкодавця або питання 
про те, в якому режимі майнових відно-
син він проживав. Без відповідних відо-
мостей орган видачі не в змозі правиль-
но оцінити правове становище.

Тільки якщо орган видачі, зважаю-
чи на обов’язок надати сприяння, пе-
редбачений абзацом 5 статті 66, або че-
рез інші обставини може самостійно 
з’ясувати відсутні відомості, можна від-
мовитися від зазначення заявником ві-
домостей, необхідних для опису факту, 
який має підтвердити свідчення [2, с. 112]. 
Згідно пунктом к) абзацу 3 статті 65 в 
заяві повинні бути вказані відомості про 
те, чи заявив один з бенефіціарів про 
прийняття спадщини або ж про відмову 
від неї. Відмова від права спадкування 
існує в законодавстві багатьох країн ЄС. 
Вона оформляється або у вигляді дого-
вору з нотаріальним посвідченням, як, 
наприклад, в Німеччині, або у вигляді 
односторонньої нотаріальної заяви в 
усній формі, як у Франції, або в формі 
односторонньої письмової заяви, дій-
сність якої залежить від достатності по-
вноважень відказувача, як, наприклад, в 
Фінляндії і Швеції [2].

Згідно з абзацом 3 статті 65 відмо-
ва від права спадкування може не вка-
зуватися в заяві про видачу свідоцтва 
про спадкування. Це дивно, оскільки 
в багатьох країнах відмова безпосе-
редньо впливає на порядок спадку-
вання за законом. Правильніше було 
б вказувати в заяві на видачу свідоцтва 
про відмову від права спадкування, на-
віть якщо відсутній такий припис єв-
ропейського права.

2. Друга стадія — це стадія розгля-
ду заяви. Після надходження заяви 
про видачу свідоцтва орган видачі 
перевіряє надані заявником відомо-
сті, пояснення та інші підтверджуючі 
документи. В рамках розгляду заяви 
орган видачі в силу своїх повнова-
жень здійснює необхідні перевірки, 
але тільки за умови, якщо законодав-
ство його країни це передбачає і до-
пускає. Тому при розгляді заяви діє 
принцип офіційного розслідування, 
але тільки якщо він є частиною за-
стосовуваного органом видачі про-
цесуального законодавства. 
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Якщо lex fori [10] не передбачає 
принцип офіційного розслідування, то 
орган видачі просить заявника надати 
підтверджуючі документи, які вважає 
необхідними.

3. Наступна стадія — слухання і офі-
ційне опублікування. Заслуховування 
учасників і офіційне опублікування від-
повідно до абзацу 4 статті 66 реалізовує 
право громадянина бути вислуханим. 

Орган видачі повинен вжити всіх 
необхідних заходів щодо повідомлення 
бенефіціарів про подачу заяви про ви-
дачу свідоцтва. Якщо це необхідно для 
встановлення засвідчуваного факту, ор-
ган повинен заслухати кожного учасни-
ка, виконавця заповіту або керуючого 
спадщиною. Крім того, шляхом офі-
ційного опублікування він повинен 
дати можливість іншим можливим бе-
нефіціарам заявити свої права.

Проблемним при розробці законів, 
що трансформують Регламент в націо-
нальне право, є питання, які вимоги по-
винні пред’являтися до офіційного опу-
блікування, що покликано дати іншим 
бенефіціарам можливість заявити свої 
права. Зокрема, виникає питання, в якій 
формі воно має здійснюватися, в якій 
країні чи країнах, якою мовою, з яким 
терміном, до закінчення якого свідоцтво 
не може бути видано. Як правило, відпо-
віді на ці питання містить lex fori [10]. 

Однак в інтересах ефективного пра-
вового захисту національне процесу-
альне законодавство не може застосову-
вати форму офіційного опублікування, 
яка вочевидь не спроможна досягти 
мети, переслідуваної Регламентом. 

Якщо офіційне опублікування поклика-
не ефективно сприяти видачі достовір-
ного свідоцтва, то необхідно здійснюва-
ти його видачу після закінчення 
мінімального терміну після офіційного 
опублікування. При визначенні міні-
мального терміну слід врахувати, що 
при відкритті спадщини транскордон-
ного характеру бенефіціарам, як прави-
ло, складніше оцінити і перевірити фак-
тичні і юридичні обставини справи, ніж 
в чисто внутрішніх спадкових справах. 

У зв’язку з цим мінімальний термін 
офіційного опублікування повинен 
принаймні відповідати терміну, перед-
баченому щодо заслуховування осіб в 
рамках внутрішніх спадкових справ, 
або перевищувати його. Якщо у органу 
видачі є підстави вважати, що можли-
вий бенефіціар має невстановлене міс-
це проживання за кордоном, то дореч-
ною є вимога офіційного опублікування 
за кордоном [11]. 

Отже, як бачимо, у кожному випадку 
процесуальний порядок оформлення 
спадщини є стадійним, а послідовність 
стадій закріплена нормами національ-
ного або наднаціонального законодав-
ства. Саме тому наразі є необхідною 
процедура адаптації українського спад-
кового законодавства до законодавства 
ЄС в цілому і до Європейського Регла-
менту ЄС 650/2012 від 4 липня 2012 р. 
«Про компетенції, застосовуване право, 
визнання та виконання рішень, при-
йняття та виконання нотаріальних актів 
з питань спадкування, а також про ство-
рення європейського свідоцтва про 
спадкування» зокрема.
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Постановка проблеми. Актуаль-
ною проблемою, яка потребує свого до-
слідження, є питання обрання найбільш 
ефективної моделі здійснення реформи 
вітчизняного механізму державної влади 
взагалі й органів місцевого самовряду-
вання. На сьогодні не створено ідеальної 
моделі місцевого самоврядування чи уні-
версального рецепту її реформування в 
жодній державі світу, але досвід кожної 
окремо взятої держави у цій сфері, зо-
крема скандинавських країн ЄС, заслуго-
вує на повагу та врахування.

Стан дослідження. Питаннями до-
слідження реформ місцевого самовря-
дування в державах-учасницях ЄС за-
ймалися такі вчені та практики, як 
М. О. Баймуратов,  О. В. Батанов, 
Ю. І. Ганущак, П. Ф. Гураль, О. О. Ко-
лодяжний, О. В. Люта, М. О. Петри-
шина, С. Г. Серьогіна, В. Л. Федоренко 
та інші, але дослідженням місцевої по-
літики скандинавських країн майже не 
приділялося уваги.

Метою статті є аналіз наявної мо-
делі місцевого самоврядування в скан-
динавських країнах ЄС, а також дослі-
дження системи органів місцевого са-
моврядування цих країн.

Виклад основного матеріалу. Єв-
ропа — континент, на якому процеси 
інтеграції та дисінтеграції, що змінюють 
одні одних, впливають на основні умо-
ви, в яких здійснюється політична влада. 
Європейський політичний ландшафт 
постійно змінюється. Це означає, що 
усталені політичні лінії розлому посту-
пово зміщуються та змінюють свій ха-
рактер. Існує невпевненість щодо май-
бутнього напрямку Європи, результатом 
чого є значні виклики для політичного 
лідерства та сил політичних інновацій.

Ситуація в Європі, особливо в сфері 
ЄС, часто описується як «нове Середньо-
віччя». Декілька політичних систем чи 
способів правління існують в межах од-
ного географічного простору в постійній 
взаємодії, іноді за відсутності принципу 
ієрархічного порядку і навіть чітко визна-
ченого розподілу функцій. В цій системі 
влада держави часто ослаблюється, у дея-
ких випадках відкрито ставиться під сум-
нів. Типовими для цієї ситуації є поєднан-
ня сильних наднаціональних інституцій, 
транскордонних мереж, дублювання пра-
вомочностей та зміни лояльності.

Геополітична невизначеність не 
обов’язково повинна мати вибуховий 
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характер, щоб стати відчутною: у добре 
організованих та стабільних країнах, та-
ких як країни Західної Європи, навіть у 
досить слабкій, більш латентній формі 
вона здатна спричинити нові зміни у 
владних силах та поступки в сувереніте-
ті шляхом постійних перемовин та 
спонтанних соціальних процесів. В той 
же час не можна виключати можливість 
більш далекосяжних наслідків у випадку 
подальшої активності у певних нестабіль-
них зонах Європи. Розширення ЄС на 
схід може спричинити нові конфлікти. 

Як і інші маленькі держави, сканди-
навські країни політично, економічно 
та культурно розташовані на перетині 
цих силових полів. Загалом вважалося, 
що міста та регіони функціонують у 
навколишньому світі, сформованому 
діячами національної політичної систе-
ми. Майже не приділялося уваги скан-
динавським дослідженням місцевої чи 
регіональної політики та адміністрації 
щодо оперативного значення для міст 
та провінцій наднаціональних інститу-
цій та процесів, що відбуваються в ін-
ших країнах.

Отже, почнемо з Данії. Конститу-
ційний розвиток у Данії розпочався у 
1849 р., коли у період посилення бур-
жуазних революцій на Європейському 
континенті було прийнято першу дат-
ську Конституцію. Потім її послідовно 
змінювали конституції 1855 та 1863 рр. 
У 1866 р. чинність Конституції 1849 р. 
було поновлено, однак до неї було вне-
сено поправки. У 1915 р. Конституцію 
1849 р. із наступними змінами карди-
нально переглянули, тому цей рік у Да-
нії вважається роком запровадження 
нової Конституції.

За формою державного устрою Да-
нія є унітарною державою. У 1970 та 
2007 рр. у країні відбулися реформи з 
реорганізацією адміністративного поді-
лу країни, які скоротили кількість муні-
ципалітетів (комун) до 98 і замінили 
колишні 13 адміністрацій провінцій на 
5 регіонів. Міста Копенгаген і Фредерік-

сберг виділено в окремі адміністративні 
одиниці, але вони мають менше прав, 
ніж області.

Муніципалітети відповідають за на-
дання більшості послуг, пов’язаних із со-
ціальним забезпеченням, що стосуються, 
зокрема, початкової освіти, центрів за-
йнятості, соціальної допомоги та пільг. 
До компетенції муніципалітетів віднесе-
но також питання інтеграції біженців та 
іммігрантів, захист навколишнього сере-
довища, збір та утилізацію відходів, а та-
кож питання культури і спорту. Головни-
ми сферами відповідальності регіонів є 
охорона здоров’я, діяльність лікарень, 
медичне страхування, регіональний роз-
виток, сприяння бізнесу і туризм. Хоча 
регіони мають ради, які обираються 
шляхом прямих виборів, формально 
вони не наділені статусом органів місце-
вого самоврядування, тобто не мають 
права стягувати податки. 

Муніципалітети і регіони мають ви-
сокий ступінь незалежності від уряду 
під час виконання своїх повноважень, 
при цьому автономія щодо встановлен-
ня рівня місцевих податків на практиці 
значно звузилася за останні роки. Гу-
бернатори провінцій наділені повнова-
женнями перевіряти діяльність органів 
місцевого самоврядування для забезпе-
чення дотримання ними вимог закону. 

У Данії функціонує Асоціація місце-
вих влад, яка представляє інтереси муні-
ципалітетів у відносинах з урядом, а як 
асоціація роботодавців — у відносинах 
із профспілками. 

Ради муніципалітетів, як і ради регі-
онів, обираються шляхом прямих вибо-
рів на чотирирічний термін. Рада оби-
рає голову із числа своїх членів на весь 
термін її повноважень. Голова ради та-
кож виконує повноваження керівника 
адміністрації. У муніципалітетах голова 
ради має титул мера та очолює фінан-
совий комітет. Рада може створювати 
постійні комітети із різних сфер, які 
здійснюють управління адміністратив-
ними справами [2, с. 4–8]. 
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Розділом 82 Акта про Конституцію 
1953 р. передбачено: «Право муніципа-
літетів самостійно управляти власними 
справами під наглядом держави закрі-
плюється законодавчо». Отже, Консти-
туція захищає муніципалітети, хоча при 
цьому і не гарантує їм права стягувати 
податки або встановлювати які-небудь 
обмеження щодо нагляду з боку держави. 

Закон про муніципальне управління 
визначає загальні правила для рад, комі-
тетів, мерів, місцевих бюджетів і дер-
жавного нагляду. Державні адміністра-
ції регіонів здійснюють моніторинг за-
гального дотримання органами місце-
вого самоврядування законодавства про 
діяльність органів влади, за винятком 
Закону про працю. Відповідно до Зако-
ну про муніципальну адміністрацію фі-
нансова звітність органів місцевої влади 
підлягає незалежному аудиту.

Більша частина доходів муніципалі-
тетів формується із податків, зокрема 
місцевого податку на доходи фізичних 
осіб. Взагалі муніципалітети мають сво-
боду встановлювати ставку податку, 
хоча на практиці є певні обмеження. 
Отримання позик органами місцевого 
самоврядування підлягає суворому наг-
ляду з боку держави і дозволяється 
лише у визначених сферах (наприклад, 
інвестиції у комунальне господарство). 

Історію місцевого самоврядування 
Фінляндії можна прослідкувати із Се-
редньовіччя і до часів, коли країна була 
частиною Шведського королівства та 
Російської імперії. Так, до XIX ст. Фін-
ляндія становила частину Шведського 
королівства упродовж майже 500 років, 
а в 1809 р. була приєднана до Росій-
ської імперії на правах автономії. Лише 
6 грудня 2017 р. Фінляндія одержала не-
залежність і проголосила себе сувере-
нною державою [1, с. 119–120].

Після здобуття незалежності Фін-
ляндії у 1917 р. основи місцевого само-
врядування цієї держави було викладе-
но у Конституції 1919 р. Під опікою 
міністерств муніципалітети отримали 

повноваження з надання публічних по-
слуг. Із кінця 80-х рр. минулого століття 
спостерігається тенденція до посилення 
місцевої автономії, реформування муні-
ципальних фінансів. 

11 червня 1999 р. у Фінляндії було 
прийнято нову Конституцію — Ос-
новний Закон Фінляндії, який набув 
чинності з 1 березня 2000 р. У новій 
Конституції чітко та послідовно визна-
чено курс на перетворення країни із 
республіки зі змішаною формою прав-
ління на парламентську республіку. Це 
відображено насамперед у її структурі: у 
системі державних органів перше місце 
належить уже не президентові, а парла-
менту. Конституція значно розширила 
коло питань, які можуть регулюватися 
лише законами. При цьому суворо об-
межено можливість делегування зако-
нодавчих та інших повноважень урядо-
ві та підлеглим йому органам [3, c. 397].

Конституція 1999 р. закріпила дво-
ланкову систему адміністративного ус-
трою — регіони і муніципалітети. Так, 
країна поділена на 19 регіонів (які не на-
лежать до місцевого самоврядування, ок-
рім Оланду та Кайнуу) і на 313 муніципа-
літетів, тобто місцеве самоврядування 
передбачено тільки на рівні муніципалі-
тетів. На регіональному рівні утворю-
ються лише органи, які представляють 
інтереси центру. Конституція Фінляндії 
1999 р. надає чіткі гарантії місцевому са-
моврядуванню. Зокрема, у розд. 121 за-
значено: «Фінляндія ділиться на муніци-
палітети, чиї адміністрації ґрунтуються 
на самоврядуванні їхніх мешканців». 
Згідно з Конституцією муніципалітети 
мають право стягувати податки.

Муніципалітети — головні надава-
чі послуг із соціального забезпечення, 
до переліку яких належить також вто-
ринна медична допомога (питання 
якої в інших країнах зазвичай віднесе-
но до компетенції вищого рівня вряду-
вання). До функцій муніципалітетів 
належать також питання освіти (до-
шкільної, початкової, середньої, про-
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фесійно-технічної і для дорослих), 
спорту, культури, територіального пла-
нування, будівництва та охорони навко-
лишнього середовища. Інтереси муні-
ципалітетів представляє Асоціація міс-
цевих і регіональних органів самовряду-
вання Фінляндії (AFLRA) [2, с. 16–18].

Муніципальні ради обираються 
шляхом прямих виборів на термін 4 
роки. Рада обирає членів правління про-
порційно кількості місць, яка належить 
різним партіям у раді. Виконавчий орган 
ради складається із правління та призна-
чених адміністративних працівників. За-
звичай фінські муніципалітети не мають 
мерів, і рада призначає муніципального 
менеджера, який очолює адміністрацію. 
Однак зміни, прийняті у 2006 р. до Зако-
ну про місцеве врядування, дали змогу 
муніципальним радам замість менеджера 
обирати як мера представника, який 
очолює адміністрацію та є головою ви-
конавчого комітету. Рада також може 
створювати комітети для вирішення пи-
тань у конкретних сферах повноважень. 

Закон про місцеве врядування 
1995 р. визначає загальні функції і по-
рядок організації виборів, фінансової 
діяльності та міжмуніципального спів-
робітництва. Головним обов’язком му-
ніципалітетів є сприяння добробуту 
мешканців і сталому розвитку їх місце-
вості. Міністерство фінансів здійснює 
нагляд за діяльністю та фінансами муні-
ципалітетів [2, с. 19]. 

Швеція не має єдиного кодифікова-
ного конституційного акта. Сучасну 
конституцію Швеції становлять такі 
акти: Акт про форму державного прав-
ління 1974 р. із поправками від 20 квіт-
ня 1978 р., 7 листопада 1979 р. і 23 ли-
стопада 1994 р., Акт про престолонаслі-
дування 1810 р. із поправками від 15 ли-
стопада 1979 р., Акт про свободу друку 
1949 р. та Основний Закон про свободу 
висловлювань 1991 р. [3, с. 700–802]. 

Згідно з чинними конституційними 
актами у Швеції, як і у більшості інших 
унітарних держав світу, є два різновиди 

публічної влади — державна влада та 
місцеве самоуправління. Публічна вла-
да здійснюється на трьох рівнях: націо-
нальному, регіональному та місцевому. 
На національному рівні державну владу 
здійснюють такі державні органи як 
Риксдаг (однопалатний парламент), 
уряд, міністерства та різні спеціалізова-
ні державні агентства.

На регіональному рівні державна 
влада у Швеції здійснюється в межах ад-
міністративних одиниць державного 
управління — ленів, які очолюють гу-
бернатори та регіональні збори. Губер-
натор лену призначається урядом Шве-
ції, його кандидатуру затверджує Ко-
роль на 6 років. Тобто лени є представ-
никами уряду Швеції і на регіональному 
рівні та безпосередньо йому підкон-
трольні. Найважливіша функція ле-
нів  — розробка і реалізація програм 
регіонального розвитку та координація 
взаємодії державних і муніципальних 
органів влади на регіональному рівні.

Місцевий рівень публічної влади 
представлений громадами та комунами. 
Шляхом прямих виборів населення 
обирає членів ради — уповноважених 
муніципалітету, які потім формують 
інші органи муніципальної влади в му-
ніципалітеті. Самоврядні органи місце-
вого рівня (муніципалітети) не підпо-
рядковані регіональним (ландстингам), 
але активно із ними співпрацюють, са-
мостійно визначаючи напрями такої 
співпраці. Нині у країні діють 290 муні-
ципалітетів на місцевому рівні та 20 му-
ніципальних округів на регіональному 
рівні [6, с. 46–48].

Правове підґрунтя діяльності орга-
нів місцевого самоврядування станов-
лять Конституція Швеції, базовий За-
кон про місцеве самоврядування 1991 р. 
і деякі акти виборчого, податкового та 
галузевого законодавства, які регулю-
ють окремі аспекти компетенції, повно-
важень і відповідальності органів місце-
вого самоврядування, а також їх відно-
сини з органами державної влади.
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Муніципалітети та муніципальні ок-
руги можуть відрізнятися як за площею, 
так і за кількістю населення. Напри-
клад, найбільший за площею муніци-
палітет Кіруна (Kiruna) (19 447 км²) роз-
ташовано на півночі Швеції, а наймен-
ший муніципалітет Сундбюберг (Sun-
dbyberg) (9 км²) — неподалік від Сток-
гольма. За кількістю населення найбіль-
шим шведським муніципалітетом є 
Стокгольм, в якому майже мільйон 
мешканців. Найменшу кількість насе-
лення зареєстровано в муніципалітеті 
Бьюрхольм (Bjurholm), де мешкає при-
близно 2,6 тис. осіб.

Чисельність мешканців майже по-
ловини муніципалітетів країни переви-
щує 15 тис. осіб, у решті кількість насе-
лення становить понад 100 тис. осіб. 
Така нерівномірність характерна також 
і для муніципальних округів. Юрисдик-
ція частини муніципальних органів по-
ширюється приблизно на 200–300 тис. 
мешканців. Найбільшим за кількістю 
населення є муніципальний округ Сток-
гольмського лену, в якому зареєстрова-
но понад 1,85 млн осіб [7, с. 57–79].

У Законі про місцеве самоврядуван-
ня Швеції наведено фундаментальні 
принципи організації та діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування. По 
суті, цей Закон визначає лише основи 
організації місцевого самоуправління, 
надаючи при цьому муніципальним ор-
ганам влади широкі можливості для са-
мостійного вирішення його завдань. 
Дія цього Закону рівною мірою поши-
рюється як на муніципалітети, так і на 
муніципальні округи. У Законі про міс-
цеве самоврядування передбачено по-
діл Швеції на муніципалітети та муні-
ципальні округи, наведено поняття 
мешканця муніципального утворення, 
визначено основні повноваження та 
організаційну структуру місцевих орга-
нів влади, особливості фінансового 
управління тощо.

Для Швеції характерним є високий 
рівень самостійності органів місцевого 

самоуправління у вирішенні законодав-
чо закріплених за ними завдань. Сьо-
годні органи державної влади Швеції 
намагаються зменшити обсяг власних 
повноважень на місцях на користь орга-
нів місцевого самоуправління. Основну 
відповідальність у сферах соціального 
забезпечення, охорони здоров’я, освіти, 
екології передбачено на рівні муніци-
пальних утворень. У цих сферах держа-
ва здійснює загальне законодавче регу-
лювання та частково надає фінансуван-
ня у межах системи державних трансфе-
рів і вирівнювання бюджетної забезпе-
ченості муніципальних утворень.

Якщо більш детально досліджувати 
основні повноваження органів влади 
муніципалітетів, що становлять пер-
ший рівень місцевого самоуправління у 
Швеції, можна виокремити такі питан-
ня: соціальний захист населення; до-
шкільна, початкова та середня освіта; 
первинна система охорони здоров’я 
(муніципальні поліклініки); пожежна 
охорона; житлово-комунальне госпо-
дарство; землекористування; цивільна 
оборона та захист навколишнього се-
редовища; будівництво; громадський 
транспорт і зв’язок; спорт і молодіжна 
політика; культура та мистецтво; бла-
гоустрій і догляд за подвір’ями, вулиця-
ми та парками; енергетичне плануван-
ня; співпраця місцевих органів влади 
(об’єднання муніципалітетів і муніци-
пальних округів). 

До повноважень влади муніципаль-
них округів, що становить другий рі-
вень місцевого самоуправління, нале-
жать питання охорони здоров’я у краї-
ні. Згідно із Законом про охорону здо-
ров’я та медичне обслуговування від-
повідальність за роботу амбулаторних 
і стаціонарних установ охорони здо-
ров’я покладено на муніципальні орга-
ни. Уся територія Швеції поділена на 
шість регіонів, у кожному з яких розта-
шовано регіональні лікарні, що нада-
ють будь-які види послуг. Муніципаль-
ні округи надають також стоматологіч-
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не  обслуговування  громадянам  до 
20 років [4, с. 155–167].

Крім зазначених повноважень, до 
компетенції влади муніципальних окру-
гів належить також вирішення питань 
муніципальної промисловості та тор-
гівлі, середньої професійної медичної 
освіти, вищої освіти у народних універ-
ситетах, діяльності спеціальних установ 
для людей із затримкою інтелектуаль-
ного розвитку та співпраці місцевих ор-
ганів влади (об’єднання муніципалітетів 
і муніципальних округів). Питання гро-
мадського транспорту і зв’язку належать 
до спільного відання із муніципалітетами.

У разі прийняття муніципальними 
органами влади рішень, які виходять за 
межі їх компетенцій, згідно із Законом 
про місцеве самоуправління кожен 
мешканець муніципального утворення 
має право оскаржити такі рішення муні-
ципального утворення в суді. Главою 
10 Закону про місцеве самоуправління 
передбачено право на оскарження рі-
шень муніципальних органів влади в 
адміністративному суді першої інстан-
ції, яким є адміністративний суд відпо-
відного лену. Таке право належить кож-
ному мешканцю муніципального утво-
рення, зареєстрованому на його тери-
торії. Це досить поширена практика, 
що є важливим інструментом впливу 
населення на діяльність місцевої влади.

Законодавство Швеції не наводить 
єдиного переліку питань, вирішення 
яких належить до виключної компетен-
ції органів місцевого самоуправління. 
Усі повноваження, покладені на муні-
ципальні утворення парламентом чи 
урядом, мають імперативний характер і 
визначені у Законі про місцеве са-
моуправління, а також у спеціальних 
законах, що належать до тієї чи іншої 
сфери управління і за допомогою яких 
здійснюється розподіл повноважень та 
предметів відання між різними рівнями 
влади. Крім того, реалізація деяких по-
вноважень муніципалітетів і муніци-
пальних округів не має обов’язкового 

характеру. Тобто крім обов’язкової ком-
петенції у Швеції є факультативна ком-
петенція муніципальних утворень.

Питання фінансового забезпечення 
діяльності місцевого самоуправління є 
дуже важливим для ефективного управ-
ління та розвитку муніципальних утво-
рень. Основні принципи фінансового 
управління муніципальними утворен-
нями Швеції визначено Законом про 
місцеве самоуправління. Згідно з § 2 
гл. 8 цього Закону управління фінанса-
ми в муніципалітетах і муніципальних 
округах насамперед має відповідати ви-
могам задовільної прибутковості та на-
дійного забезпечення вкладення ко-
штів. Усі детальні приписи та рішення, 
пов’язані з управлінням фінансами му-
ніципального утворення, належать до 
компетенції зборів уповноважених. 

Згідно із Законом про місцеве са-
моуправління щороку муніципалітети 
та муніципальні округи у Швеції скла-
дають бюджет на наступний календар-
ний рік. Бюджет має містити детальний 
план господарської діяльності та фінан-
совий план на бюджетний рік, а також 
фінансовий план на трирічний період, 
який обчислюється від початку бю-
джетного року. Крім того, у фінансово-
му плані на бюджетний рік обов’язково 
має бути визначено джерела фінансу-
вання усіх статей бюджету і надано 
оцінку фінансового становища муніци-
пального утворення на кінець бюджет-
ного року [5, с. 17–19].

Значущість ролі місцевого са-
моуправління у системі публічної влади 
Швеції спричинила поступовий пере-
хід місцевих органів влади до практики 
довготривалого фінансового плануван-
ня, що застосовується додатково до 
прийняття річного бюджету муніци-
пального утворення. Такий вид фінан-
сового планування, спрямований на 
перспективу та досягнення стабільнос-
ті, став досить популярним і отримав 
закріплення у Законі про місцеве са-
моуправління.
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Основними джерелами доходів му-
ніципальних утворень є муніципаль-
ний податок, державні дотації, у тому 
числі й відрахування із деяких держав-
них податків, плата за надані послуги, 
доходи від продажу муніципальної 
власності та займу.

Право муніципальних утворень стя-
гувати податки передбачено § 7 гл. 1 
Акта про форму правління, за змістом 
якого «муніципалітети та муніципальні 
округи мають право стягувати податки 
для виконання своїх завдань». Консти-
туція Швеції окремо не визначає видів 
податків, які можуть стягувати муніци-
палітети та муніципальні округи. До 
того ж місцева влада не може самостій-
но вирішувати, які види податків вона 
стягуватиме, — це робить парламент за 
пропозицією уряду. Перелік видів муні-
ципального податку єдиний для усіх 
муніципальних утворень. Муніципаль-
ні утворення лише визначають ставку 
муніципального податку. Нині як муні-
ципальний визначено лише прибутко-
вий податок.

Муніципальний податок стягується 
з фізичних осіб до бюджету того муні-
ципального утворення, в якому вони 
зареєстровані станом на 1 листопада 
року, що передує податковому періоду. 
Муніципальний податок, який є при-
бутковим податком, стягується за про-
порційною шкалою і цим принципово 
відрізняється від державного прибутко-
вого податку, що розраховується за 
прогресивною шкалою. Тобто розмір 
податкової ставки муніципального по-
датку, що встановлюється муніципаль-
ним утворенням, не залежить від вели-
чини доходів фізичної особи та має 
фіксований характер. Втім, слід зазна-
чити, що система муніципального опо-
даткування Швеції має також і певні не-
доліки, наприклад, не усі групи осіб — 
споживачів муніципальних послуг — 
платники податків. Споживачами муні-
ципальних послуг є як окремі громадя-
ни, так і підприємства. Однак структура 

муніципального податку така, що ви-
плачується він лише фізичним особам. 

Значна доля прибуткової частини 
бюджетів муніципальних утворень 
Швеції формується за рахунок місце-
вого оподаткування. На сьогодні дохо-
ди муніципалітетів на 60 % складають-
ся за рахунок власних податкових над-
ходжень, а в муніципальних округах 
цей відсоток ще вищий і становить 
майже 80 % [8]. 

Основна роль держави в системі фі-
нансування місцевого самоуправління 
Швеції полягає у вирівнюванні бю-
джетної забезпеченості муніципальних 
утворень за рахунок перерозподілу ко-
штів муніципальних утворень і надання 
державних дотацій. Якщо раніше, до 
початку 90-х рр., переважна частина 
державних дотацій мала цільовий ха-
рактер і призначалася для підтримки 
освітніх установ та установ із догляду за 
престарілими, то сьогодні державні до-
тації є загальними, і муніципальні утво-
рення самостійно розподіляють кошти 
для фінансового забезпечення вирі-
шення питань місцевого значення. Це 
надає місцевій владі певну свободу 
щодо виконання повсякденних завдань 
і підвищує відповідальність за якість на-
даних послуг.

Із 1 січня 2005 р. у Швеції діє нове 
законодавство, розроблене та прийняте 
за ініціативи уряду. Воно стосується мо-
дернізованої системи міжбюджетних 
відносин, що значною мірою вплинула 
на відносини між центральними орга-
нами державної влади та органами міс-
цевого самоуправління з питань бю-
джетних правовідносин, організації та 
здійснення бюджетного процесу. Нова 
система міжбюджетних відносин спря-
мована на вирівнювання бюджетної за-
безпеченості муніципалітетів і муніци-
пальних округів із метою надання меш-
канцям їх територій однакового обсягу 
послуг незалежно від доходів муніци-
пального утворення, а також інших 
факторів. Основу нової концепції між-
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бюджетних відносин становлять такі 
5 елементів:

1) вирівнювання бюджетної забез-
печеності муніципальних утворень за 
доходами;

2) вирівнювання бюджетної забез-
печеності муніципальних утворень за 
витратами;

3) дотації на компенсацію структур-
них відмінностей;

4) дотації перехідного періоду;
5) коригуючі дотації/відрахування.
Вирівнювання бюджетної забезпе-

ченості муніципальних утворень є не-
обхідним, оскільки умови функціону-
вання як муніципалітетів, так і муніци-
пальних округів іноді дуже відрізняють-
ся, що зумовлює нерівне становище 
муніципальних утворень під час реалі-
зації ними своїх повноважень. Причи-
ною цього можуть бути, наприклад, 
особливості географічного розміщення 
відповідного утворення.

Крім того, органи місцевого са-
моуправління мають неоднакову фі-
нансову базу для виконання доручених 
їм функцій. У середньому майже 70 % 
витратних зобов’язань муніципальних 
утворень Швеції фінансуються за раху-
нок доходів від муніципальних податків. 
І лише 15 % доходів муніципальних 
утворень у середньому забезпечується за 
рахунок державного фінансування [6].

Підсумовуючи, слід зазначити, що 
нинішня система місцевого самовряду-
вання Швеції побудована на основі ад-

міністративно-територіального поділу 
країни і має два рівні — регіональний та 
місцевий. Органам місцевого самовря-
дування Швеції властивий високий рі-
вень автономії, зокрема вони мають 
власні джерела доходу та наділені пов-
новаженнями визначати розміри подат-
ку на доходи фізичних осіб. 

Оскільки державне управління 
Швеції більшою мірою децентралізо-
ване, основна частина відповідальності 
у сферах соціального забезпечення, 
охорони здоров’я, екології та ін. покла-
дається на муніципальні утворення. 
У цих сферах держава здійснює загаль-
не регулювання та частково забезпечує 
фінансування. Вирішення значної кіль-
кості важливих соціальних завдань, що 
у багатьох європейських країнах покла-
дено на державу, у Швеції належить до 
виняткової компетенції органів місце-
вого самоуправління. 

Особливістю фінансового забезпе-
чення місцевого самоуправління Швеції 
є те, що основна частина витратної ча-
стини бюджетів муніципальних утво-
рень відшкодовується за рахунок доходів 
від муніципальних податків. Таким чи-
ном, залежність муніципальних бюдже-
тів від зовнішніх джерел фінансування 
значно скорочується, оскільки фінансо-
ва забезпеченість муніципальних утво-
рень здійснюється за рахунок прив’язки 
муніципальних бюджетів до системи му-
ніципальних податків і підвищення еко-
номічної значущості останніх.
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Постановка проблеми. Основою 
будь-якої діяльності є встановлення 

основоположних засад її здійснення. 
Адже, саме вони визначать основні на-
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Abstract. The basis of  any activity is the establishment of  the basic principles of  its imple-
mentation. After all, they will determine the main directions of  such activity outline its bound-
aries, help to build goals. Proper formulation of  the principles of  operation is a guarantee of  
its effectiveness. Of  course, anti-corruption activities are no exception. In our opinion, in the 
context of  the comprehensive counteraction to corruption in Ukraine, the legislative consoli-
dation of  the basic principles of  anti-corruption activities is important and urgent. Principles 
of  anti-corruption activities are divided into general: the rule of  law, legality, publicity and 
special: justice, the principle of  independence of  persons who are empowered in the field of  
combating corruption; principle of  interaction of  power structures with the institutes of  so-
ciety; availability of  independent media; the principle of  the inevitability of  liability for the 
commission of  corruption and corruption-related offenses; the principle of  an integrated and 
systematic combination of  measures to prevent and combat corruption.
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прями такої діяльності, окреслять її 
межі, допоможуть вибудувати цілі. Пра-
вильне формулювання принципів 
діяльності є запорукою її ефективності. 
Безумовно, антикорупційна діяльності 
не є виключенням. На нашу думку, в 
умовах всеохоплюючої протидії коруп-
ції в Україні, законодавче закріплення 
основних принципів антикорупційної 
діяльності є важливим та нагальним. 

Стан дослідження. Значний вне-
сок у розробку проблем корупції, анти-
корупційної діяльності та її засад було 
здійснено В. Івонцовим, О. Скомаро-
вим, О. Шевченко, С. Лазоренко, К. Ба-
бенко та багатьма іншими. 

Мета дослідження. Метою статті є 
систематизація існуючих знань, форму-
лювання, характеристика основних 
груп та конкретних принципів антико-
рупційної діяльності в Україні.

Виклад  основного  матеріалу. 
У першу чергу вважаємо за необхідне 
розкрити сутність поняття «принципи». 
У правовій доктрині під час визначення 
поняття принципів права науковці вжи-
вають такі категорії, як вихідні теоре-
тичні положення, основні, керівні заса-
ди (ідеї), загальні нормативно-керівні 
положення, провідні засади, закономір-
ність, сутність, система координат 
тощо. Багато категорій є однорідними. 
Тому принципи — це загальні, керівні 
(основні, головні, відправні, вихідні те-
оретичні, загальні нормативно-керівні, 
спрямовуючі) положення [1, с. 40]. Тоб-
то, серед вчених немає одностайності в 
розумінні сутності принципів права та 
їхнього впливу на законодавство. Це 
зумовлено насамперед методологією, 
якою керується вчений у дослідженні 
принципів права, а також його ро-
зумінням права. Враховуючи наявну в 
юриспруденції багатоманітність під-
ходів до праворозуміння, можна виді-
лити щонайменше два підходи до ро-
зуміння принципів права. Зокрема, 
прихильники природної концепції 
права переконані, що принципи права 

є визначальними і зумовлюють зміст 
правових норм. Прихильники пози-
тивістської концепції праворозуміння 
навпаки, впевнені в тому, що принци-
пи права потрібно виводити саме із 
норм права [2, с. 19]. 

Щодо юридичного закріплення 
принципів права, то як правило законо-
давець фіксує їх у перших статтях за-
конів. Однак, Закон України «Про запо-
бігання корупції», що є базовим для 
здійснення антикорупційної діяльності, 
на жаль, не містить таких принципів. 
Поза тим, системний аналіз цього та ін-
шого законів, що направлені на запобі-
гання та боротьбу з корупцією, дозво-
ляє виокремити принципи антикоруп-
ційної діяльності в Україні.

Стосовно видів принципів права, то 
В. М. Семенов пропонує виділяти загаль-
ноправові, міжгалузеві, галузеві та прин-
ципи окремих інститутів [3, с. 30–31]. На-
томість, Л. С. Явіч поділяє принципи на 
загально-соціальні та спеціально-со-
ціальні [4, с. 148–150]. На нашу думку, 
принципи антикорупційної діяльності 
бувають загальні, тобто характерні для 
всіх галузеві права та спеціальні, які 
притаманні  лише  антикорупційній 
діяльності та зумовлені її специфікою. 

До загальних принципів належать: 
верховенства права, законності, публіч-
ності. На правовій природі кожного з 
них та конкретних проявах у сфері про-
тидії корупції ми й пропонуємо зосере-
дити особливу увагу. Так, першим фун-
даментальним принципом права є прин-
цип верховенства права. Верховенство 
право має два аспекти вираження. Пер-
ший формальний полягає в тому, що 
вся діяльність в державі здійснюється 
відповідно до правових норм, а тому є 
чітко визначеною та має правові обме-
ження. Цей аспект верховенства права 
породжує низку правових норм, тради-
ційних для будь-якого режиму законно-
сті (зокрема, державні органи можуть 
приймати юридичні акти лише відпо-
відно до встановлених повноважень та 
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процедур; правомірність будь-якого 
акта чи дії державного органу має бути 
відкритою для перевірки незалежним 
судом за позовом зацікавлених осіб; 
особу може бути притягнуто до відпо-
відальності тільки на підставі порушен-
ня норм позитивного права). Вони сут-
тєво формалізують процес здійснення 
державної влади. Другий — матеріаль-
ний аспект верховенства права полягає 
в тому, що існують доволі чіткі стандар-
ти, які визначають сутність позитивно-
го права. Отже, верховенство права — 
це панування права певного змісту. 
Цими стандартами є насамперед основ-
ні права людини і принципи природ-
ного права (свобода, рівність, справед-
ливість тощо) [5, с. 30].

Другий принцип — це принцип за-
конності, який означає, що закон постає 
ключовою умовою легалізації та подаль-
шої легітимації органів державної влади. 
Тобто зазначені елементи механізму 
держави можуть формуватись та діяти 
лише на основі закону, який визначає 
порядок та способи їх утворення, їх ком-
петенцію та повноваження, а також від-
повідальність за порушення норм чин-
ного законодавства [6, с. 89]. Так, згідно 
з чинним законодавством ряд держав-
них органів наділені компетенцією у 
сфері протидії корупції, зокрема, На-
ціональне агентство з питань запобіган-
ня корупції — центральний орган ви-
конавчої влади зі спеціальним статусом, 
який забезпечує формування та реалізує 
державну антикорупційну політику; На-
ціональне антикорупційне бюро Украї-
ни, що є державним правоохоронним 
органом, на який покладається попе-
редження, виявлення, припинення, роз-
слідування та розкриття корупційних 
правопорушень, віднесених до його 
підслідності, а також запобігання вчи-
ненню нових; Спеціалізована антико-
рупційна прокуратура України, яка 
здійснює нагляд за додержанням за-
конів під час проведення оперативно-
розшукової діяльності, досудового роз-

слідування Національним антикоруп-
ційним бюро України; підтримання 
державного обвинувачення у відповід-
них провадженнях; представництво ін-
тересів громадянина або держави в суді 
у випадках, передбачених цим Законом 
і пов’язаних із корупційними або 
пов’язаними з корупцією правопору-
шеннями. Більше того, незабаром буде 
прийнято закон, який започаткує  діяль-
ність  антикорупційного суду, тобто 
суду, який буде відправляти правосуддя 
відповідно до визначених законом засад 
та процедур судочинства з метою захи-
сту особи, суспільства та держави від ко-
рупційних і пов’язаних із ними злочинів 
та судового контролю за досудовим роз-
слідуванням цих злочинів.

Третій принцип — це принцип пу-
блічності, тобто гласність та відкритість 
всіх суб’єктів, що уповноважені займа-
тися антикорупційною діяльністю. Да-
ний принцип має кілька проявів: 

1) безперешкодний рух інформації 
про явища і процеси в державно-право-
вій та муніципальній сферах, а також 
інформування громадськості про вжит-
тя заходів щодо запобігання і протидії 
корупції; 

2) особи, які беруть участь у запобі-
ганні та протидії корупції, не можуть 
бути обмежені у праві на отримання від 
органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування інформації 
щодо запобігання та протидії корупції; 

3) особа, притягнута до відповідаль-
ності за корупційне правопорушення, 
не може бути обмежена у праві на отри-
мання в правоохоронному органі та 
суді усної або письмової інформації 
про результати розгляду її справи, а ко-
жен, хто не є стороною у судовій справі 
про корупційне чи пов’язане з коруп-
цією правопорушення, має право на 
вільний доступ до судового рішення в 
порядку, встановленому законом; 

4) розгляд справ про корупційні та 
пов’язані з корупцією правопорушен-
ня у судах відбувається відкрито, крім 
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випадків, установлених процесуаль-
ним законом [7].

Другою групою принципів антико-
рупційної діяльності, як вже зазначало-
ся, є спеціальні принципи. І перший із 
них — це принцип справедливості. 
В основі корупції, як деструктивного 
явища, лежить спотворення справедли-
вості у суспільстві, адже фактично лю-
ди, які наділені певними майновими чи 
немайновими правами, пільгами та при-
вілеями одержують можливість «впли-
вати» у незаконний спосіб на процес 
прийняття та результати юридично 
значимих рішень, дій тощо. Саме тому, 
одним з основних принципів антико-
рупційної діяльності є принцип спра-
ведливості, тобто всі учасники право-
відносини є рівні перед законом, права 
кожної особи, яка буде визнана пі-
дозрюваною чи обвинуваченою за 
вчинення корупційного злочину будуть 
дотриманні та гарантуватимуться кож-
ним компетентним суб’єктом. Водночас, 
як вказує О. Скомаров, зазначений прин-
цип кореспондується з іншого принци-
пу здійснення антикорупційної діяльно-
сті, а саме: політичною нейтральністю і 
позапартійністю всіх суб’єктів владних 
повноважень, які наділені антикорупцій-
ною компетенцією. Виокремлюючи 
цей принцип, законодавець, на нашу 
думку, намагався акцентувати увагу на 
неполітичному характері діяльності пра-
воохоронного органу, неможливості 
впливу на його функціонування з боку 
політичних сил [8, c. 226].

Другий принцип цієї групи — це 
принцип незалежності осіб, які наділені повно-
важеннями у сфері протидії корупції. На 
нашу думку, незалежність та неуперед-
женість таких компетентних суб’єктів 
має забезпечуватися, у першу чергу, на-
лежним рівнем оплати праці таких осіб. 
Адже, аналізуючи причини та умови 
корупції можна відмітити, що однією з 
найбільш вагомих із них є саме недос-
тойний рівень оплати праці, а як наслі-
док спокуса одержання неправомірної 

вигоди або ж вчинення іншого коруп-
ційного правопорушення чи правопо-
рушення, пов’язаного з корупцією.

Третій спеціальний принцип — це 
принцип взаємодії владних структур з інсти-
тутами суспільства, населенням вимагає 
поєднання зусиль у протидії корупції 
владних структур і суспільних інститу-
цій. Протидія корупції— це не лише 
справа держави, це справа всього су-
спільства. Кожен суспільний інститут у 
цій справі має виконати свою функцію, 
в межах повноважень вжити всіх можли-
вих антикорупційних заходів. Обмежен-
ня протидії корупції правоохоронною 
діяльністю відповідних державних ор-
ганів виключає виконання основних зав-
дань і досягнення мети антикорупційної 
діяльності [9, с. 132]. Більше того, ми пе-
реконані, що найбільш ефективним, 
оскільки є найменш заангажованим, ви-
ступає саме громадський контроль.

Четвертий принцип — це наявність 
незалежних ЗМІ, які здатні повно та 
об’єк тивно висвітлювати політичне 
життя держави. Так, незалежні ЗМІ вно-
сять важливий вклад в боротьбу з ко-
рупцією, розкриваючи і розголошую-
чи посадові зловживання і освітлюючи 
антикорупційну програму. Суттєвим 
моментом забезпечення відкритості 
влади в Україні є становлення й розви-
ток незалежної преси. У будь-якій демо-
кратичній державі ефективне функціо-
нування владних структур неможливе 
без незалежної преси — своєрідної 
«опозиції» до влади, соціального інсти-
туту. У розвинутих цивілізованих краї-
нах засоби масової інформації є одним 
із найпотужніших антикорупційних со-
ціальних інститутів: встановлення і 
оприлюднення журналістами фактів 
зловживання владою з боку державних 
чиновників здебільшого стає початком 
кінця їхньої кар’єри [10].

П’ятий принцип — це принцип невід-
воротності відповідальності за вчинення ко-
рупційних та пов’язаних з корупцією правопо-
рушень, який означає, що кожна особа, 
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яка вчинила таке правопорушення, під-
лягає покаранню та/або іншим право-
вим заходам; звільнення від відповідаль-
ності, від покарання (стягнення) чи 
його відбування, а також заміна пока-
рання (стягнення) більш м’яким допу-
скаються лише у випадках, передбаче-
них законом [7]. Система покарань за 
корупційні злочини в Україні представ-
лена восьми видами покарань: штра-
фом, позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною 
діяльністю, громадськими роботами, 
виправними роботами, арештом кон-
фіскацією майна, обмеженням волі та 
позбавленням волі на певний строк. 
Найсуворіше покарання за корупційні 
злочини — це позбавлення волі на 
строк до п’ятнадцяти років з конфіска-
цією майна. Цікавим є те, що законода-
вець передбачає можливість звільнення 
особи, яка запропонувала, пообіцяла 
або надала неправомірну від криміналь-
ної відповідальності (а отже, і від пока-
рання) за злочини, передбачені ст. 354, 
368-3, 369-4, 369, 369-2 Кримінального 
кодексу України, за наявності додер-
жання умов і підстав, зазначених у ч. 5 
ст. 354 цього Кодексу [11].

Шостий, але не менш важливий 
принцип, — це принцип комплексного та 
системного поєднання заходів запобігання ко-
рупції та боротьби з нею. Безумовно, 

більш ефективним є не боротьба з існу-
ючою проблемою, а профілактика її 
виникнення, саме тому українське зако-
нодавство нині більшою мірою спря-
моване на запобігання корупції. Так, в 
Україні діють такі заходи як фінансо-
вий контроль, обмеження щодо одер-
жання подарунків, обмеження щодо 
сумісництва та суміщення з іншими ви-
дами діяльності тощо. Що ж до бороть-
би з корупцією, то відбулось суттєве 
оновлення складів та видів корупційних 
злочинів, а також правопорушень, які 
лише пов’язанні з корупцією. 

Висновки: З огляду на викладене 
вище, антикорупційна діяльність в 
Україні, як і будь-яка діяльність здійс-
нюється відповідно до певних осново-
положних ідей, якими є принципи. 
Принципи антикорупційної діяльності 
поділяється на загальні: верховенства 
права, законності, публічності

та спеціальні: справедливості, прин-
цип незалежності осіб, які наділені по-
вноваженнями у сфері протидії коруп-
ції; принцип взаємодії владних струк-
тур з інститутами суспільства; наявність 
незалежних ЗМІ; принцип невідворот-
ності відповідальності за вчинення ко-
рупційних та пов’язаних з корупцією 
правопорушень; принцип комплексно-
го та системного поєднання заходів за-
побігання корупції та боротьби з нею.
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Реалізуючи державний суверенітет 
на своїй території українські органи вла-
ди поступово відійшли від практики 
нормативної регламентації в’їзду в країну 
відповідно до принципів, характерних 
для попередньої радянської суспільно-
політичної формації. Низка об’єктивних 
та суб’єктивних чинників спричинила 
необхідність проведення специфічної 
правової політики, що забезпечувала би 
регулювання міграційних процесів на 
засадах відкритості кордонів, забезпе-
чення безпеки держави та подорожую-
чих, поваги і дотримання прав людини. 
Відповідна нормативна база щодо режи-
му державного кордону, правил його пе-
ретинання та перебування в державі іно-
земців та осіб без громадянства створює 
легальну основу статусу мігранта. Право-
ві методи виявилися пріоритетними та-
кож в умовах, коли забракло інших засо-
бів щодо контролю міграційних про-
цесів — матеріальних, організаційних, 
технічних тощо. 

Особливості правового регулюван-
ня як частини адміністративно-право-
вого механізму обґрунтовані в науці ад-
міністративного права. Аналіз його за-
стосування для регулювання міграцій-
них процесів здійснено в працях 
В. К. Колпакова,  О. В. Кузьменко, 
О. А. Малиновської,  В. І. Олефіра, 
І. І. Сєрової, Ю. І. Римаренка, Н. П. Тин-
дик, С. Б. Чеховича та інших вчених. 
Законодавство про державний кордон 
порівняно нещодавно стало об’єктом 
для наукових пошуків, які за часів неза-
лежності України проводили В. Л. Зьо л-
ка,  М. О. Король,  А. Є. Лавринець, 
М. М. Михеєнко, Л. В. Серватюк, С. І. Ца-
ренко, Т. О. Цимбалістий тощо. Поєд-
нання цих напрямів досліджень складає 
теоретичну основу розуміння призна-
чення норм права та інших юридичних 
засобів для протидії нелегальній міграції.

Стаття має за мету з’ясувати призна-
чення законодавства про державний 
кордон як однієї із складових у механіз-
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мі протидії нелегальній міграції, осо-
бливості його дії та застосування в су-
часних умовах. 

Основу національного регулювання 
в сфері міграції та охорони державного 
кордону встановлено Конституцією Ук-
раїни 1996 року. Безпосередніх норм, 
що регламентують протидію нелегаль-
ній міграції (встановлення відповідаль-
ності, визначення понять і повнова-
жень) Основний закон України не мі-
стить. Натомість, конституційно визна-
чено, що іноземці та особи без грома-
дянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах, користуються тими 
самими правами і свободами, а також 
несуть такі самі обов’язки, як і громадя-
ни України, за винятками, встановлени-
ми національним законодавством 
України. Іноземцям та особам без гро-
мадянства може бути надано притулок у 
порядку, встановленому законом. Та-
кож відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 92 Кон-
ституції України виключно законами 
України визначаються засади регулю-
вання демографічних та міграційних 
процесів. Безумовно, Конституція Ук-
раїни регулює низку інших положень, 
які стосуються статусу особи та є необ-
хідними для міграційної політики 
держави, діяльності органів, що її реалі-
зують. Однак, деталізовано їх в норма-
тивно-правових актах нижчих за юри-
дичною силою.

У сфері охорони державного кор-
дону основним законодавчим актом, 
положення якого мають значення і для 
протидії нелегальній міграції є Закон 
України «Про державний кордон Украї-
ни» 1991 року. Більшою мірою вони 
важливі для регламентації в’їзду на те-
риторію держави іноземців та осіб без 
громадянства, що очевидно пов’язується 
із перетинанням державного кордону. 
Відповідно до ст. 8 цього Закону режим 
державного кордону України також пе-
редбачає порядок його перетинання. 
Це має принципове значення. Так, за-
борону перетинання лінії кордону без 

дозволу компетентних органів чи поза 
встановленими правилами Т. О. Цим-
балістий розглядає як складовий еле-
мент недоторканості кордону. «Уста-
новлення правил перетинання своїх 
кордонів, — продовжує він, — є 
невід’ємною складовою повноважень 
держави, що випливають з її сувереніте-
ту. Тому порушення цих правил є не 
лише порушенням принципів і норм 
міжнародного права, і тому тягне за со-
бою застосування державно-правових і 
міжнародно-правових санкцій» [1, с. 29]. 
Безпосередніх санкцій Закон «Про дер-
жавний кордон України» не містить. 
Його значення полягає у визначенні 
державного кордону як правової кате-
горії та порядку його перетинання. 
Крім того, цей Закон передбачає при-
кордонний режим та режим державно-
го кордону, які можуть бути розцінені 
як заходи запобігання нелегальній міг-
рації, що застосовуються в охороні дер-
жавного кордону. 

Інституційну складову в охороні 
державного кордону визначає Закон 
України «Про Державну прикордонну 
службу України» 2003 року. В цьому до-
кументі на законодавчому рівні визна-
чено орган, який протидіє незаконній 
міграції на державному кордоні України 
та в межах контрольованих прикордон-
них районів. Відповідно саме на Дер-
жавну прикордонну службу України 
(надалі — Держприкордонслужба Укра-
їни) покладаються завдання щодо забез-
печення недоторканності державного 
кордону. В правовому регулюванні про-
тидії нелегальній міграції подібним чи-
ном завдання інших державних органів 
визначаються на підзаконному рівні. 

Систему законодавчих актів про 
державний кордон довершує Закон 
України «Про прикордонний контр-
оль» 2009 року. Він носить яскраво ви-
ражений функціональний характер — 
стосується реалізації одного з напрямів 
діяльності органів Держприкордон-
служби України, що в сучасних умовах 
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здійснюється у пунктах пропуску дер-
жавний кордон та контрольних пунктах 
в’їзду-виїзду. Його прийняття стало ві-
дображенням євроінтеграційних праг-
нень України та застосування стандар-
тів Європейського Союзу в охороні 
державних кордонів. 

У системі підзаконного норматив-
но-правового регулювання протидії не-
легальній міграції основоположними 
залишаються дві групи документів — 
укази Президента України та постанови 
(розпорядження) Кабінету Міністрів 
України. Укази Президента України ви-
конали своє регулятивне призначення 
на початку 2000-х років. Зокрема, ще до 
прийняття Закону України «Про свобо-
ду пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні» указом Прези-
дента України № 435/2001 від 15 черв-
ня 2001 року було визначено практичні 
заходи з метою реалізації конституцій-
ного права людини на свободу пересу-
вання і вільний вибір місця проживання 
та виконання міжнародних зобов’язань 
України у цій сфері. Відповідно з 1 лип-
ня 2001 року встановлено, що реєстра-
ція іноземців, які в установленому по-
рядку в’їжджають в Україну, та їх па-
спортних документів здійснюється 
тільки в пунктах пропуску через дер-
жавний кордон України органами Ад-
міністрації  Держприкордонслужби 
України. На теперішній час норматив-
на регламентація Президентом України 
є важливою в контексті координаційної 
діяльності Ради національної безпеки і 
оборони України. Рішення цього орга-
ну використовуються для забезпечення 
національної безпеки, в тому числі, 
шляхом посилення контролю за в’їздом 
в Україну, виїздом з України іноземців 
та осіб без громадянства, додержанням 
ними правил перебування на території 
України. Саме в такому контексті укази 
Президента України зберігатимуть своє 
значення і надалі. Передбачається, що 
пріоритети національних інтересів 
України та забезпечення національної 

безпеки, цілі, основні напрями держав-
ної політики у сфері національної без-
пеки, поточні та прогнозовані загрози 
національній безпеці і національним 
інтересам України з урахуванням зов-
нішньополітичних та внутрішніх умов 
визначатиме Стратегія національної 
безпеки України. Цей документ довго-
строкового планування повинен розро-
блятися за дорученням Президента 
України протягом шести місяців після 
його вступу на пост. Схвалюється він 
рішенням Ради національної безпеки і 
оборони України і затверджується ука-
зом Президента України [2]. 

Залишається значною кількість уря-
дових нормативно-правових актів та-
кож у сфері охорони державного кор-
дону. Наприклад, як зауважує А. Є. Лав-
ринець, «сфера здійснення та організа-
ції прикордонного контролю …дуже 
щільно регламентована постановами та 
розпорядженнями Кабінету Міністрів 
України. Навіть з прийняттям окремого 
закону цей автор нараховує «більше 
тридцяти нормативно-правових актів 
Кабінету Міністрів України, які регулю-
ють зазначену сферу» [3, с. 310]. Слід 
зазначити, що уряд окремо врегульовує 
питання прикордонного режиму, що 
мають значення для охорони держав-
ного кордону України поза пунктами 
пропуску через державний кордон та 
контрольними пунктами в’їзду — виї-
зду. Т. О. Цимбалістий основне при-
значення прикордонного режиму вба-
чає «у створенні умов для забезпечення 
надійної охорони державного кордону, 
підвищенні можливості виявлення і 
припинення випадків незаконного пе-
ретинання державного кордону особа-
ми і транспортними засобами, незакон-
ного переміщення через кордон товарів 
(вантажів) та іншого майна» [1, с. 68]. 
Пунктом 8 Положення про прикордон-
ний режим, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України № 1147 від 
27 липня 1998 року встановлено, що 
іноземці та особи без громадянства 
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в’їжджають у прикордонну смугу та 
контрольований прикордонний район, 
перебувають та пересуваються в їх ме-
жах на підставі документів, що посвід-
чують особу та підтверджують закон-
ність перебування на території України. 
Згідно п. 11 цього ж Положення з ме-
тою виявлення порушень законодавст-
ва з прикордонних питань, виконання 
завдань, пов’язаних з боротьбою з ор-
ганізованою злочинністю та незакон-
ною міграцією у межах прикордонної 
смуги і контрольованого прикордонно-
го району, уповноважені особи 
Держприкордонслужби та органів На-
ціональної поліції, а також члени гро-
мадських формувань з охорони гро-
мадського порядку і державного кордо-
ну мають право у разі потреби зупиня-
ти та оглядати транспортні засоби.

Урядове регулювання режиму в пун-
ктах пропуску через державний кордон 
носить загальний характер, оскільки не 
може на центральному рівні визначити 
всі особливості діяльності контролюю-
чих підрозділів та руху транспорту на 
території окремих залізничних і авто-
мобільних станцій, у морських і річко-
вих портах, в аеропортах (на аеродро-
мах). Відповідно до п. 13 ст. 19 Закону 
України «Про Державну прикордонну 
служби України» та п. 19 ст. 1 Закону 
України «Про прикордонний контр-
оль» режим у кожному окремому пункті 
пропуску встановлюється наказом на-
чальника органу охорони державного 
кордону, погодженим з органом до-
ходів і зборів (фактично йде мова про 
митний орган — авт.) та керівником 
підприємства, на території якого роз-
міщено пункт пропуску через держав-
ний кордон. У постановах Кабінету 
Міністрів України визначається: поря-
док відкриття, закриття (тимчасового 
закриття) пунктів пропуску через дер-
жавний кордон та пунктів контролю і їх 
функціонування (Положення про пун-
кти пропуску через державний кордон 
та пункти контролю, затверджене по-

становою № 751 від 18 серпня 2010 р.); 
типові аспекти пропуску через держав-
ний кордон осіб, автомобільних, вод-
них, залізничних та повітряних транс-
портних засобів перевізників і товарів, у 
тому числі вантажів, послідовність 
здійснення прикордонного і митного 
контролю, а також інших видів контр-
олю під час пропуску через державний 
кордон (Типова технологічна схема 
пропуску через державний кордон осіб, 
автомобільних, водних, залізничних та 
повітряних транспортних засобів пе-
ревізників і товарів, що переміщуються 
ними, затверджена постановою № 451 
від 21 травня 2012 року). 

Дія норм урядових нормативно-пра-
вових документів, що регулюють пра-
вові режими в прикордонному просторі 
виявилася необхідною і в особливий 
період. Так, для забезпечення опера-
тивно-службової та бойової діяльності 
Держприкордонслужби України з 10 лю-
того 2015 року запроваджено прикор-
донний режим на території окремих міст 
і районів Донецької, Луганської Хар-
ківської та Херсонської областей відпо-
відно до постанови Кабінету Міністрів 
України № 38 від 30 січня 2015 року. 
Таке рішення уряду обумовлено необ-
хідністю підвищення рівня національної 
безпеки України на період проведення 
антитерористичної операції.

Особливий правовий режим на те-
риторії Кримського півострова перед-
бачає також встановлення окремого по-
рядку перетину меж цієї тимчасово оку-
пованої території. Його загальні поло-
ження визначені ст. 10 Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод грома-
дян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України» від 
15 квітня 2014 року, відповідно до ч. 2 
якої в’їзд іноземців та осіб без громадян-
ства на тимчасово окуповану територію 
та виїзд з неї допускаються лише за спе-
ціальним дозволом через контрольні 
пункти в’їзду-виїзду. Деталізовано ці 
положення в урядовому акті — Порядку 
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в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України та виїзду з неї, затвердженому по-
становою Кабінету Міністрів України 
№ 367 від 4 червня 2015 року. В цьому 
документі поєднано міграційні і прикор-
донні правила, сформульовані подібно 
до багатьох інших, у тому числі, законо-
давчих актів. Додатково визначено пе-
релік контрольних пунктів в’їзду — виїзду 
і вони призначені тільки для автомобіль-
ного та залізничного сполучення.

Відомча нормативно-правова регла-
ментація в протидії нелегальній міграції 
може бути охарактеризована на цент-
ральному та локальному рівні. Зважаючи 
на призначення Міністерства внутрішніх 
справ України (далі — МВС України) як 
центрального органу виконавчої влади 
відповідального за формування держав-
ної політики у сферах захисту держав-
ного кордону та охорони суверенних 
прав України, міграції, громадянства, 
реєстрації фізичних осіб починають 
переважати його накази відповідного 
змісту. Ключовими актами цього відом-
ства, що відображають останні тенден-
ції в сфері міграційної правоохоронної 
діяльності стали: Інструкція про поря-
док прийняття Державною міграцій-
ною службою України та її територіаль-
ними органами рішень про заборону 
в’їзду в Україну іноземцям та особам без 
громадянства, затверджена наказом 
МВС України № 1235 від 17 грудня 
2013 року; Інструкція про порядок ре-
алізації компетентними та уповноваже-
ними органами України міжнародних 
угод про реадмісію осіб, затверджена 
наказом МВС України № 158 від 16 лю-
того 2015 року; Інструкція про порядок 
тримання затриманих осіб в органах 
(підрозділах) охорони державного кор-
дону, затверджена наказом МВС Украї-
ни № 352 від 30 березня 2015 року; По-
рядок обчислення строку тимчасового 
перебування в Україні іноземців, які є 
громадянами держав з безвізовим поряд-
ком в’їзду, затвердженого наказом МВС 
України № 884 від 20 липня 2015 року; 

Інструкція про порядок утримання іно-
земців та осіб без громадянства в пун-
ктах тимчасового перебування інозем-
ців та осіб без громадянства, які неза-
конно перебувають в Україні, затверд-
жена наказом МВС України № 141 від 
29 лютого 2016 року. В окремих випад-
ках МВС України приймає спільні нака-
зи, що відображає необхідність взає-
модії щодо протидії нелегальній мігра-
ції. Зокрема, мова йде про такі докумен-
ти як: Методика аналізу ризиків з метою 
протидії нелегальній міграції, затверд-
жена наказом МВС України, Міністер-
ства закордонних справ України, Мі-
ністерства соціальної політики Украї-
ни, Міністерства освіти і науки України, 
Служби зовнішньої розвідки України, 
Служби безпеки України № 494/132/ 
467/497/141/281 від 29 квітня 2015 ро-
ку; Інструкція про примусове повернен-
ня і примусове видворення з України 
іноземців та осіб без громадянства у ре-
дакції наказу МВС України і СБ Украї-
ни № 38/77 від 22 січня 2018 року. 

У зв’язку із такою чисельною норма-
тивно-правовою базою МВС України, 
відомчі акти інших центральних органів, 
призначених для реалізації державної 
міграційної політики почали втрачати 
своє значення. Більшою мірою це сто-
сується Державної міграційної служби 
України, оскільки, з часу свого утворен-
ня вона перебуває під координаційним 
впливом МВС України. Для Держпри-
кордонслужби України існував період 
часу, коли її центральним органом 
управління було прийнято низку відо-
мчих наказів, спрямованих на реалізацію 
правоохоронного статусу. Серед норма-
тивно-правових актів Адміністрації Дер-
жприкордонслужби України, які засто-
совуються в оперативно-службовій ді-
яль ності органів охорони державного 
кордону щодо протидії нелегальній міг-
рації залишаються чинними досі: Поло-
ження про орган охорони державного 
кордону  Державної  прикордонної 
служби України, затверджене наказом 
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Адміністрації  Держприкордонслужби 
України № 116 від 15 лютого 2005 року; 
Положення про базу даних «Відомості 
про іноземців та осіб без громадянства, 
які перевищили термін реєстрації па-
спортних документів в Україні», затвер-
джене наказом Адміністрації Держпри-
кордонслужби України № 444 від 
27 травня 2008 року; Положення про 
інформаційно-телекомунікаційну сис-
тему прикордонного контролю «Гарт-1» 
Державної прикордонної служби Украї-
ни, затверджене наказом Адміністрації 
Держприкордонслужби України № 810 
від  30  вересня  2008  року;  наказ  
Адміністрації  Держприкордонслужби 
України № 967 від 14 грудня 2010 року 
«Про затвердження форм рішень про 
відмову в перетинанні державного кор-
дону України»; Інструкція про порядок 
прийняття органами охорони держав-
ного кордону Державної прикордонної 
служби України рішень про заборону 
в’їзду в Україну іноземцям та особам без 
громадянства,  затверджена  наказом  
Адміністрації  Держприкордонслужби 
України № 946 від 5 грудня 2011 року; 
Інструкція з організації і здійснення пе-
ревірки документів громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства, які 
перетинають державний кордон, за-
тверджена наказом Адміністрації Дер-
жавної прикордонної служби України 
№ 407 від 5 червня 2012 року.

Нормотворча діяльність окремих 
органів управління Держприкордон-
служби України залишатиметься необ-
хідною і надалі. Особливо це стосуєть-
ся локального рівня, на якому важливі 
питання організації прикордонного 
контролю повинні бути врегламенто-
вані в силу нормативно-правових актів 
вищої юридичної сили. Як вказувалося 
попередньо, режим у кожному окремо-
му пункті пропуску встановлюється на-
казом начальника органу охорони дер-
жавного кордону, погодженим з мит-
ним органом та керівником підприєм-
ства, на території якого розміщено 

пункт пропуску через державний кор-
дон. Відповідно до ст. 26 Закону «Про 
державний кордон України» у при-
міщеннях і місцях, де здійснюється 
прикордонний контроль, Держпри-
кордонслужба України встановлює до-
даткові режимні правила, що регла-
ментують порядок допуску в них осіб, 
які беруть участь у контролі та обслу-
говуванні пасажирів і транспортних 
засобів закордонного прямування, від-
правленні з пунктів пропуску транс-
портних засобів, що вибувають за кор-
дон і прибувають в Україну, а також 
інші обмеження для запобігання неза-
конному перетинанню державного 
кордону України. У контрольних пун-
ктах в’їзду на тимчасово окуповану те-
риторію України (виїзду з неї) режимні 
правила, що визначають порядок до-
ступу в них осіб, які беруть участь у 
контролі та обслуговуванні осіб, транс-
портних засобів, відправленні з контр-
ольних пунктів транспортних засобів, 
що в’їжджають на тимчасово окупова-
ну територію України і виїжджають з 
неї встановлюються органом охорони 
державного кордону, у зоні відпо-
відальності якого розташовано такий 
пункт (Порядок в’їзду на тимчасово 
окуповану територію України та виїзду 
з неї). Крім того, в окремих органах 
охорони державного кордону регла-
ментовані локальні питання режиму 
утримання затриманих осіб відповідно 
до Інструкції про порядок тримання 
затриманих осіб в органах (підрозділах) 
охорони державного кордону.

Проте, актуальним буде правове ре-
гулювання і на центральному рівні Ад-
міністрацією  Держприкордонслужби 
України. Відповідно до Закону України 
«Про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення 
та деяких інших законів України щодо 
забезпечення прикордонної безпеки 
держави» від 27 лютого 2018 року упов-
новажено  Голову  Держприкордон-
служби України визначати посадових 
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осіб (на первинних ланках системно-
структурної побудови), які мають право 
розгляду справ про адміністративні 
правопорушення за компетенцією і від-
повідно можуть накладати адміністра-
тивні стягнення. 

Наведені вище документи загалом 
відображають ієрархію нормативно-
правових актів, що встановлена в на-
шій державі за юридичною силою. 
Аналіз міграційного законодавства та 
законодавства про державний кордон 
дає можливість також виділити три 
типи документів за їх змістом, що 
стосуються протидії нелегальній міг-
рації: регулюючі, правоохоронні та 
організаційні. Регулюючі норматив-
но-правові акти визначають модель 
легального в’їзду мігранта та пере-
бування на території країни. Правоо-
хоронні норми встановлюють відпо-
відальність та регламентують застосу-
вання інших примусових заходів у 
разі порушення міграційних норм. 
Документи, що містять організаційні 
норми визначають компетенцію ор-
ганів влади, які залучені в процес 
протидії нелегальній міграції.

Таким чином, в Україні сформована 
правова основа охорони державного 
кордону, що є частиною механізму 
протидії нелегальній міграції та має ад-
міністративно-правовий  характер. 
Основними тенденціями, що визначи-
ли правове регулювання у вказаному 
напрямі стали: визначення основних 
правил поведінки мігранта в законах; 
взаємозв’язок законодавства про дер-
жавний кордон та міграційного законо-
давства; поява окремого законодавства, 

що регламентує в’їзд на тимчасово оку-
повану територію України та виїзд з 
неї; пріоритет на підзаконному рівні 
нормативних актів Кабінету Міністрів 
України та МВС України.

Найближчі перспективи удоскона-
лення відповідного юридичного впли-
ву на міграційну сферу пов’язані з усу-
ненням суперечностей (конкуренції) 
між окремими нормативними актами, 
необхідністю визначення Кабінетом 
Міністрів України порядку в’їзду осіб, 
переміщення товарів на тимчасово 
окуповані території у Донецькій та Лу-
ганській областях і виїзду осіб, пере-
міщення товарів із таких територій, 
поширення судових прецедентів на 
основі ухвалення зразкових рішень із 
типових міграційних питань. Згодом 
передбачається здійснення норматив-
ного забезпечення комплексу заходів 
щодо: відновлення повного контролю 
над державним кордоном, а також го-
товності до його охорони в межах 
тимчасово окупованої території Украї-
ни після відновлення на зазначеній те-
риторії конституційного ладу; оста-
точної демаркації державного кордону; 
впровадження національної системи 
біометричної верифікації та іден-
тифікації фізичних осіб; функціону-
вання і вдосконалення чотирирівневої 
системи контролю за в’їздом та пере-
буванням в Україні іноземців та осіб 
без громадянства. На основі інкорпо-
рації нормативних актів, що визнача-
ють регулюючі, правоохоронні та ор-
ганізаційні аспекти міграційної політи-
ки можливе проведення кодифікації 
міграційного законодавства.
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Постановка проблеми. У зв’язку з 
проходження на сході України антите-
рористичної операції, а з 30 квітня 2018 р. 
Операції Об’єднаних Сил збільшилася 
кількість кримінальних злочинів, які 
порушують процес комплектування 
Збройних Сил України, а значить під-
ривають їх боєготовність та обороноз-
датність країни. Зокрема це ухилення 
від призову на військову строкову служ-
бу (ст. 335 КК України) та призову по 
мобілізації (ст. 336 КК України).

При розслідуванні даних злочинів 
важливе місце займає правильне здійс-
нення такої слідчої (розшукової) дії, як 
допит. Він повинен проводитись відпо-
відно до загальних вимог криміналь-
но-процесуального закону і рекоменда-
цій, розроблених криміналістикою.

Однак у сучасній українській кримі-
налістичній науці залишилась поза ува-
гою і, відповідно, не була досліджена 
проблема розслідування ухилень від 
призову на військову строкову службу 
та мобілізацію.

Стан дослідження. Загальні про-
блеми організації і тактики проведення 
допиту докладно розглянуті у спеціаль-
ній літературі вітчизняними дослідни-

ками В. П. Бахіним, В. К. Весельським, 
А. Ф. Волобуєвим, В. О. Коноваловою, 
В. А. Журавлем, О. М. Процюк, Л. Д. Уда-
ловою, Ю. М. Чорноус, В. Ю. Шепіть-
ком, В. В. Юсуповим та ін.

Мета і завдання статті є виклад осо-
бливостей організації та проведення до-
питу підозрюваного та свідків під час роз-
слідування ухилень від призову на вій-
ськову строкову службу та мобілізацію.

Виклад основного матеріалу. Од-
нією з найпоширеніших слідчих (роз-
шукових) дій під час розслідування ухи-
лень від призиву на військову строкову 
службу та мобілізацію є допит, який є 
найбільш поширеним способом одер-
жання інформації про ці злочини.

Дана слідча дія вважається вченими 
однією з найбільш багатогранних за 
своєю суттю. Ми розглянемо не лише 
особливості тактики допиту при роз-
слідуванні ухилення від призиву на вій-
ськову строкову службу та мобілізацію, 
а і загальні положення тактики розгля-
нутої слідчої дії, які раніше не були ви-
світлені у інших дослідженнях.

Так, Р. С. Бєлкін визначав допит як 
процесуальну дію, що полягає в отри-
манні показань (інформації) про подію, 
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яка стала предметом кримінального су-
дочинства, осіб, які проходять у справі, 
причини й умови, що сприяли вчинен-
ню й приховуванню злочину [1, с. 63].

В. Ю. Шепітько під допитом розу-
міє слідчу дію, яка являє собою регла-
ментований кримінально-процесуаль-
ними нормами інформаційно-психо-
логічний процес спілкування осіб, котрі 
беруть у ньому участь, та спрямований 
на отримання інформації про відомі до-
питуваному факти, що мають значення 
для встановлення істини [2, с. 253].

Допит визначають також як слідчу 
дію, котра полягає в отриманні й фікса-
ції у встановленій кримінально-про-
цесуальній формі суб’єктом розсліду-
вання інформації шляхом безпосеред-
нього комунікативного контакту, а 
предметом допиту виступає встановле-
на інформація як будь — які дані, що 
мають значення для встанов лення істи-
ни [3, с. 151].

Вибір тактики допиту залежить від 
таких  чинників:  1) ситуації  допиту; 
2) процесуального статусу допитувано-
го і рівня його зацікавленості в резуль-
татах розслідування; 3) особливостей 
допитуваної особи (вік, характер, рівень 
правової поінформованості, наявність 
злочинного досвіду та ін.); 4) характер 
інформації та доказів, які є у слідства, 
тощо [4, с. 32].

Основне завдання особи, яка допи-
тує — розрядити обстановку, зняти на-
пругу опонента, встановити з ним пси-
хологічний контакт, створивши базу 
для  реалізації  тактичних  прийомів,  
що  сприяють  дачі  правдивих  пока-
зань [5, ст. 46]. Дане положення осо-
бливо актуально для безконфліктного 
допиту, суб’єктами якого є найчастіше 
свідки і потерпілі, які бажають допомог-
ти розслідуванню злочину.

При розслідуванні злочинів, пов’я-
заних із ухиленням проходження від 
військової строкової служби та мобілі-
зації, можна виділити такі види допиту, 
як: допит потерпілого (як першочерго-

ва слідча дія), допит свідків, допит спе-
ціаліста (експерта) та допит підозрю-
вано го. При підготовці до кожного із 
видів допитів слідчий може залучати 
спеціаліста, який допоможе йому пра-
вильно сформулювати питання допи-
ту, що дозволить мінімізувати кількість 
тактичних помилок.

Окрему увагу слід приділити допиту 
підозрюваного, що є однією із най-
більш складних та конфліктних слід-
чих дій. З аналізу судової практики 
можна зробити висновок, що зазвичай 
підозрювані або визнають свою вину 
частково, або не визнають її повністю, 
а також часто надають завідомо неправ-
диві відомості про обста вини ухилення 
або відмовляються давати показання. 
Така ситуація зумовлена складністю до-
казування по даній категорії прова-
джень, що повною мірою розуміє підо-
зрюваний «ухильник».

При підготовці до допиту підозрюва-
ного слід детально вивчити матеріали 
кримінального провадження, зокрема, 
вилучені медичні документи, висновки 
судово-медичної експертизи, протоколи 
допитів свідків, експертів тощо. Доцільно 
також за допомогою спеціаліста визначи-
ти тактику постановки питань при допи-
ті, визначивши їх зміст та черговість.

Загальним правилом та методом 
фіксації ходу і результатів домиту, за-
значеному в ст. 104 КПК України є 
складання протоколу в ході слідчої дії 
або безпосередньо після його закінчен-
ня. Також відповідно до ст. 107 КПК 
України при допиті можуть бути вико-
ристані технічні засоби, відео — і аудіо-
запис свідчень. Рішення про фіксацію 
процесуальної дії за допомогою техніч-
них засобів під час досудового розслі-
дування приймає особа, яка проводить 
відповідну процесуальну дію. За клопо-
танням учасників процесуальної дії за-
стосування технічних засобів фіксуван-
ня є обов’язковим [6].

Складання протоколу в ході допиту, 
сприяє точності його змісту, але фор-
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малізує обстановку спілкування. Більш 
вірним є складання протоколу в заключ-
ній стадії, коли психологічний контакт 
встановлений, правдиві свідчення отри-
мані. При можливому виникненні кон-
фліктної ситуації, тактично вірно роз’яс-
нити допитуваному положення, закрі-
плені в різних нормативних актах, які 
можна умовно назвати програмою захи-
сту свідків, потерпілих та інших осіб, які 
сприяють розслідуванню.

Застосування на допиті відео зйом-
ки чи аудіозапису також може спрово-
кувати конфліктну ситуацію в спочатку 
безконфліктному допиті свідка або по-
терпілого, тому що особа боїться по-
мсти або розголосу у майбутньому. 
Тому при вирішенні питання про вико-
ристання технічних засобів в рамках да-
ної слідчої дії, необхідно враховувати 
внутрішній стан опонента, діючи 
рефлексивно. В окремих випадках ро-
зумніше відмовитися від даних способів 
фіксації, щоб зберегти установку допи-
туваного на дачу правдивих показань.

Визначення кола осіб, які підляга-
ють допиту, предмета допиту і його так-
тики залежить від способу вчинення 
злочину.

Беручи до уваги диференціацію 
процесуальних статусів осіб, які виступа-
ють в якості допитуваних в рамках роз-
слідування злочинів, передбачених ст. 335 
та 336 КК України, слід зазначити, що 
кожній групі властивий індивідуальний 
предмет допиту, що включає загальні та 
спеціальні питання, що підлягають з’ясу-
ванню. Відзначимо, що сутність інфор-
мації, яку слідчий прагне отримати в ході 
допиту міститься в переліку обставин, 
які підлягають встановленню (ст. 91 
КПК України). Цей перелік доповню-
ється і видозмінюється відповідно до 
особливостей диспозицій ст. 335 та 336 
КК України, специфікою слідчої ситуа-
ції, що склалася в ході розслідування, а 
також способом скоєння злочину.

Існують запитання, які заборонені 
для постановки слідчим на допиті. Не 

можна до пускати постановку навідних 
запитань, що містять елементи сугестії 
(навіювання). Відповідно до криміналь-
но-процесуального законодавства та-
кож забороняється ставити запитання, у 
формулюванні яких міститься відпо-
відь, частина відповіді або підказка до 
неї (навідні запитання) [7, с. 115].

Допит «ухильників» завжди пови-
нен бути спрямований на отримання 
такої інформації:

1) чи відомо йому, що він підлягав 
призову на військову строкову службу 
або мобілізацію;  

2) з якої причини вирішив уникнути 
виконання обов’язку щодо захисту Ві-
тчизни і чи не є вона законною або по-
важної;

3) яким  способом  підозрюваний 
прагнув ухилитися від проходження вій-
ськової строкової служби чи мобілізації. 

Допит свідків при розслідуванні 
ухилення від проходження військової 
строкової служби чи мобілізації завжди 
повинен бути спрямований на отри-
мання відомостей такого роду:

1) яким чином вони пов’язані з роз-
слідуваним злочинним діянням і підо-
зрюваним в його вчиненні особою; 

2) відомо їм що-небудь про незакон-
ні дії «ухильника» і чи вважають вони їх 
такими;

3) яка роль самих свідків у розсліду-
ваної події. 

Характерно, що сенс докладних 
питань, що задаються при здійсненні 
допиту свідків залежить від способу 
здійснення 

1. Симуляція хвороби або умисне за-
подіяння шкоди власному здоров’ю. 
У разі ухилення від проходження вій-
ськової строкової та мобілізації служби за 
допомогою даного способу в якості ос-
новних допитуваних осіб повинні висту-
пати «ухильники», їхні родичі та близькі, 
лікарі (в якості експертів або спеціалістів

При допиті «ухильника» особливу 
увагу слід приділяти відповідям на на-
ступні питання:
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1) чи визнає він факт симуляції за-
хворювання або умисного заподіяння 
шкоди власному здоров’ю; 

2) як давно він «хворий» передбачу-
ваної хворобою, наявність якої дозво-
ляє не виконувати конституційний обов’я-
зок, передбачену ст. 65 Конституції і 
чим може підтвердити свої доводи;

3) в чому конкретно (якими симпто-
мами) виражається передбачуване за-
хворювання «ухильника»; 

4) коли і за яких обставин допитува-
ний отримав каліцтво;

5) звертався він за медичною допо-
могою з приводу даного захворювання 
(каліцтва), якщо так, то до кого, в який 
медичний заклад, і в який час;

6) чи призначалося «ухильнику» лі-
кування передбачуваного захворюван-
ня (каліцтва) і в чому воно виражалося;

7) які особи знали про «захворюван-
ня» «ухильника» і хто з них підтримував 
його переконання про використання 
недуги в якості підстави для не проход-
ження військової строкової служби та 
мобілізації.

2. Введення в оману щодо віроспові-
дання, що дають підставу для проход-
ження альтернативної (невійськової) 
служби. У разі ухилення від проходжен-
ня військової строкової служби та мобі-
лізації за допомогою даного способу в 
якості основних допитуваних осіб по-
винні виступати «ухильники», їхні роди-
чі та близькі, однодумці по віросповідан-
ням або переконанням, фахівці в області 
релігієзнавства, філології, етнології і т. д. 

При допиті «ухильника» особливу 
увагу слід приділяти відповідям на на-
ступні питання:

1) чи визнає він факт введення в 
оману щодо релігійних переконань, що 
дають підставу для проходження аль-
тернативної (невійськової) служби;  

2) дата прийняття віри або приблиз-
ний період часу формування переконань;

3) хто або що спонукало «ухильни-
ка» до прийняття віри або формування 
переконань; 

4) до якої національності відносять-
ся батьки особи;

5) що привернуло його у це віро-
сповідання або ідеологію;

6) як в способі життя «ухильника» 
проявляється те, що він є віруючим та 
має дані переконання;

7) чи можливо привести кілька епі-
зодів з життя допитуваного, які характе-
ризували б його як віруючого або тако-
го, що розділяє певні переконання;

8) чи може «ухильники» пояснити 
структуру основного письмового дже-
рела своєї віри або переконання, орієн-
тується в ньому, чи знає його зміст;

9) чи може сформулювати основні 
ідеї і принципи віросповідання або пе-
реконання;

10) чому служба в армії суперечить 
його віросповіданням або переконання;

11) що саме у військовій службі су-
перечить віросповіданням або переко-
нанням «ухильника».

3. Надання неправомірної вигоди 
(хабара) особам, здатним вплинути на 
незаконне звільнення від призову, від-
строчки від нього або заміну військової 
строкової служби на альтернативну (не-
військову) службу. В даному випадку в 
якості допитуваних можуть виступати 
самі «ухильники», особи які отримали 
неправомірну вигоду (лікарі, працівни-
ки військових комісаріатів і т. д.), посе-
редники дачі неправомірної вигоди, 
близькі та рідні «ухильника». Подібний 
різновид допиту майже завжди відбува-
ється в умовах конфліктної ситуації. 

При допиті «ухильника» особливу 
увагу слід приділяти відповідям на на-
ступні питання:

1) чи визнає він факт дачі неправо-
мірної вигоди (певних матеріальних 
благ) з метою ухилення від військової 
строкової служби та мобілізації; 

2) дача неправомірної вигоди здій-
снилася шляхом особистої передачі 
призовником певних матеріальних благ 
службовій особі або за допомогою по-
середника;
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3) хто виступав в якості одержувача і 
посередника (якщо наявність останньо-
го мало місце); 

4) що стало предметом неправомір-
ної вигоди, і в якій формі «ухильником» 
обіцялося досягнення злочинного ре-
зультату;

5) чи мало місце вимагання непра-
вомірної вигоди або ініціатива зазначе-
ного протиправного діяння здійснюва-
лась «ухильником»;

6) де, коли і за яких обставин була 
здійснена передача неправомірної  
вигоди;

7) якщо «ухильник» не визнає факт 
дачі неправомірної вигоди, то які аргу-
менти або особи здатні підтвердити за-
конність звільнення допитуваного від 
призову, заміна військової служби на 
альтернативну (невійськову) службу;

4. Підробка документів ухильником з 
метою отримання незаконного звільнен-
ня від призову, відстрочки від нього або 
заміни військової служби на альтернатив-
ну (невійськову) службу. Як правило, тут 
має місце матеріальна фальсифікація. Ос-
новними фігурантами, що підлягають 
допиту, в даному випадку буде «ухильни-
ки» і близькі йому особи і родичі. 

Крім основних питань, які розкри-
вають обставини, що підлягають вста-
новленню, слідчому при плануванні 
такої слідчої дії як допит (в рамках роз-
слідування злочину, передбаченого ст. 
335 та 336 КК України, вчиненого шля-
хом підробки документів) необхідно 
приділити особливу увагу відповідям на 
наступні питання:

1) чи визнає «ухильники» факт під-
робки документів з метою ухилення від 
призову на військову строкову службу 
чи мобілізацію; 

2) які саме документи підробив 
«ухильники»;

3) чи мала місце повна підробка до-
кумента або часткова; 

4) яким  способом  допитуваний 
здійснив підробку документів і які тех-
нічні засоби використовував для цього;

5) чи здійснив «ухильники» підроб-
ку документа самостійно або хтось до-
помагав йому в цьому;

6) які особи знали про підробку до-
кумента з метою ухилення від проход-
ження військової строкової служби та 
мобілізації і хто з них підтримував його 
в даному прагненні.

5. Неявка за повісткою до військко-
мату або за місцем проходження вій-
ськової служби (призовник або веде 
звичайний спосіб життя, або ховається 
за місцем проживання, в невідомих міс-
цях для співробітників військового ко-
місаріату). Як показують вивчені нами 
матеріали кримінальних справ, розслі-
дування «ухилення», вчиненого подіб-
ним способом, в більшості випадків 
протікає в безконфліктної ситуації. Від-
повідно, безконфліктна ситуація має 
місце і при допиті підозрюваного, його 
близьких і родичів, а також співробіт-
ників військового комісаріату, які здій-
снювали розшук «ухильника».

Типовими питаннями, які слідчий 
повинен задавати допитуваному «ухиль-
никові» є наступні:

1) чи визнає «ухильники» факт ухи-
лення від військової строкової служби 
чи мобілізації шляхом неявки за повіст-
кою до військкомату або за місцем про-
ходження військової служби; 

2) чи відомо «ухильникові» те, що 
він підлягає призову на військову стро-
кову службу або мобілізацію, якщо так, 
то з якого часу;

3) чи отримував повістку до військ-
комату, якщо так, то за яких обставин;

4) в якому місці допитуваний пере-
ховувався від працівників військового 
комісаріату та поліції справ;

5) хто надав йому дану схованку;
6) які особи знали про те, що осо-

ба ухиляється від призову на військо-
ву строкову службу чи мобілізацію і 
хто з них підтримував його в даному 
прагненні.

В ході допиту в конфліктній ситуа-
ції, маючи на меті отримання правди-
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вих показань, слідчий може застосову-
вати весь спектр тактичних прийомів 
на свій розсуд. Однак, на наш погляд, 
найбільш ефективними є такі тактичні 
прийоми як демонстрація можливостей 
слідства (повідомлення «ухильника» 
щодо планів призначення судово-ме-
дичної експертизи), пред’явлення дока-
зів (протоколів допиту експерта, спеціа-
ліста або свідків, які викривають брех-
ню підозрюваного; результатів судо-
во-медичної експертизи, текстів норма-
тивних актів, що стосуються питань 
призову на військову службу). Також 
доцільно використовувати такий так-
тичний прийом як раптовість питання 
(при цьому питання повинні припуска-
ти наявність точної відповіді, які явно 
повинні бути відомі допитуваному 
(в разі сповідання ним будь-якої релігії, 
наявності антивоєнних переконань) і 
проведення повторного допиту.

Тактичні прийоми безконфліктно-
го допиту переважно спрямовані на 
допомогу слідчого допитуваному в 
пригадуванні і деталізації досліджува-
ного події.

Висновок. Підводячи підсумок, 
відзна чимо, що допит — ключова слід-
ча (розшукова) дія під час розслідування 
будь-якого кримінального провадження. 
Цим поясню ється необхідність ретель-
ної підготовки до його проведення. Спе-
цифіка розслідуван ня фактів ухилення 
від призову на військову строкову служ-
бу та мобілізацію полягає в тому, що на 
підготовчій стадії в розпоря дженні слід-
чого, як правило, знаходиться велика 
кількість інформації, яку необхідно вмі-
ти проаналізувати та правильно вико-
ристовувати надалі. Допит буде тим 
ефек тивнішим, чим більше часу слідчий 
зможе приділити ознайомленню з наяв-
ними матеріалами слідства.

На нашу думку, нам вдалось розгля-
нути основні особливості організації і 
проведення допиту підозрюваного та 
свідків під час розслідування ухилень 
від призову на військову строкову служ-
бу та мобілізацію та сформулювати ти-
пові питання, якими може користува-
тись слідчий під час допиту при розслі-
дуванні злочинів передбачених ст. 335 
та 336 КК. України.
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Вступ
На сучасному етапі розвитку кримі-

нального процесу дослідження інститу-
ту запобіжних заходів викликає особли-
вий інтерес з огляду на те, що КПК 
України 2012 року вніс суттєві зміни у 
регламентацію даного правого явища. 
Відповідно до ст. 176 КПК України до 
запобіжних заходів, належать: 1) особи-
сте зобов’язання; 2) особиста порука; 
3) застава; 4) домашній арешт; 5) три-
мання під вартою; 6) затримання як 
тимчасовий запобіжний захід. Крім 
того, у ст. 493, 508, 583, 584 КПК Украї-
ни передбачено спеціальні запобіжні 
заходи, що можуть застосовуватись до 
певної категорії правопорушників, ста-
тус яких обумовлено віком, психічним 
станом, або пов’язано із екстрадицією. 

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 
КПК України на підозрюваного, обви-
нуваченого під час застосування запо-
біжного заходу не пов’язаного із три-
манням під вартою, можуть покладати-
ся певні обов’язки. Специфіка даних 
обов’язків полягає в тому, що вони 

можуть застосовуватися як під час осо-
бистого зобов’язання, так і під час за-
стосування інших запобіжних заходів, 
не пов’язаних із триманням під вар-
тою, а саме під час обрання особистої 
поруки, застави, домашнього арешту, 
передання під нагляд, передання на пі-
клування опікунам, близьким родичам 
чи членам сім’ї з обов’язковим лікарсь-
ким наглядом

Стан дослідження проблематики
Питання процесуального порядку 

застосування запобіжних заходів у різні 
часові періоди досліджували такі вчені, 
як С. І. Вікторовський, І. В. Гловюк, 
Ю. М. Грошевий,  М. В. Давидов, 
О. Ф. Кіс тяковський, В. М. Корнуков, 
Ф.  М.  Куд ін ,  П.  І .  Люблінський, 
І. Л. Петрухін,  М. М. Полянський, 
В. В. Рожнова,  В. М. Тертишник, 
Н. В. Ткачова, А. Я. Хитра, О. Г. Шило 
та інші. Разом з тим, більшість праць 
присвячено дослідженню сутності за-
побіжних заходів, розкриттю процесу-
ального порядку їх застосування. Пи-
тання щодо вивчення сутності обов’яз-
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ків, визначених у ч. 5 ст. 194 КПК Укра-
їни, окремо не досліджувались.

З огляду на вищевказане, метою стат-
ті є дослідження процесуальної сутності 
обов’язків, що можуть покладатися на 
підозрюваного, обвинуваченого у зв’яз-
ку із застосуванням запобіжного заходу, 
не пов’язаного із триманням під вартою.

Виклад основного матеріалу
Першим обов’язком, який може 

бути накладений на підозрюваного, об-
винуваченого, це обов’язок прибувати до 
визначеної службової особи із встановленою 
періодичністю (п. 1 ч. 5 ст. 194 КПК Ук-
раїни). Слідчий суддя, суд може зобов’я-
зати підозрюваного, обвинуваченого 
прибувати як до слідчого, прокурора, 
так і до суду. Аналіз законодавчого 
формулювання даного обв’язку спону-
кає до питання про яку періодичність 
йде мова? І чи потрібно слідчому, про-
курору, слідчому судді, суду, щоб особа 
прибувала із певною періодичністю 
(наприклад, один раз на тиждень)? Для 
відповіді на це питання слід звернутись 
до судової практики. 

Вивченням матеріалів кримінально-
го провадження встановлено, що слідчі 
судді, суді в ухвалі про застосування за-
побіжних, як правило, покладають на 
підозрюваного, обвинуваченого обо-
в’язок — прибувати до слідчого, проку-
рора, суду за кожною вимогою, а не з 
певною періодичністю [1–3]. І це є ціл-
ком логічним, оскільки службовій особі 
потрібно, щоб підозрюваний, обвину-
вачений прибував за викликом, зокре-
ма, для проведення слідчих (розшуко-
вих) чи інших процесуальних дій.

Хоча у виключних випадках слідчі 
судді, судді покладають на підозрюва-
ного, обвинуваченого обов’язок при-
бувати до визначеної службової особи 
із встановленою періодичністю. Так, 
наприклад 5.04.2018 р. прокурор відділу 
прокуратури Тернопільської області 
звернувся до слідчого судді із клопотан-
ням про продовження строку обов’язків, 
передбачених ч. 5 ст. 194 КПК Украї-

ни щодо підозрюваного ОСОБА_2. 
Слід вказати, що особі у даному кримі-
нальному провадженні повідомлено 
про підозру ще 2.12.2016 р. і застосова-
но до нього запобіжний захід у виді за-
стави із визначенням обов’язків, перед-
бачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Про-
тягом півтора року досудове розсліду-
вання  неодноразово  зупинялось 
у зв’язку з наявною необхідністю вико-
нання процесуальних дій у межах між-
народного співробітництва, після чого 
відновлювалось. Отже, в ухвалі про 
продовження строку дії покладених 
обов’язків слідчий суддя поклав на пі-
дозрюваного ОСОБА_2 один із таких 
обов’язків, як з’являтися до слідчого у 
кримінальному провадженні кожного 
п’ятого понеділка починаючи з дня по-
становлення ухвали [4]. На даному при-
кладі бачимо, що у практичній діяльно-
сті трапляються випадки, коли покла-
дення обов’язку на підозрюваного, об-
винуваченого прибувати до визначеної 
службової особи із встановленою пе-
ріодичністю здійснюється не лише для 
забезпечення участі особи у процесу-
альних діях, а й для унеможливлення 
його переховування від органів досудо-
вого розслідування та суду. 

Покладення даного обов’язку є акту-
альним, коли досудове розслідування 
здійснюється тривалий час і за участю 
підозрюваного, можливо, здійснено 
вже необхідні слідчі (розшукові) дії, 
проте не здійснено інших процесуаль-
них дій. І тому з метою запобігання 
спробам підозрюваного переховувати-
ся від органів досудового розслідування 
на нього може бути покладено обо-
в’язок прибувати до слідчого, напри-
клад, один раз на тиждень. 

Дослідження даного обов’язку зу-
мовлює нас також зупинитись на змісті 
ч. 5 ст. 194 КПК України, де визначено, 
що «… слідчий суддя, суд застосовує 
відповідний запобіжний захід, зобо в’я-
зує  підозрюваного,  обвинуваченого 
прибувати за кожною вимогою до суду 
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або до іншого визначеного органу дер-
жавної влади…». Таке формулювання, 
на нашу думку, є термінологічно неко-
ректним, оскільки, по-перше, не зро-
зуміло, що являється у процесуальному 
значенні «вимогою». Адже, у законі пе-
редбачено, що особа повинна прибути 
до слідчого, прокурора, слідчого судді, 
суду у разі її виклику, здійсненого у по-
рядку, передбаченому ст. 135 КПК Ук-
раїни. «Вимога» службової особи як 
процесуальна дія у законі не визначена. 
Отже, ми вважаємо, що у такому випад-
ку мова повинна йти про обов’язок 
прибувати за викликом службової осо-
би, а не на її вимогу. 

По-друге, у змісті вказаної норми 
передбачається обов’язок «прибувати за 
кожною вимогою до суду або до іншо-
го визначеного органу державної вла-
ди». У даному разі не зрозуміло, який це 
орган державної влади? Оскільки під 
час кримінального провадження особа 
може прибувати лише до слідчого, про-
курора, слідчого судді, суду. 

По-третє, слід розібратись як коре-
люється між собою зобов’язання, виз-
начене у абз. 1 ч. 5 ст. 194 КПК України 
(прибувати за кожною вимогою) і 
обов’язок, передбачений п. 1 ч. 5 ст. 194 
КПК України (прибувати до визначеної 
службової особи із встановленою пе-
ріодичністю). У першому випадку мова 
фактично йде про обов’язок підозрю-
ваного, обвинуваченого прибувати за 
викликом слідчого, прокурора, слідчо-
го судді, суду. З метою виконання дано-
го зобов’язання особа повинна бути 
належним чином викликана, у зв’язку з 
чим має існувати підтвердження отри-
мання підозрюваним, обвинуваченим 
повістки про виклик або ознайомлення 
з її змістом іншим шляхом. У другому 
випадку, тобто у разі покладення 
обов’язку прибувати із встановленою 
періодичністю, підозрюваному, обви-
нуваченому слід з’являтися до службо-
вої особи незалежно від її виклику. 
У такому випадку до слідчого, прокуро-

ра, слідчого судді, суду слід з’являтися не 
з метою участю у процесуальних діях, а, 
фактично, з метою його контролю. 

З урахуванням вказаного, з метою 
більш точного законодавчого форму-
лювання обов’язків особи під час засто-
сування до неї запобіжних заходів, не 
пов’язаних із триманням під вартою, 
вважаємо, що зі змісту ч. 5 ст. 194 КПК 
України слід виключити формулюван-
ня «… зобов’язує підозрюваного, обви-
нуваченого прибувати за кожною ви-
могою до суду або до іншого визначе-
ного органу державної влади…». Крім 
того, необхідно уточнити положення 
п. 1 ч. 5 ст. 194 КПК України, де визна-
чити обов’язок підозрюваного, обвину-
ваченого прибувати до слідчого, проку-
рора, слідчого судді, суду за викликом 
та, у разі необхідності, із встановленою 
періодичністю.

Другим зобов’язанням, що може 
бути покладено на підозрюваного, обви-
нуваченого у зв’язку із застосуванням до 
нього запобіжного заходу, не пов’язаного 
із триманням під вартою, є обов’язок не 
відлучатися із населеного пункту, в якому він 
зареєстрований, проживає чи перебуває, без до-
зволу слідчого, прокурора або суду (п. 2 ч. 5 
ст. 194 КПК України). Як справедливо 
наголошується у науковій літературі, 
кожна свобода має свою межу, яка не дає 
їй змоги перетворитися на свавілля. За-
кріплена у законі межа свободи, яка є рів-
ною для всіх, може бути звужена для пев-
них осіб, що є, за загальним правилом, 
наслідком учинення ними протиправної 
поведінки [5, с. 53].

Зауважимо, що вказаний обов’язок 
здебільшого стосується обмеження, пе-
редбаченого у ст. 33 Конституції Украї-
ни, права на свободу пересування та 
вільного вибору місця проживання і 
права вільно залишати територію 
України. Разом з тим, в Основному За-
коні наголошується що дане право 
може бути обмежено лише у випадках, 
встановлених законом. Крім того, між-
народними нормативно-правовими ак-
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тами також передбачена можливість 
обмеження права особи на свободу пе-
ресування. Зокрема, у ч. 2 ст. 29 Загаль-
ної декларації прав людини від 
10.12.1948 р. зазначено, що кожна осо-
ба може бути піддаватися таким обме-
женням, що обумовлено законом ви-
ключно з метою забезпечення визнан-
ня і поваги прав та свобод інших та за-
доволення справедливих вимог моралі, 
суспільного порядку й загального до-
бробуту в демократичному суспільстві. 
У ч. 3 ст. 12 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права від 
16.12.1966 р. визначено, що право на 
вільне пересування і свобода вибору 
місця проживання не можуть бути 
об’єктом ніяких обмежень, крім тих, які 
передбачено законом, які є необхідни-
ми для охорони державної безпеки, 
громадського порядку, здоров’я чи мо-
ральності населення або прав та свобод 
інших. Можливість обмеження вказа-
них прав передбачена у положеннях й 
інших міжнародних документах, зокре-
ма у ч.ч. 3 і 4 ст. 2 Протоколу № 4 до 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод. 

Отже, міжнародні нормативно-пра-
вові акти передбачають можливість об-
меження права особи на свободу пере-
сування. Однак засоби такого обмежен-
ня визначаються національним законо-
давством конкретної держави. У зв’язку 
з тим, слід наголосити, що, встановлю-
ючи даний обов’язок для підозрювано-
го, обвинуваченого, слідчий суддя, суд, 
діючи відповідно до положень націо-
нального законодавства, фактично за-
безпечує виконання завдань криміналь-
ного провадження. 

Слід звернути увагу, що законом не 
передбачено право слідчого, прокуро-
ра при ініціюванні питання про засто-
сування запобіжного заходу і слідчого 
судді, суду при вирішенні цього питан-
ня визначати особі конкретне місце 
проживання на період здійснення кри-
мінального провадження. У КПК Укра-

їни лише передбачено право службо-
вих осіб надати дозвіл або заборонити 
підозрюваному, обвинуваченому відлу-
читися із місця проживання чи перебу-
вання. У такому випадку йде мова про 
обмеження право на пересування з того 
місця, яке самостійно обрано особою. 
У судовому рішенні також може бути 
закріплена заборона для підозрювано-
го, обвинуваченого залишати постійне 
чи тимчасове місце проживання в кон-
кретний проміжок часу.

У зв’язку з тим, слід розрізняти міс-
це постійного проживання та тимчасо-
вого перебування підозрюваного, обви-
нуваченого. Місцем постійного прожи-
вання особи є жиле приміщення, що 
придатне для проживання в ньому. Це 
може бути житловий будинок, кварти-
ра, гуртожиток, службове приміщення, 
притулок, яке знаходиться у відповідно-
му населеному пункті, за певною адре-
сою. У такому випадку це може бути 
приміщення, де підозрюваний, обвину-
вачений проживає як власник або по 
договору найму (оренди) житлово-
го приміщення чи на інших підставах, 
визначених законодавством України. 
Місцем тимчасового проживання осо-
би слід вважати місце фактичного пере-
бування підозрюваного, обвинувачено-
го у відрядженні, відпустці, на лікуванні, 
у санаторії, в готелі та іншому подобно-
му приміщенні.

З метою уточнення місця, в якому 
підозрюваний, обвинувачений пови-
нен знаходитись під час здійснення 
кримінального провадження, слідчий 
суддя, суд в своєму рішенні повинні вка-
зати за межі якого населеного пункту 
забороняється відлучатися особі без до-
зволу. Вивченням матеріалів криміналь-
ного провадження встановлено, що 
слідчі судді, як правило, вказують саме 
населений пункт, в якому зареєстрова-
ний, проживає чи перебуває підозрюва-
ний, обвинувачений, і який йому заборо-
няється покидати (наприклад, ухвалою 
Калуського міськрайонного суду Іва но-
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Франківської області від 15.05.2018 р. на 
підозрюваного ОСОБА_2 накладено 
обов’язок не відлучатися із м. Калуша 
Івано-Франківської області без дозволу 
слідчого, прокурора або суду [6]; ухва-
лою Краматорського міського суду До-
нецької області від 23.04.2018 р. на під-
озрюваного ОСОБА_1 накладено 
обов’язок не відлучатися з м. Крама-
торськ Донецької області без дозволу 
слідчого, прокурора, або суду [7]) .

Зауважимо, що покладення обов’яз-
ку не відлучатися із населеного пункту 
лише обмежує, проте не повністю поз-
бавляє підозрюваного, обвинуваченого 
конституційного права на свободу пе-
ресування. Особі дозволяється само-
стійно переїжджати в межах населеного 
пункту, в якому знаходиться його місце 
постійного проживання чи тимчасово-
го перебування.

Натомість, тривала відсутність підо-
зрюваного, обвинуваченого за адресою 
проживання чи перебування без повідом-
лення про це відповідному органу, за 
справедливим зауваженням А. П. Сло-
бодзян, вважається порушенням виконан-
ня особистого зобов’язання [8, с. 209].

Дозвіл відлучитися з населеного 
пункту, підозрюваний, обвинувачений 
може отримати у виключних випадках, 
наприклад, у разі смерті близьких роди-
чів чи членів сім’ї, у зв’язку із професій-
ною діяльністю тощо. Зрозуміло, що у 
разі виникнення необхідності покинути 
населений пункт підозрюваний, обви-
нувачений повинен завчасно повідоми-
ти слідчого, прокурора або суддю, 
оскільки кожен виїзд повинен бути 
узгоджений із особою, яка здійснює 
кримінальне провадження. 

Аналізуючи питання дотримання 
обов’язку не відлучатись із населеного 
пункту, в якому підозрюваний, обвину-
вачений зареєстрований, проживає чи 
перебуває без дозволу, виникає запи-
тання — яка форма отримання дозволу 
від слідчого, прокурора або суду? Дане 
питання законодавцем чітко не врегу-

льовано. У зв’язки з тим, вважаємо, що 
дозвіл повинен бути оформлений 
лише письмово. Враховуючи положен-
ня ст. 110 КПК України, слідчий, про-
курор може своє рішення про надання 
дозволу підозрюваному, обвинувачено-
му покинути населений пункт на пев-
ний проміжок часу оформити у формі 
постанови, а суд — у формі ухвали. 
У такій постанові, ухвалі слід відобрази-
ти причини покидання підозрюваним, 
обвинуваченим населеного пункту; міс-
це, куди виїжджає особа; час її прибуття. 
З метою належного забезпечення вико-
нання обов’язку підозрюваний, обвину-
вачений повинен повідомити слідчого, 
прокурора, суд про своє пересування та 
факт повернення до населеного пункту, 
в якому зареєстрований або проживає.

У разі прийняття слідчим, прокуро-
ром, судом рішення про відмову у на-
данні дозволу покинути населений 
пункт на певний проміжок часу, слід ще 
раз попередити підозрюваного, обви-
нуваченого про негативні наслідки не-
виконання покладених на нього 
обов’язків. Інформування про можли-
вість застосування більш суворого запо-
біжного заходу певною мірою впливає 
на підозрюваного, обвинуваченого та 
оказує психологічний вплив, чим спо-
нукає його виконувати зобов’язання. 

Третім обов’язком, який може бути 
покладений на підозрюваного, обвину-
ваченого у зв’язку із застосуванням до 
нього запобіжного заходу, не пов’яза-
ного із триманням під вартою, є обов’язок 
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про 
зміну свого місця проживання та/або місця 
роботи (п. 3 ч. 5 ст. 194 КПК України). 
За задумом законодавця, підозрюваний 
чи обвинувачений не повинен отриму-
вати дозвіл на зміну адреси проживан-
ня. Особа повинна лише повідомити 
слідчого, прокурора, суддю про зміну 
свого місця проживання чи роботи. 
Форма повідомлення може бути як ус-
ною так і письмовою. Разом з тим, у 
разі зміни місця проживання чи робо-
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ти, вважаємо, що підозрюваний, обви-
нувачений повинен надати копії доку-
ментів, що свідчать про даний факт.

Утримуватися від спілкування з будь-
якою особою, визначеною слідчим суддею, су-
дом, або спілкуватися з нею із дотриманням 
умов, визначених слідчим суддею, судом та-
кож може бути покладено на підозрю-
ваного, обвинуваченого як обов’язок 
згідно п. 4 ч. 5 ст. 194 КПК України. 
Слід зауважити, що не всі науковці по-
годжуються із законодавцем у за-
кріпленні такого обов’язку. Зокрема, на 
переконання О. Бондаренко, це є пору-
шенням права особи на свободу спілку-
вання, зазначеного у ст. 34 Конституції 
України. На законодавчому рівні не 
встановлено критеріїв для визначення 
кола осіб, з якими суд або слідчий суддя 
має право обмежити спілкування обви-
нуваченого, оскільки зі змісту ст. 194 
КПК України не зрозуміло, які особи 
підпадають під цю норму [9, с. 68-69]. З 
такою позицією у повній мірі важко по-
годитися, адже саме слідчий суддя, суд 
враховуючи усі обставини криміналь-
ного провадження повинен визначити, 
по-перше, необхідність накладання та-
кого обов’язку, і по-друге, перелік осіб, 
з якими підозрюваному, обвинувачено-
му слід утримуватися від спілкування та 
причини за наявності яких покладаєть-
ся таке зобов’язання.

Вивченням матеріалів кримінально-
го провадження встановлено, що іноді 
слідчі судді покладають даний обов’язок 
формально. Зокрема ухвалою Дніп ров-
ського районного суду м. Дніпродзер-
жинська Дніпропетровської області від 
23.05.2018 р. на обвинуваченого ОСО-
БА_3 покладено обов’язок утримувати-
ся від спілкування зі свідками у цьому 
кримінальному  провадженні  [10]. 
У змісті ухвали не обґрунтовано необ-
хідність обмеження у спілкуванні зі 
свідками, не вказано чи може обвинува-
чений здійснити на них вплив. Слід 
вказати, що схожі формулювання у рі-
шенні про застосування запобіжного 

заходу використовують й інші слідчі 
судді, судді [11; 12].

Вважаємо, що більш правильною є 
практика тих суддів, які вказують конкре-
тну особу, з якою підозрюваному, обви-
нуваченому слід утримуватися від спілку-
вання. Так ухвалою Очаківського місь-
крайонного суду Миколаївської області 
від 29.05.2018 р. обґрунтовано те, що 
обвинувачений ОСОБА_2 має можли-
вість здійснювати психологічний тиск 
на потерпілих та свідків й тому на нього 
покладено обов’язок утримуватися від 
спілкування зі свідками ОСОБА_3 — 
ОСОБА_18, а також потерпілими ОСО-
БА_19 — ОСОБА_21 [13].

Згідно п. 5 ч. 5 ст. 194 КПК України 
на підозрюваного обвинуваченого 
може бути покладено обов’язок не 
відвідувати місця, визначені слідчим суддею 
або судом. Покладання даного обв’язку 
необхідно обґрунтувати. Крім того, в 
ухвалі повинні бути конкретизовані міс-
ця, які забороняється відвідувати пі-
дозрюваному, обвинуваченому. У науко-
вій літературі правильно вказується, що 
із логіки заборони видається, що такими 
місцями можуть бути: місце злочину, 
місце, що може спонукати до злочинних 
дій, місце проживання або перебування 
потерпілого, свідка іншого підозрюва-
ного чи обвинуваченого [8, с. 210]. Зо-
крема, на особу може бути покладено 
обов’язок не відвідувати розважальні 
заклади нічні клуби, кафе, бари, паби, 
ресторани, ігрові автомати. 

В окремих випадках на підозрювано-
го, обвинуваченого може бути покладе-
но обов’язок пройти курс лікування від нарко-
тичної або алкогольної залежності (п. 6 ч. 5 
ст. 194 КПК України). Відомо, що алко-
голізм і наркоманія є різними боками 
однієї проблеми — залежності від пси-
хоактивних речовин. У зв’язку з тим, на 
державу покладено обов’язок створити 
умови для охорони здоров’я кожної лю-
дини (ст. 49 Конституції України). 

Специфіка вчинення злочинів у 
сфері обігу наркотичних засобів, пси-
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хотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів полягає у тому, що більшу 
кількість осіб, які їх вчиняють, склада-
ють саме особи, що допускають неме-
дичне вживання наркотиків. У зв’язку з 
тим, розповсюдження та рівень нарко-
манії як соціально небезпечного захво-
рювання обумовлює потребу застосу-
вання заходів медичного характеру 
щодо осіб, які вчиняють кримінальні 
правопорушення або в стані наркотич-
ного сп’яніння, або з метою придбання 
наркотичних засобів, психотропних 
речовин для особистого вживання. Та-
ким чином, сутність правообмеження 
підозрюваного, обвинуваченого внаслі-
док систематичного вживання алкого-
лю чи наркотичних засобів полягає у її 
обов’язку лікування від наркотичної або 
алкогольної залежності. 

У п. 7 ч. 5 ст. 194 КПК України 
йдеться про необхідність докладання зу-
силь до пошуку роботи або до навчання. 
Зростання безробіття, що спостеріга-
ється останнім часом в нашій державі, 
зумовило стрімке зростання вчинення 
корисливих злочинів, зокрема, краді-
жок, грабежів, розбоїв. Відповідно, важ-
ливо зайняти вільний час підозрювано-
го, обвинуваченого, оскільки зайнятість 
особи позитивно впливає на виправ-
лення та можливість запобігання вчи-
нення ним нового кримінального пра-
вопорушення. Тому, під час вирішення 
питання про застосування запобіжного 
заходу слідчий суддя, суд повинен вста-
новити, чи працює особа, а у разі якщо 
підозрюваним, обвинуваченим є непо-
внолітній — чи навчається. У против-
ному випадку, покладення даного обо-
в’язку на особу є доречним. 

Виникає питання, чи буде невиконан-
ня даного обов’язку свідчити про пору-
шення зобов’язань підозрюваним, обви-
нуваченим, покладених у зв’язку із засто-
суванням запобіжного заходу? Потрібно 
працевлаштуватись або лише докласти 
зусиль для цього? У даному випадку слід 
виходити з наступного: якщо особа до-

клала зусиль до пошуку до роботу, але ще 
не працевлаштувалась, то у такому разі не 
слід розцінювати це як порушення по-
кладеного обов’язку. 

Внаслідок застосування запобіжно-
го заходу, не пов’язаного із триманням 
під вартою, до підозрюваного, обвину-
ваченого може бути покладений обов’я-
зок здати на зберігання до відповідних органів 
державної влади свій паспорт (паспорти) для 
виїзду за кордон, інші документи, що дають 
право на виїзд з України і в’їзд в Україну (п. 8 
ч. 5 ст. 194 КПК України). Зауважимо, 
що відповідно до ст. 2 Закону України 
«Про порядок виїзду з України і в’їзду в 
Україну  громадян  України»  в ід 
21.01.1994 р. документами, що дають 
право громадянину України на виїзд з 
України і в’їзд в Україну, є: 1) паспорт 
громадянина України для виїзду за кор-
дон; 2) дипломатичний паспорт Украї-
ни; 3) службовий паспорт України; 
4) посвідчення особи моряка; 5) посвід-
чення члена екіпажу; 6) посвідчення 
особи на повернення в Україну (дає 
право на в’їзд в Україну). 

Покладення даного обов’язку на пі-
дозрюваного, обвинуваченого обов’яз-
ково повинно бути обґрунтовано у су-
довому рішенні наявністю ризиків, що 
особа може переховуватись від органів 
досудового розслідування та суду за ме-
жами території України. Разом з тим, у 
судовій практиці трапляються випадки, 
коли суддя скасовує відповідний обо-
в’язок. Так, наприклад, 4.01.2018 р. пі-
дозрюваний ОСОБА_1 заявив клопо-
тання про скасування додаткового 
обов’язку у вигляді здати на зберігання 
до відповідних органів державної влади 
свій паспорт (паспорти) для виїзду за 
кордон, інші документи, що дають пра-
во на виїзд з України і в’їзд в Україну. 
Суд врахував те, підозрюваний має по-
стійне місце роботи, а саме: працює 
водієм вантажного автомобіля транс-
портної  компанії   ТОВ  «КВАДР 
ТРАНС ПОРТ». Основним видом ді-
яльності зазначеної транспортної ком-
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панії є здійснення міжнародного пере-
везення вантажів. Право виїзду за кор-
дон для підозрюваного є необхідним та 
таким, що нерозривно пов’язане з вико-
нання службових повноважень вико-
нання трудових обов’язків та отриман-
ням заробітку. Крім того, суд врахував 
те, що підозрюваний ОСОБА_1 вико-
нав вимоги встановлені ухвалою Ужго-
родського міськрайонного суду Закар-
патської області про застосування запо-
біжного заходу у вигляді застави від 
28.11.2017 р. в повному обсязі, у тому 
числі виконував обов’язок прибувати 
до слідчого. На підставі цього та інших 
фактів Ужгородський міськрайонний суд 
Закарпатської області скасував покладе-
ний раніше на ОСОБА_1 обов’язок зда-
ти на зберігання до відповідних органів 
державної влади свій паспорт (паспорти) 
для виїзду за кордон [14]. Прийняття та-
кого рішення не суперечить вимогам 
ст. 201 КПК України щодо можливості 
слідчого судді, суду за клопотанням пі-
дозрюваного, обвинуваченого скасува-
ти додаткові обов’язки, передбачені 
ст. 194 КПК України. 

Ще одним обов’язком, який може 
бути покладений на підозрюваного, об-
винуваченого є обов’язок носити електрон-
ний засіб контролю (п. 9 ч. 5 ст. 194 КПК 
України). Порядку застосування елек-
тронних засобів контрою присвячена 
окрема норма — ст. 195 КПК України. 
Застосування електронних засобів контр-
олю полягає у закріпленні на тілі пі-
дозрюваного,  обвинуваченого  при-
строю, який дає змогу відслідковувати та 
фіксувати його місцезнаходження. Такий 
пристрій має бути захищений від само-
стійного знімання, пошкодження або ін-
шого втручання в його роботу з метою 
ухилення від контролю та сигналізувати 
про спроби особи здійснити такі дії. 
Електронні засоби контролю застосову-
ються у порядку, встановленому Наказом 
МВС України «Про затвердження Поряд-
ку застосування електронних засобів 
контролю» від 08.06.2017 № 480. 

Слід звернути увагу, що законодавець 
передбачив можливість накладення дано-
го обов’язку під час застосування запобіж-
них заходів, не пов’язаних із триманням 
під вартою. Тобто його покладання, тео-
ретично, можливо як під час обрання до 
особи особистого зобов’язання, особи-
стої поруки, застави так і домашнього 
арешту. Разом з тим, вивченням ма-
теріалів кримінального провадження 
встановлено, що даний обов’язок покла-
дається, у більшості випадків, саме під час 
застосування домашнього арешту. На та-
кій особливості вказаного виду запобіж-
ного заходу звертає увагу й законодавець 
у ч. 5 ст. 181 КПК України. 

Висновок. З урахуванням вказано-
го, слід зрозуміти, що на підозрювано-
го, обвинуваченого під час застосуван-
ня запобіжного заходу не пов’язаного із 
триманням під вартою, можуть покла-
датися такі обов’язки: 1) прибувати до 
визначеної службової особи із встанов-
леною періодичністю; 2) не відлучати-
ся із населеного пункту, в якому він за-
реєстрований, проживає чи перебуває, 
без дозволу слідчого, прокурора або 
суду; 3) повідомляти слідчого, прокуро-
ра чи суд про зміну свого місця прожи-
вання та/або місця роботи; 4) утримува-
тися від спілкування з будь-якою осо-
бою, визначеною слідчим суддею, су-
дом, або спілкуватися з нею із дотри-
манням умов, визначених слідчим суд-
дею, судом; 5) не відвідувати місця, ви-
значені слідчим суддею або судом; 
6) пройти курс лікування від наркотич-
ної або алкогольної залежності; 7) до-
класти зусиль до пошуку роботи або до 
навчання; 8) здати на зберігання до від-
повідних органів державної влади свій 
паспорт (паспорти) для виїзду за кор-
дон, інші документи, що дають право 
на виїзд з України і в’їзд в Україну; 
9) носити електронний засіб контролю.

Процесуальна сутність цих обов’яз-
ків полягає у визначенних слідчим суд-
дею, судом певних зобов’язань, які по-
винен виконувати підозрюваний обви-
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нувачений. Вивчення сутності даних 
обов’язків призвело до розуміння що 
положення ч. 5 ст. 194 КПК України 

потребують удосконалення. У зв’язку з 
тим, нами запропоновано уточнити по-
ложення п. 1 даної норми. 
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Державне сприяння залученню 
людей з інвалідністю до фізичного та 
інформаційного оточення у соціаль-
ній сфері є важливим аспектом демо-
кратичних принципів, передумовою 
до реалізації прав і свобод цієї кате-
горії населення. Публічна адміністра-
ція розуміє провідну роль зазначеного 
серед завдань і напрямків своєї діяль-
ності. Вона створює належні умови 
рівного доступу громадян зі стійкими 
порушеннями стану здоров’я до всіх 
об’єктів соціальної та інформаційної 
інфраструктури у державі. Відповід-
ний адміністративно-правовий ме-
ханізм покликаний за допомогою ком-
плексу юридичних засобів, застосова-
них значною кількістю органів дер-
жавної влади та виконавчих органів 
місцевого самоврядування, втілити у 
життя наведене з дотриманням засад 
недискримінації, рівних можливостей 
та найбільшого публічного сприяння.

На сьогодні поняття, зміст і класи-
фікація соціальної інфраструктури не 
знайшло єдиної наукової трактовки, 
відрізняючись у певній мірі з урахуван-
ням специфіки дослідження окресленої 
проблематики окремими вченими за 
соціальною, економічною та правовою 
сутністю. На переконання Н. Г. Пігуль, 
соціальна інфраструктура — сукупність 
об’єктів, що сприяють життєдіяльності 
людини і метою функціонування яких є 
забезпечення загального рівня життя 
населення та гармонійного його роз-
витку [1, с. 40]. Поділяє наведену пози-
цію О. М. Салій, що аналізоване явище 
передбачає сукупність матеріальних 
об’єктів, які забезпечують умови для 
ефективної діяльності людини в усіх 
сферах суспільного життя. Науковець 
виокремлює деякі власні специфічні 
функції, серед яких раціональне вико-
ристання вільного часу та формування 
самосвідомості населення [2, с. 215–218].
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Основною підсистемою соціальної 
інфраструктури виступає сукупність 
об’єктів в інформаційно-телекомуніка-
ційній сфері, які відіграють важливу 
роль у житті всіх прошарків населення, 
потребуючи системних дій публічної 
адміністрації щодо створення належно-
го доступу з аналізованих питань. Для 
осіб з інвалідністю активна залученість 
до всесторонньої інформаційної со-
ціальної взаємодії має подвійне значен-
ня, з одного боку, реалізується право на 
доступ до публічної та іншої відкритої 
інформації, забезпечується свобода сло-
ва і думки, вільність поглядів. З іншого 
боку — є інструментом соціальної інтег-
рації, де вказані люди можуть на рівних 
умовах втілювати у життя всю сукупність 
громадянських, соціально-економічних, 
культурних та інших прав і свобод.

Сутність інформаційної інфра-
структури полягає у тому, що вона 
включає сукупність інформаційних си-
стем і ресурсів, телекомунікаційних ме-
реж і каналів передачі даних, засобів 
комунікацій і управління інформацій-
ними потоками, а також організаційно-
технічних структур, механізмів, що за-
безпечують їх функціонування [3]. Те-
лекомунікаційна інфраструктура — ме-
режа, призначена для передавання те-
лекомунікаційних послуг, що може ін-
тегруватися з іншими телекомунікацій-
ними мережами загального користуван-
ня. Поділяємо думку з приводу того, що 
інформаційно-комунікаційна інфра-
структура є технологічною основою су-
спільства, що передбачає сукупність те-
риторіально розподілених інформацій-
них систем і телекомунікаційних мереж, 
мереж поштового зв’язку, організацій-
них структур, нормативно-правових ме-
ханізмів, що забезпечують її ефективне 
функціонування та управління нею. 

У своїй сукупності наведені структу-
ри максимально задіють всі наявні ре-
сурси та інформаційно-комунікаційні 
канали з метою продукування, зберіган-
ня, обробки, поширення та захисту ін-

формації для державних і суспільних 
потреб. Серед особливостей об’єктів 
такої інтегрованої інфраструктури та 
доступу до неї осіб з інвалідністю вио-
кремимо наступні:

1) має інформаційний (інформація 
як об’єкт доступу) та фізичний вираз 
(будівлі та споруди поштових відділень, 
зв’язку, бібліотек, архівів тощо як 
об’єкти доступу), що зумовлює різні 
підходи до забезпечення доступу до 
них осіб з інвалідністю; 

2) передбачає активну (пошук та ви-
користання інформації з різних джерел за 
власної ініціативи, з доступом до мережі 
Інтернет або локальних мереж; отриман-
ня інформації з матеріальних носіїв) та 
пасивну (отримання інформації через 
радіо та телебачення) форми доступу осіб 
з інвалідністю до інформації;

3) доступ осіб з інвалідністю до 
об’єктів інформаційно-телекомуніка-
ційної інфраструктури не завжди пере-
слідує мету включення до інформацій-
ного процесу, а для задоволення інших 
соціальних потреб. 

Адміністративно-правове забезпе-
чення в цій сфері включає чотири скла-
дові, що передбачає застосування ком-
плексу відповідного юридичного ін-
струментарію, серед яких: 1) організа-
ційно-правові юридичні засоби; 2) ре-
гулятивні юридичні засоби; 3) наглядо-
ві  (контрольні)  юридичні  засоби; 
4) юридичні засоби адміністративного 
примусу. Перша з наведених категорій 
відіграє ключову роль у всій системі за-
собів державного впливу на сферу ство-
рення умов безбар’єрного архітектур-
ного середовища для осіб з інвалідніс-
тю. Вона є правовим фундаментом 
можливості реалізувати й захистити 
людям з особливими потребами права і 
свободи шляхом належного обладнан-
ня фізичного оточення згідно їхніх по-
треб за високого рівня наукового та тех-
нічного обґрунтування. 

Державні будівельні норми (ДБН) 
та стандарти (ДСТУ Б) покликані виз-
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начити обов’язковий до виконання ор-
ганами влади, підприємствами, устано-
вами та організаціями вимір доступно-
сті до об’єктів соціальної інфраструкту-
ри громадян з інвалідністю різної нозо-
логії. Дієвість інститутів нормування та 
стандартизації у сфері будівельній га-
лузі досягається за рахунок встановле-
ного порядку їхнього затвердження та 
погодження з органами публічної ад-
міністрації із залученням провідних 
представників науково-технічного та 
експертного середовища [4]. На вимогу 
правових актів щодо створення безпе-
решкодного життєвого середовища за-
дано вектори реалізації окресленого, 
першочергово за рахунок державних 
гарантій щодо дотримання та постійно-
го розвитку вітчизняної системи буді-
вельних норм і стандартів, узгодженої з 
правом країн ЄС.

За кінцевим результатом, зважаючи 
на положення державних будівельних 
норм і стандартів, забезпечення доступ-
ності осіб зі стійкими порушеннями 
функцій організму до інфраструктури у 
соціальній сфері ґрунтується на таких 
засадах: 1) створення безбар’єрного се-
редовища з урахуванням нозологічних 
форм інвалідності; 2) досягнення дер-
жавно-громадського консенсусу з пи-
тань способів і засобів пристосування 
до фізичного й інформаційного ото-
чення; 3) вибір оптимальних інженерно-
технічних і архітектурних рішень, засто-
сування універсального дизайну; 4) уз-
годження вітчизняного законодавства з 
нормами міжнародного права; 5) науко-
во-технічна та економічна обґрунто-
ваність, адаптивність прийнятих рішень; 
6) публічний та громадський контроль 
на всіх етапах процедури будівельного 
нормування та стандартизації.

Вітчизняна система державних буді-
вельних норм і національних стандар-
тів в аналізованій сфері у сьогоднішніх 
реаліях потребує суттєвих видозмін за 
внутрішнім наповненням і шляхами 
розвитку. Вбачаються наступні основні 

проблеми зниження ефективності їхнь-
ого застосування, у тому числі: 1) одно-
часне застосування застарілих і нових 
нормативних актів, прийнятих нещодав-
но, які не узгоджуються між собою за 
певними спільними аспектами; 2) у низ-
ці державних будівельних нормах поси-
лання здійснюється на інші державні бу-
дівельні норми і стандарти, які втратили 
чинність; 3) положення оновлених дер-
жавних будівельних норм не апробовані, 
а також низка новацій, на кшталт перед-
бачення у всіх закладах дошкільної освіти 
спеціального типу ліфтів для одночасно-
го перевезення двох дітей з інвалідністю 
на колясках (ДБН В.2.2-4: 2018), складні у 
дотриманні з архітектурної та економіч-
ної точки зору. 

Зазначене зумовлює внесення відпо-
відних законодавчих змін, а найголовні-
ше — прописати дієвий механізм ство-
рення безбар’єрного середовища для 
осіб з інвалідністю під час реалізації не 
передбачених раніше вимог, закріплених 
в окремих державних будівельних нор-
мах, прикладом створення інклюзивного 
навчального простору та розміщених у 
житлових будинках вбудованих закладів 
дошкільної освіти, захищених ділянок 
доріг та ін. (ДБН Б.2.2-12: 2018). Мають 
бути унормовані та стандартизовані тех-
нічні умови доступності осіб з інвалід-
ністю до нових видів і типів споруд і бу-
дівель, які переважно зводяться у вели-
ких населених пунктах. 

Адміністративно-правові засоби ре-
гулятивного характеру є функціональ-
ною надбудовою системи вказаних 
державних будівельних норм і націо-
нальних стандартів. Вони спрямовані 
на окреслення сукупності дозволів, 
приписів і заборон щодо забезпечення 
доступності осіб з інвалідністю до 
об’єктів соціальної інфраструктури не 
лише для суб’єктів господарювання у 
сфері будівництва, містобудування та 
архітектури, але й для органів держав-
ної влади та органів місцевого самовря-
дування, фізичних і юридичних осіб, 
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які згідно законодавства повинні ство-
рювати безбар’єрне середовище для та-
ких людей. Основу цих юридичних за-
собів складають дві категорії засобів, у 
тому числі: 1) дозвільні та реєстраційні 
адміністративні процедури у сфері зве-
дення об’єктів архітектури; 2) адміністра-
тивно-правові приписи, якими визначе-
но зобов’язання фізичних і юридичних 
осіб незалежно від форми власності 
щодо забезпечення доступності осіб з 
інвалідністю до фізичного оточення.

Дозвільні та реєстраційні ад-
міністративні процедури посідають 
особливо важливе місце серед ланок 
публічного управління у будівельній га-
лузі, оскільки визначають підставами, 
умови та порядок здійснення відповід-
ної діяльності суб’єктами господарю-
вання з метою забезпечення безпечно-
сті для населення та довговічності 
об’єктів архітектури. За рахунок вста-
новлення меж дозволеної поведінки 
компетентні органи публічної ад-
міністрації задовольняють суспільні по-
треби та інтереси, зокрема уможлив-
лення повноцінного долучення осіб з 
інвалідністю до соціальної сфери. 

Адміністративні процедури різнять-
ся за формами та напрямами владного 
впливу на забезпечення доступності 
осіб з інвалідністю до об’єктів будів-
ництва та архітектури на стадії їхнього 
проектування та зведення. Разом із тим, 
їм притаманні спільні риси, серед яких 
на особливу увагу заслуговують наступ-
ні: 1) здійснюються на виконання поло-
жень державних будівельних норм і 
стандартів щодо створення безбар’єр-
ного середовища; 2) керівними органа-
ми виступають ДАБІ України, інші ор-
гани державного архітектурно-буді-
вельного контролю, що підпорядковані 
місцевим органам публічної адміністра-
ції; 3) переслідують мету забезпечення 
доступності осіб з інвалідністю до буді-
вельних об’єктів на стадії зведення; 
4) передбачають вчинення значимих 
юридичних дій у певній формі, у тому 

числі видача ліцензій на провадження 
господарської діяльності з будівництва 
об’єктів, видача дозволів на будівельні 
роботи, видача сертифікатів щодо при-
йняття в експлуатацію об’єктів, реєстра-
ція повідомлень про початок виконан-
ня підготовчих і будівельних робіт.

Основна увага держави зосереджена 
на обов’язку органів публічної ад-
міністрації центрального та місцевих 
рівнів забезпечити належні умови пере-
сування людей зі стійкими порушення-
ми здоров’я на громадському транспор-
ті, залізниці за рахунок наступного: за-
купівлі пристосованого рухомого скла-
ду або обладнання його спеціальними 
технічними та інженерними засобами; 
передбачення роботи автобусів і тро-
лейбусів у населених пунктах за окре-
мих графіком; сприяння перевізникам, 
які використають відповідні транспорт-
ні засоби; отримання квитків у касах 
поза чергою; надання працівниками 
транспорту допомоги окремим грома-
дянам [5]. Особи з інвалідністю за вис-
новками МСЕК можуть безкоштовно 
отримати технічні засоби реабілітації 
для пересування та автомобілі з виділен-
ня спеціальних місць для паркування.

З метою поліпшення окресленого 
слід здійснити певні першочергові ад-
міністративно-правові кроки. По-перше, 
наказом Мінінфраструктури України та 
Державної служби статистики України 
затвердити Методику техніки збору да-
них і контролю їх вірогідності щодо за-
безпечення доступу осіб з інвалідністю 
до об’єктів транспорту та транспортної 
інфраструктури, що уможливить офор-
млення підсумкових результатів. По-дру-
ге, Мінінфраструктури України розро-
бити Програму із забезпечення доступ-
ності транспорту й об’єктів транспорт-
но-дорожньої інфраструктури для осіб з 
інвалідністю, яка буде впроваджуватися у 
його територіальних органах, всіх юри-
дичних особах, що перебувають у під-
порядкуванні відомства. Ця програма 
включає вимогу призначення відпо-
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відальних осіб за забезпечення створен-
ня належних умов безперешкодного се-
редовища та розробку їхніх функціо-
нальних обов’язків. 

Характерним для адміністративно-
правових засобів, які застосовуються з 
метою забезпечення безперешкодного 
доступу осіб з інвалідністю до об’єктів 
інформаційно-телекомунікаційної ін-
фраструктури, є наступне: 

1) комплексність застосування, що 
реалізується у вигляді охоплення базо-
вих сфер життя суспільства, де необхід-
ним є отримання систематичної, вчас-
ної та точної інформації з метою забез-
печення прав і свобод населення, а та-
кож задоволення духовних, культурних 
та інших біосоціальних потреб; 

2) неоднорідність системи суб’єктів 
владного впливу, що проявляється у 
значній кількості органів публічної ад-
міністрації непідпорядкованих один од-
ному та відмінність сфер доступу, щодо 
яких застосовуються юридичні засоби; 

3) уніфікованість об’єкту доступу, 
що передбачає застосування юридич-
них засобів з метою забезпечення до-
ступу до відкритої інформації чи спри-
яння поінформуванню про окремі про-
цеси, об’єкти, предмети тощо у перед-
баченому законодавством порядку; 

4) диференціація способів і методів 
створення умов безбар’єрного інфор-
маційного середовища залежно від но-
зології захворювання людей з інвалід-
ністю, у тому числі: з порушеннями 
слуху; з порушеннями зору; з порушен-
нями окремих функцій організму; із за-
гальними стійкими порушеннями чи 
втраченими функціями організму.

Питання забезпечення безпереш-
кодного життєвого середовища осіб з 
інвалідністю стосується всіх органів пу-
блічної адміністрації, у підпорядкуванні 
яких знаходяться об’єкти соціальної ін-
фраструктури. Особливе значення для 
цієї категорії людей щодо створення 
належних умов реалізації та захисту 
прав і свобод відводиться МОЗ Украї-

ни, Мінінфраструктури України, МОН 
України, Мінсоцполітики України. Во-
ни у межах своїх повноважень зобо в’я-
зують адміністрації відповідних підпри-
ємств, установ та організації втілювати 
у життя положення необхідних держав-
них будівельних норм, стандартів і пра-
вил. Про це свідчить, зокрема лист 
МОН України від 13.08.14 № 1/9-414 до 
підрозділів освіти і науки обласних та 
Київської міської державних адміністра-
цій [6], яким встановлено вимоги до за-
значених суб’єктів щодо забезпечення 
права на освіту дітей з інвалідністю за 
рахунок створення без бар’єрного сере-
довища з конкретним переліком зав-
дань для виконання. 

Контрольні та наглядові заходи з 
боку вказаних органів влади щодо до-
тримання архітектурної і транспортної 
доступності реалізуються поряд з інши-
ми адміністративно-правовими засоба-
ми, які спрямовуються на забезпечення 
законності у сфері відповідальності 
певної публічної інстанції. Основна 
роль відводиться видачі адміністратив-
но-правових актів та індивідуальних 
приписів, плановим і позаплановим пе-
ревіркам, притягнення винних осіб до 
дисциплінарної відповідальності. Отже, 
такі заходи мають внутрішньовідомчий 
характер, будуються на засадах єдино-
начальності без звітування іншим 
суб’єктам публічного права.

Правова модель поєднання контр-
ольних і наглядових повноважень до-
зволяє на належному рівні забезпечити 
створення умов для доступності осіб зі 
стійкими порушеннями функцій ор-
ганізму до об’єктів архітектури. Ре-
алізується вона через застосування су-
купності адміністративно-правових за-
собів, у тому числі [7]: здійснення пе-
ревірок місць будівництва з фіксуван-
ням процесу за допомогою фото-, ау-
діо- та відеотехніки; видача приписів 
щодо усунення порушення вимог буді-
вельного законодавства, зупинення під-
готовчих і будівельних робіт; заборона 
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експлуатації окремих закінчених будів-
ництвом об’єктів, не прийнятих в екс-
плуатацію; складання протоколів про 
вчинення адміністративних проступків 
і правопорушень у сфері містобудівної 
діяльності з накладенням штрафів.

Адміністративно-правові засоби на-
глядового (контрольного) характеру та 
окремі види засобів адміністративного 
примусу є логічно-функціонально по-
єднаними між собою, спрямовуючись 
публічною адміністрацією на реаліза-
цію попереджувальної та стимулюючої 
функцій держави у сфері забезпечення 
безперешкодного доступу осіб з ін-
валідністю до об’єктів соціальної ін-
фраструктури. У разі наявності у діян-
нях суб’єктів, відповідальних за ство-
рення умов для безбар’єрного середо-
вища, складу адміністративного про-
ступку чи порушення будівельного, ін-
формаційного законодавства компе-
тентні органи публічної адміністрації 
застосовують до правопорушників дві 
категорії санкцій. 

З урахуванням вищевикладеного слід 
зробити висновок, відповідний забезпе-
чувальний  адміністративно-правовий 
механізм у сфері соціальної інфраструк-
тури передбачає застосування сукупно-
сті юридичних засобів, серед яких:

1) організаційно-правові юридичні 
засоби — нормування та стандартиза-
ція сфери будівництва, архітектури та 
містобудування, що дозволяє встанови-
ти обов’язкові до виконання суб’єктами 

публічного та приватного права загаль-
ні технічно-інженерні та інші необхідні 
показники забезпечення безбар’єрного 
середовища для осіб з інвалідністю; 

2) регулятивні юридичні засоби — 
дозвільні та реєстраційні процедури у 
сфері зведення об’єктів архітектури та 
транспорту, ліцензування будівельної 
та інформаційно-телекомунікаційної 
діяльності, а також адміністративно-
правові приписи, якими визначено 
зобов’язання фізичних і юридичних 
осіб в аналізованій сфері, спрямовані 
на встановлення системи публічних до-
зволів, приписів і заборон щодо забез-
печення безперешкодної доступності 
осіб з інвалідністю до фізичного та ін-
формаційного оточення у суспільстві;

3) наглядові (контрольні) юридичні 
засоби — адміністративно-правові за-
ходи, здійснювані у межах виконавчо-
розпорядчої діяльності загальних і спе-
ціальних органів публічної адміністра-
ції, з метою забезпечення законності у 
сфері доступності об’єктів соціальної 
інфраструктури, попередження та вияв-
лення фактів порушення прав і свобод 
осіб з інвалідністю з подальшим влад-
ним реагуванням; 

4) юридичні засоби адміністратив-
ного примусу — адміністративні стяг-
нення, які накладаються компетентни-
ми органами публічної адміністрації, за 
вчинення правопорушень у сфері забе-
зпечення безбар’єрного середовища 
для осіб з інвалідною.
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Постановка проблеми. Питання 
рівності прав та можливостей, гідних 
умов праці та недискримінації залиша-
ються одними з найбільш актуальних 
для вітчизняної правової системи. Осо-
бливо важливого значення вони набува-
ють в трудових відносинах, оскільки пра-
ця є основним джерелом доходів насе-
лення. На сьогодні необхідним є аналіз 
міжнародних трудових стандартів та їх 
врахування в проекті Трудового кодексу 
Україні, який знаходиться на стадії обго-
ворення. При цьому, особливу увагу не-
обхідно зосередити на регламентації тру-
дових відносин категорій працівників, які 
залишаються найменш конкуренто-
спроможними на ринку праці, зокрема, і 
працівників із сімейними обов’язками.

Законом № 1196-XIV від 22.10.99 ро-
ку Україною ратифікована Конвенцію 
МОП про рівне ставлення й рівні мож-
ливості для трудящих чоловіків і жінок: 
трудящих із сімейними обов’язками 

№ 156 [1]. Конвенція включає значну ча-
стину норм, які передбачають необхід-
ність їх імплементації шляхом прийнят-
тя відповідних законодавчих положень, 
актів соціального партнерства тощо, які 
на сьогодні в Україні відсутні, що й зу-
мовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Питання правового регулю-
вання трудових відносин працівників із 
сімейними обов’язками залишається 
малодослідженим у доктрині трудового 
права. Серед науковців, які займались 
вивченням даного питання, можна виді-
лити Л. П. Гаращенко, О. В. Пожарову, 
В. Ф. Пузирного, Т. С. Новак, Г. Г. Яб-
лонську. Однак, фактично не дослідже-
ним залишається питання стану імпле-
ментації міжнародних трудових стан-
дартів щодо осіб із сімейними обо-
в’язками в Україні, потребує детального 
вивчення їх врахування і в проекті Тру-
дового кодексу України.
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Метою статті є порівняльний 
аналіз міжнародних трудових стандар-
тів, національного законодавства, про-
екту Трудового кодексу України щодо 
права працівників на узгодження про-
фесійних і сімейних обов’язків, внесен-
ня пропозицій щодо шляхів імплемен-
тації Конвенції № 156 з метою забезпе-
чення можливостей трудящим гар-
монійно поєднувати професійне та сі-
мейне життя.

Виклад основного матеріалу. Ос-
новою міжнародно-правового регулю-
вання правового статусу працівників із 
сімейними обов’язками є Конвенція 
Міжнародної організації праці про рів-
не ставлення й рівні можливості для 
трудящих чоловіків і жінок: трудящі із 
сімейними обов’язками № 156 (далі — 
Конвенція № 156) [1], а також Рекомен-
дація МОП щодо рівних можливостей 
та рівного ставлення до працівників чо-
ловіків і жінок: працівники із сімейними 
обов’язками № 165 (далі — Рекоменда-
ція № 165) [2]. В Україні гарантії для 
працівників із сімейними обов’язками 
визначені Кодексом законів про працю 
від 10.12.1971 р. (далі — КЗпП) [3], За-
коном України «Про відпустки» від 
15.11.1996 р. [4]. Окільки КЗпП прий-
нятий в радянський період, незважаю-
чи на наявність значної кількості змін 
та доповнень він обмежено регулює за-
значене питання. З огляду на це, в ме-
жах порівняльно-правового аналізу до-
цільно звертатись також до проекту 
Трудового  кодексу   № 1658  в ід 
27.12.2014 р., зі змінами від 24.07.2017 р. 
(далі — проект ТК № 1658) [5].

Щодо категорії «працівники із сі-
мейними обов’язками», зі ст. 1 Конвен-
ції № 156 можна зробити висновок, що 
до неї включаються працівники — чо-
ловіки і жінки, які мають сімейні 
обов’язки щодо дітей, які перебувають 
на їхньому утриманні, та які мають 
зобов’язання щодо інших найближчих 
родичів-членів їхньої сім’ї, котрі дійсно 
потребують їхнього догляду чи допо-

моги [1]. Трудове законодавство не мі-
стить визначення працівників із сімей-
ними обов’язками та взагалі не застосо-
вує вказане поняття. Основою правово-
го регулювання їх трудової діяльності є 
глава 12 КЗпП «Праця жінок», яка, нез-
важаючи на назву, містить і норми 
щодо праці чоловіків, які мають дітей [3]. 

В проекті ТК № 1658 міститься 
окрема глава 1 в книзі 4 «Особливості 
праці працівників із сімейними обо в’яз-
ками». Відповідно до ст. 290 проекту, 
працівниками із сімейними обов’язками 
визнаються мати, батько, усиновлювач, 
опікун, піклувальник, прийомні батьки, 
а в окремих випадках, передбачених 
цим Кодексом, — інший член сім’ї [5]. 
Вказівка у визначенні на інших членів 
сім’ї «в окремих випадках, передбаче-
них цим Кодексом», що можуть відно-
ситись до працівників із сімейними 
обов’язками, призводить до неодноз-
начності тлумачення аналізованого по-
няття. В даному випадку можна говори-
ти швидше про визначення проектом 
ТК переліку осіб, що відносяться до 
працівників із сімейними обов’язками, 
ніж про тлумачення цієї категорії. 

В наукові літературі існують різні 
підходи до визначення поняття «пра-
цівники із сімейними обов’язками». Так, 
В. Ф. Пузирний працівника із сімейни-
ми обов’язками визначає як особу, яка є 
учасником трудових правовідносин та 
пов’язана особистими немайновими та 
майновими правами і обов’язками, що 
витікають із шлюбу, родинних відно-
син, усиновлення або іншої форми 
прийняття  дітей  на  виховання  до 
сім’ї [6, c. 15]. Г. Г. Яблонська вважає, 
що «особи із сімейними обов’язками» — 
це члени сім’ї, пов’язані особистими 
немайновими і майновими правами і 
обов’язками, що випливають із шлюбу, 
спорідненості, усиновлення або інших 
підстав, якщо такі права та обов’язки 
обмежують їхні можливості щодо під-
готовки, доступу, участі або просування 
в трудових відносинах [7, с. 191]. Ви-
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кликає заперечення вказівка на таку оз-
наку як «обмеження можливостей щодо 
підготовки, доступу, участі або просу-
вання в трудових відносинах з огляду на 
сімейні обов’язки». Видається, що авто-
ром зроблено спробу у визначенні за-
стосувати норму ст. 1 Конвенції № 156, 
проте, у ній вказано на сімейні обов’язки, 
що обмежують можливості підготовки, 
доступу, участі чи просування в еконо-
мічній діяльності працівників як ознаку 
застосування Конвенції, а не ознаку вка-
заної категорії працівників. 

Аналізуючи інші підходи в науковій 
літературі до визначення працівників із 
сімейними обов’язками, вважаємо най-
більш обґрунтованим підхід Л. П. Гара-
щенко, яка визначає працівників із сі-
мейними обов’язками як фізичних осіб, 
які перебувають у трудових відносинах 
та утримують, здійснюють догляд та 
виховують неповнолітніх дітей, а також 
мають обов’язки щодо утримання та 
здійснення догляду відносно інших 
членів сім’ї у випадку їх непрацездатно-
сті [8, с.327]. Вважаємо, що відповідне 
визначення доцільно передбачити в 
проекті ТК.

Метою спеціального правового регу-
лювання статусу осіб із сімейними 
обов’язками є закріплення додаткових 
прав та гарантій, що забезпечать рів-
ність і недискримінацію, можливості 
поєднання професійних і сімейних 
обов’язків. Так, відповідно до ст. 3 Кон-
венції МОП № 156, для забезпечення 
дійсної рівності ставлення і можливо-
стей одна з цілей національної політики 
полягає в тому, щоб особи із сімейними 
обов’язками, котрі виконують або бажа-
ють виконувати оплачувану роботу, мо-
гли здійснювати своє право на це, не за-
знаючи дискримінації, і, наскільки це 
можливо, гармонійно поєднуючи про-
фесійні й сімейні обов’язки [3]. У п. 15 
Рекомендації № 165 також уточнено, що 
працівники із сімейними обов’язками 
повинні користуватися рівністю можли-
востей та ставлення порівняно з іншими 

працівниками стосовно підготовки і до-
ступу до роботи, просування по службі 
та забезпечення зайнятості [2].

Стаття 2-1 КЗпП в редакції Закону 
№ 785-VIII від 12.11.2015 р. закріплює 
заборону будь-якої дискримінації у 
сфері праці, зокрема, залежно від сімей-
ного стану, сімейних обов’язків [3]. 
Аналогічна норма міститься і в ст. 3 
проекту ТК № 1658. Додатково у ст. 20 
проекту серед основних прав працівни-
ка визначено право працівників із сі-
мейними обов’язками на захист від дис-
кримінації та на узгодження за можли-
вості їхніх трудових обов’язків із сімей-
ними, а ст. 25 забороняє роботодавцю 
при доборі працівників висувати будь-
які вимоги дискримінаційного характе-
ру, а також вимагати від особи, яка шу-
кає роботу, інформацію, зокрема, про її 
сімейний стан, особисте життя [5]. За-
кріплення права на узгодження про-
фесійних та сімейних обов’язків для 
працівників є важливим, оскільки до-
зволить, в тому числі, здійснювати його 
захист у випадку порушення.

Право працівника на узгодження 
професійних та сімейних обов’язків є 
комплексним, а можливості його реалі-
зації забезпечуються системою юри-
дичних гарантій, які умовно можна кла-
сифікувати на кілька груп: 1) гарантії 
при прийнятті на роботу, 2) гарантії в 
процесі трудової діяльності, 3) гарантії 
відновлення трудової діяльності після 
відсутності на роботі у зв’язку з вико-
нанням сімейних обов’язків; 4) гарантії 
у випадку звільнення. 

Так, щодо гарантій при прийнят-
ті на роботу осіб із сімейними 
обов’язками, відповідно до ст. 184 
КЗпП забороняється відмовляти жін-
кам у прийнятті на роботу і знижувати 
їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних 
з наявністю дітей віком до трьох років, а 
одиноким матерям — за наявністю ди-
тини віком до 14 років або дитини з ін-
валідністю. Відповідно до ст. 186-1, вка-
зана гарантія поширюється також на 
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батьків, які виховують дітей без матері 
(в т.ч. в разі тривалого перебування ма-
тері в лікувальному закладі), а також на 
опікунів (піклувальників), одного з при-
йомних батьків, одного з батьків-вихо-
вателів [3]. Аналогічний підхід застосо-
вується в цілому у КЗпП: закріплено 
права жінок, які мають дітей, гарантії їх 
реалізації, які поширюються і на чоло-
віків з дітьми, однак, лише якщо вони 
виховують дитину без матері. Оскільки 
надання таких гарантій жінкам не ста-
виться в залежність від того, є вони оди-
нокими або ні, такі норми є гендерно-
активними та дискримінаційними, 
оскільки встановлюють переваги для 
працівників однієї зі статей. Такий під-
хід не відповідає міжнародним стандар-
там і потребує виправлення.

Хоча в цілому в проекті ТК № 1658 
дискримінаційні норми не застосову-
ються, щодо гарантій для працівників із 
сімейними обов’язками при працевла-
штуванні фактично дублюється норма 
КЗпП. Відповідно до ст. 292, заборо-
няється відмовляти жінкам в укладенні 
трудового договору та знижувати їм за-
робітну плату з мотивів, пов’язаних з 
наявністю дітей віком до трьох років 
або дитини з інвалідністю, а одиноким 
матерям (батькам) — за наявності дити-
ни віком до 15 років [5]. Вважаємо, що 
дану гарантію слід поширити не тільки 
на одиноких батьків, а на всіх батьків, 
що мають дітей віком до трьох років 
або дитину з інвалідністю.

Серед гарантій при прийнятті на ро-
боту осіб із сімейними обов’язками та-
кож закріплено заборону встановлюва-
ти випробування. У КЗпП, відповідно 
до ст. 26, випробування не встанов-
люється при прийнятті на роботу оди-
ноких матерів, які мають дитину віком 
до 14 років або дитину з інвалідністю [3]. 
При цьому, вказана норма не поши-
рюється на одиноких батьків. Відповід-
но до ст. 38 проекту ТК № 1658, випро-
бування не встановлюється для жінок, 
які мають дітей віком до трьох років [5]. 

Більш обґрунтованою була позиція в 
попередній редакції проекту ТК № 1658 
від 20.05.15 р., випробування не вста-
новлювалось для працівників із сімей-
ними обов’язками, які мають дітей віком 
до трьох років [9, ст. 40].

Наступною групою прав та гарантій 
для працівників із сімейними обо в’яз-
ками є ті, що існують в процесі трудової 
діяльності, саме вони найбільш на-
правлені на забезпечення можливості 
гармонійно поєднувати професійні та 
сімейні обов’язки. До таких гарантій 
слід віднести: 1) встановлення спеціаль-
них умов зайнятості (неповного робо-
чого часу, гнучкого графіку тощо); 
2) заборона залучення до окремих видів 
робіт без згоди працівників; 3) спе-
ціальні умови надання щорічних відпу-
сток; 4) надання соціальних відпусток; 
5) забезпечення професійної підготовки, 
перепідготовки при поверненні до тру-
дової діяльності; 6) створення мережі со-
ціальних закладів та служб для дітей.

Відповідно до ст. 4 Конвенції МОП 
№ 156, для встановлення дійсної рівно-
сті ставлення і можливостей вживають-
ся всі заходи, що відповідають націо-
нальним умовам і можливостям, для 
того щоб: 1) трудящі із сімейними 
обов’язками могли здійснювати своє 
право на вільний вибір роботи; 2) бра-
лись до уваги їхні потреби щодо умов 
зайнятості й соціального забезпечен-
ня [1]. У Рекомендації № 165 уточнено, 
що державам слід вживати заходів щодо 
забезпечення працівників із сімейними 
обов’язками такими умовами зайнято-
сті, які дали б їм змогу поєднувати про-
фесійні та сімейні обов’язки, при цьо-
му, особливу увагу слід спрямовувати на 
заходи щодо 1) поступового скорочен-
ня щоденної тривалості робочого часу і 
скорочення понаднормової роботи; 
2) більш гнучкого регулювання гра-
фіків роботи, періодів відпочинку та 
відпусток [2, пп. 17–18].

Відповідно до ст. 56, 186-1 КЗпП, 
неповний робочий час роботодавець 
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зобов’язаний встановити на прохання 
жінки (чоловіка, що виховує дитину без 
матері), що мають дитину віком до 
14 років або дитину з інвалідністю, а та-
кож жінки, що здійснює догляд за хво-
рим членом сім’ї відповідно до медич-
ного висновку [3]. Статті 135, 297 про-
екту ТК № 1658 вдосконалили вказане 
положення, право на встановлення не-
повного робочого часу гарантовано 
особам із сімейними обов’язками (на 
вибір, чоловіку або жінці), які мають ди-
тину віком до 15 років або дитину з ін-
валідністю, працівнику, який здійснює 
догляд за хворим членом сім’ї відповід-
но до медичного висновку, членом 
сім’ї — особою з інвалідністю І групи [5].

Позитивно слід відзначити поло-
ження ч. 1 ст. 195 проекту ТК № 1658, 
яка передбачає право працівників із сі-
мейними обов’язками у період пере-
бування у відпустці для догляду за дити-
ною працювати на умовах неповного 
робочого часу або вдома [5]. Аналогіч-
на за змістом норма міститься в ч. 4 
ст. 18 Закону України «Про відпустки» [4]. 
При цьому, редакція проекту від 
20.05.2015 р. визначала, що за праців-
ником зберігається право на отримання 
допомоги по догляду за дитиною до до-
сягнення нею 3 років [9], в тексті до дру-
гого читання така гарантія відсутня. 

Дійсно, одним із ефективних спосо-
бів забезпечення рівності можливостей 
для працівників з сімейними обов’яз-
ками є застосування гнучкого графіку 
роботи, неповного робочого часу, ро-
боти на дому тощо, які на практиці не 
набули широкого поширення в Україні. 
КЗпП не регламентує питання гнучкого 
графіку роботи, як і дистанційної зай-
нятості. У проекті ТК № 1658 гнучкий 
графік роботи врегульовано (ст. 144), 
проте, замість дистанційної зайнятості 
передбачено лише один з її різно-
видів — надомну роботу (ст. 44) [5], що 
значно обмежує можливості працівни-
ків, не включає телероботу, інші види 
дистанційної праці.

Наступна гарантія для працівників із 
сімейними обов’язками — обмеження 
можливості залучення їх без згоди до 
окремих видів робіт. Згідно із п. 19 Ре-
комендації № 165, організовуючи поз-
мінну роботу та призначаючи на робо-
ту в нічну зміну, слід, коли це обґрунто-
вано і практично можливо, брати до 
уваги особливі потреби працівників, 
пов’язані з виконанням сімейних обо-
в’язків [2]. Діюче трудове законодавство 
забороняє залучати до робіт у нічний 
час, до надурочних робіт і робіт у вихід-
ні дні і направлення у відрядження жі-
нок, що мають дітей віком до трьох ро-
ків (дана гарантія не поширюється на 
чоловіків, в тому числі одиноких бать-
ків); обмежує можливість залучення жі-
нок (чоловіків, що виховують дитину 
без матері), які мають дітей віком від 
3 до 14 років, до надурочних робіт або 
направлення у відрядження без їх зго-
ди [3, ст. 177, 178].

В проекті ТК № 1658 виправлено 
гендерно-активний підхід до регламен-
тації вказаних гарантій, встановлено об-
меження залучення працівників із сі-
мейними обов’язками, які мають дітей 
віком до 15 років, дитину з інвалідністю 
чи здійснюють відповідно до медично-
го висновку догляд за хворим членом 
сім’ї, до роботи в нічний час, а також 
направлення у відрядження, що може 
здійснюватись тільки за їх зго-
дою [5, ст. 142, 257]. До надурочних ро-
біт, робіт у вихідні дні, дні державних і 
релігійних свят лише за згодою можуть 
залучатись жінки (а також одинокі бать-
ки), які мають дітей віком до 15 років або 
дитину з інвалідністю, працівники, які 
здійснюють догляд за хворим членом сім’ї 
відповідно до медичного висновку чи за 
особою з інвалідністю [5, ст. 294, 297]. 
В даному положенні знову необґрунто-
вано встановлено виняток для чоло-
віків, які мають дітей, однак, не є одино-
кими батьками.

Рекомендація № 165 встановлює, 
що сімейні обов’язки, а також такі фак-
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тори, як місце роботи чоловіка або дру-
жини та можливості навчання дітей, 
повинні враховуватися при переведенні 
працівників з однієї місцевості до ін-
шої [2, п. 20]. В національному законо-
давстві в цілому заборонено переведен-
ня працівника без його згоди в іншу 
місцевість [3, ст. 33]. При цьому, існу-
ють гарантії для жінок, які мають дітей, 
щодо відносин переведення. Так, відпо-
відно до ч. 3 ст. 33 КЗпП забороняється 
тимчасове переведення на іншу роботу 
жінок, які мають дитину з інвалідністю 
або дитину віком до 6 років без їх згоди [3], 
у проекті ТК № 1658 така заборона поши-
рена на працівників із сімейними обо-
в’язками, які мають дитину віком до 6 років 
або дитину з інвалідністю, а також які фак-
тично здійснюють догляд за особою з ін-
валідністю І або ІІ групи [5, ст. 67].

Новелою проекту ТК № 1658 є вста-
новлення додаткових гарантій особам із 
сімейними обов’язками у відносинах 
щодо проходження атестації. Так, відпо-
відно до ст. 328, працівники із сімейни-
ми обов’язками протягом одного року 
після виходу на роботу з відпустки для 
догляду за дитиною про ходять атеста-
цію виключно за їхнім бажанням [5].

Достатньо ґрунтовно врегульовані 
гарантії для осіб із сімейними обов’яз-
ками у правовідносинах часу вільного 
від роботи. Так, спеціальною гарантією 
є надання оплачуваної перерви для го-
дування дитини. Відповідно до ст. 183 
КЗпП, така перерва надається жінкам, 
що мають дітей віком до півтора року [3]. 
Аналогічне положення відображено і в 
ст. 296 проекту ТК № 1658 [5]. Водно-
час, у рішенні Європейського Суду з 
прав людини 2010 р. у справі «Альварес 
проти Сеса Старт Еспанья» (Alvarez v. 
Sesa Start Espana). Судом відмічено, що 
включення до іспанського законодавст-
ва положення щодо штучного годуван-
ня в доповнення до грудного є обґрун-
тованим, оскільки закон більше не 
пов’язує годування з біологічною функ-
цією організму [10, с. 31]. Виходячи із 

зазначеної позиції, спеціальні перерви 
для годування дитини також на сьогод-
ні необхідно віднести до гарантій, що 
надаються обом батькам.

Право на щорічну відпустку до на-
стання шестимісячного терміну безпе-
рервної роботи у перший рік роботи, 
відповідно до ч. 7 ст. 10 Закону України 
«Про відпустки», гарантується жінкам, 
які мають двох і більше дітей віком до 
15 років або дитину з інвалідністю (і не 
гарантується чоловікам, які мають дітей), 
а також чоловікам, дружини яких пере-
бувають у відпустці у зв’язку з вагітністю 
та пологами [4]. Відповідно до ст. 183 
проекту ТК № 1658, таке право надано 
працівникам із сімейними обов’язками, 
які мають двох і більше дітей віком до 
15 років або дитину з інвалідністю, а ре-
алізувати його, відповідно до ст. 297 
може на вибір один із батьків [5].

Ще однією гарантією у сфері на-
дання відпусток є можливість одержан-
ня відпустки у зручний для працівника 
час. Відповідно до ч. 11 ст. 10 Закону 
України «Про відпустки» вона передба-
чена для жінок, які мають двох і більше 
дітей віком до 15 років або дитину з ін-
валідністю, а також для одиноких бать-
ків (чоловіків та жінок), опікунів, піклу-
вальників, які виховують дитину само-
стійно [4]. Відповідно до ст. 184 проекту 
ТК № 1658, такі гарантії збережено, 
при цьому, для осіб із сімейними 
обов’язками в цілому [5].

Позитивною новелою проекту ТК 
№ 1658, є закріплення оплачуваної со-
ціальної відпустки чоловікам у зв’язку з 
народженням дитини. Так, відповідно 
до ст. 196 проекту, така відпустка на-
дається чоловікові, дружина якого пере-
буває у відпустці у зв’язку з вагітністю та 
пологами, після пологів, тривалістю до 
14 календарних днів [5]. При цьому, в 
редакції від 20.05. 2015 р. така відпустка 
була передбачена без збереження заро-
бітної плати [9], а в тексті до другого 
читання — є різновидом оплачуваної 
соціальної відпустки.
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Спеціальна оплачувана відпустка — 
по догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку є однією з найваж-
ливіших гарантій для працівників із сі-
мейними обов’язками. Така відпустка, 
відповідно до ст. 179 КЗпП, ст. 18 Зако-
ну України «Про відпустки», ст. 198 
проекту ТК № 1658 надається матері, 
батьку дитину або іншому члену сім’ї, 
що здійснює фактичний догляд за ди-
тиною. В цілому положення як діючого 
законодавства, так і проекту ТК відпо-
відають міжнародним стандартам щодо 
надання батьківських відпусток. Єди-
ним недоліком є те, що відповідно до 
ч. 4 ст. 20 Закону «Про відпустки», чо-
ловікам відпустка для догляду за дити-
ною до досягнення нею трирічного 
віку надається на підставі довідки з міс-
ця роботи (навчання, служби) матері 
дитини про те, що вона вийшла на ро-
боту до закінчення терміну цієї відпустки 
і виплату допомоги по догляду за дити-
ною їй припинено [10]. Такий підхід 
збережено і в ч. 1 ст. 198 ТК № 1658 [5]. 
Тому, на практиці, якщо жінка — матір 
дитини не працює за трудовим догово-
ром, а займається, наприклад, підпри-
ємницькою діяльністю, фактично від-
повідна відпустка не може бути викори-
стана батьком дитини або іншими чле-
нами сім’ї. При цьому, Конвенція МОП 
№ 156 надає гарантії для працівників із 
сімейними обов’язками, якщо вони від-
чувають обмеження у реалізації можли-
востей в економічній діяльності загалом, 
а не лише в трудовій діяльності [1, ст. 1]. 
Тому, необхідно передбачити, що 
окрім довідки з місця роботи (служби, 
навчання), підтвердженням необхідно-
сті надання відпустки батьку дитини чи 
іншому члену сім«ї можуть бути інші 
документи, що засвідчують вихід із від-
пустки матері дитини.

В період перебування у відпустці по 
догляду за дитиною, особи із сімейни-
ми обов’язками можуть працювати на 
умовах неповного робочого часу або 
вдома (ч. 8 ст. 179 КЗпП [3], ч. 4 ст. 18 

Закону України «Про відпустки» [4], 
ст. 199 проекту ТК № 1658 [5]). Вказана 
гарантія має важливе значення для забе-
зпечення можливості поєднання про-
фесійних та сімейних обов’язків пра-
цівнику. Водночас, у редакції проекту 
ТК від 20.05.2015 р. було визначено, що 
при цьому за працівником зберігається 
право на отримання допомоги по до-
гляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку [9, ст. 195], в діючі ре-
дакції вона відсутня. Вважаємо, що від-
повідне положення повинно бути відо-
бражено в трудовому законодавстві, в 
протилежному випадку економічно не-
доцільно буде особі з сімейними 
обов’язками здійснювати трудову діяль-
ність у період відпустки.

Спеціальним різновидом відпусток 
для працівників із сімейними обо в’яз-
ками є відпустка у зв’язку з усиновлен-
ням дитини (ст. 182 КЗпП [3], ст. 18-1 
Закону України «Про відпустки» [4], 
ст. 200 проекту ТК № 1658 [5]). Діюче 
законодавство передбачає надання такої 
відпустки як у зв’язку з усиновленням но-
вонародженої дитини, так і при усинов-
ленні дитини старше 3 років (при уси-
новленні дитини віком до 3 років на-
дається відпустка по догляду за дитиною 
відповідно до ст. 179 КЗпП). В проекті 
ТК № 1658 відпустка у зв’язку з усинов-
ленням надається лише при усиновленні 
дитини старше 3 років [5, ст. 200].

Працівникам, які мають дітей, над-
аються також спеціальні соціальні від-
пустки (ст. 182-1 КЗпП [3], ст. 201 про-
екту ТК № 1658 [5]). Відмінністю регу-
лювання вказаного виду відпустки за 
діючим законодавством та проектом 
ТК є категорії працівників, що мають 
право на її одержання. У КЗпП це пра-
во гарантоване за традиційним підхо-
дом Кодексу жінкам, а також чоловікам 
з числа одиноких батьків, у проекті 
ТК — особам із сімейними обов’язками 
в цілому. Крім того, в ч. 3 ст. 201 проек-
ту визначено, що не використана в по-
точному календарному році соціальна 
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відпустка працівникам із сімейними 
обов’язками за загальним правилом не 
переноситься на інший робочий рік [5].

За наявності сімейних обставин 
працівники із сімейними обов’язками 
мають право на одержання відпустки 
без збереження заробітної плати, при 
цьому, її надання є обов’язком робото-
давця. Підстави для використання такої 
відпустки є доволі схожими як за дію-
чим законодавством (ст. 25 Закону 
України «Про відпустки» [4]), так і за 
проектом ТК № 1658 [5, ст. 202].

Відповідно до ст. 8 Конвенції 
№ 156, сімейні обов’язки самі по собі не 
можуть слугувати підставою для припи-
нення трудових відносин [1]. У вітчиз-
няному трудовому законодавстві до га-
рантій щодо припинення трудових 
відносин працівників із сімейними обо-
в’язками можна віднести: 1) переважне 
право на залишення на роботі при 
вивільненні працівників у зв’язку із змі-
нами в організації виробництва і праці 
при наявності двох і більше утриман-
ців [3, ст. 42; 5, ст. 90]; 2) заборона звіль-
нення жінок (батьків, що виховують 
дитину без матері), які мають дітей 
віком до 3 років, одиноких матерів 
(батьків) при наявності дитини віком до 
14 років або дитини з інвалідністю з ро-
ботодавця, крім випадків повної ліквіда-
ції підприємства, установи, організації, 
коли допускається звільнення з обов’яз-
ковим працевлаштуванням [3, ст. 184]. 
Остання гарантія не досить правильно 
з точки зору рівності працівника та ро-
ботодавця врегульована в КЗпП, оскіль-
ки не дозволяє звільняти відповідну ка-
тегорію працівників навіть при пору-
шенні ними трудової дисципліни. 
У ст. 109 проекту ТК № 1658 відповідні 
прогалини усунуто: 1) гарантії заборо-
ни звільнення поширені не тільки на 
одиноких чоловіків, що мають дітей, а 
на осіб із сімейними обов’язками; 
2) встановлено виняток із правила 
щодо заборони звільнення відповідних 
працівників — у випадку невиконання 

або неналежного виконання працівни-
ком своїх трудових обов’язків, а також у 
зв’язку з відсутністю на роботі понад 
два місяці [5].

Остання група гарантій для праців-
ників із сімейними обов’язками — га-
рантії відновлення трудової діяльно-
сті після відсутності на роботі у зв’яз-
ку з виконанням сімейних обо в’язків, в 
національному трудовому законодавст-
ві та проекті ТК № 1658 не врегульова-
на. Сюди можна віднести дві групи за-
ходів — забезпечення умов для про-
фесійної підготовки та перепідготовки 
для відновлення трудової діяльності та 
розвиток системи служб та установ по 
догляду за дітьми . Так, відповідно до 
ст. 7 Конвенції № 156, необхідним є 
вжиття всіх заходів, що відповідають 
національним умовам і можливостям, 
зокрема в галузі професійної орієнтації 
та підготовки, які б давали трудящим із 
сімейними обов’язками змогу почати 
або продовжувати трудову діяльність, а 
також відновлювати її після відсутності 
на роботі у зв’язку із цими обов’язка-
ми [1]. А ст. 5 Конвенції визначає необ-
хідність здійснення заходів, щоб розви-
вати або сприяти розвиткові державних 
або приватних служб побуту, таких як 
установи й служби по догляду за дітьми 
та наданню допомоги сім’ям [1]. Вказані 
положення потребують нормативної 
регламентації, повинні знайти відобра-
ження в проекті ТК № 1658.

Висновки. На основі порівняль-
но-правого аналізу міжнародних стан-
дартів, національного законодавства та 
проекту Трудового кодексу України 
можна прийти до висновку, що біль-
шість норм КЗпП, які визначають га-
рантії реалізації права на працю осо-
бам із сімейними обов’язками, є ген-
дерно-активними, оскільки встанов-
люють більш привілейоване станови-
ще матерів порівняно із батьками. Ча-
стина таких положень перенесені і в 
проект ТК. Такий підхід суперечить 
Конвенції МОП № 156, яка є основою 
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визначення правового статусу праців-
ників із сімейними обов’язками та ра-
тифікована Україною. Тому, на сьо-
годні необхідним є: 1) приведення на-
ціонального законодавства у аналізо-
ваній сфері у відповідність із міжна-
родними стандартами, 2) здійснення 
правопросвітницької роботи з метою 

подолання існуючих в Українському 
суспільстві гендерних стереотипів, в 
тому числі щодо ролі чоловіків у вихо-
ванні дітей. Лише комплексний підхід 
дозволить забезпечити рівність мож-
ливостей та умови для гармонійного 
поєднання працівниками трудових та 
сімейних обов’язків. 
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В даній статті розглянемо одну із 
класичних, але водночас і понині акту-
альну проблему предмета цивільно-пра-
вового регулювання, його сучасне розу-
міння в контексті конвергенції приват-
ного та публічного права.

Варто нагадати, що питання про 
критерії поділу права на галузі та інсти-
тути постійно перебуває в центрі уваги 
вчених-юристів і було предметом обго-
ворення низки наукових дискусій. Так, 
у 1938–1941 роках відбулася дискусія 
щодо предмета правового регулювання, 
а в 1955–1958 роках — стосовно метода 
правового регулювання. У 1982 р. від-
булася чергова дискусія за темою: «Си-
стема радянського права і перспективи 
її розвитку». У виступах учасників знову 
була звернута увага на предмет і метод 
правового регулювання як головні кри-
терії виділення галузей права. Певна 
новизна дискусій полягала в тому, що 
багато вчених закликали переглянуть 
уявлення, що склалися стосовно систе-

ми права і системи законодавства. І сьо-
годні існує думка, що, зокрема, цивіль-
не, кримінальне, трудове, адміністратив-
не право (як галузі права) співпадають з 
відповідними галузями законодавства. 
Це, на думку вчених, — ідеальний варі-
ант в аналізованому співвідношенні. Він 
є найбільш бажаним, оскільки зближен-
ня двох систем, їх гармонійний розвиток 
підвищують функціонування всього 
правового механізму [1, с. 339].

В країнах англо-американського 
права поділ на галузі взагалі відсутній. 
Так, в університетах США немає курсу 
цивільного права, натомість виклада-
ють курси контрактного права, бан-
крутство, відшкодування збитків тощо. 
Це притаманно всією західною юри-
спруденцією. Подекуди виділяють ли-
ше базові галузі: цивільне, адміністра-
тивне, кримінальне [2].

Дискусії щодо системи права і по-
стійні пропозиції щодо виділення все 
нових галузей права точаться загалом 
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на теренах пострадянського простору. 
Вже майже сторіччя триває ця дискусія, 
її початком прийнято вважати 1938 р., 
коли Я. А. Вишинський сформулював 
визначення права і жорстку систему га-
лузей права [3, с. 4]. Сучасні юристи 
виросли в межах цієї системи понять і 
тому процес змін і наближення до за-
хідних підходів у цьому питанні трива-
тиме ще певно доволі довго і не завжди 
варто повністю відмовлятися від того, 
що успішно працювало протягом бага-
тьох десятиліть. 

Дещо спірним видається висновок 
О. Є. Харитонова, який вважає, що 
приватне право, так само як і право пу-
блічне (яке доповнює і, певною мірою, 
«врівноважує» приватне право, як регу-
лятор суспільних відносин), є наднаціо-
нальними системами права. Тому, на 
думку вченого, некоректним вести мову 
про «приватне право України», «при-
ватне право Франції», «приватне право 
Німеччини», а має йтися про «традицію 
приватного права в Україні», «традицію 
приватного права у Франції», «тради-
цію приватного права у Німеччині», і 
відповідно про галузі національного 
права: «цивільне право України», «ци-
вільне право Франції», «цивільне право 
Німеччини» тощо [4, с. 9]. Можна було 
би слідувати запропонованою логікою, 
якби всі правові національні системи 
мали одноманітний внутрішній поділ. 
Натомість навіть у межах відповідної 
правової системи існують суттєві роз-
біжності. Більше того, у межах відповід-
ної галузі права ті чи інші підгалузі та 
правові інститути в одній країні нале-
жать до галузі приватного права, а в ін-
шій — до публічного. Вважаємо за не-
обхідне застосовувати традиційний під-
хід у цьому питанні і враховувати поділ 
національної системи права на публіч-
не та приватне право.

Також не можемо погодитись із 
пропозицією Є. О. Харитонова про 
можливість за аналогією із поділом 
міжнародного права на міжнародне 

приватне та міжнародне публічне пра-
во здійснити поділ підприємницького 
права  на  підприємницьке  публічне  
право і підприємницьке приватне пра-
во [5, с. 51–52]. Не бачимо підстав для 
такого поділу. Варто, на нашу думку, всі 
норми приватного характеру розмісти-
ти у ЦК України, вилучивши їх з ГК 
України, а публічні норми — вилучити 
з ЦК України і включити їх до ГК. 

Водночас варто погодитись із 
М. М. Малєіною, яка аналізуючи п. 3 
ст. 2 ЦК РФ (В ЦК України містяться 
положення аналогічного змісту — ч. 2 
ст. 2), робить висновок, що сам факт за-
стосування цивільного законодавства 
до майнових відносин влади і підпоряд-
кування, якщо це прямо передбачено 
законом, не змінює правову природу 
цих відносин і вони залишаються адмі-
ністративними, фінансовими, податко-
вими тощо і не входять до предмету 
цивільного права. І навпаки, цивільні 
відносини не перестають бути цивіль-
ними незалежно від того, в якій сфері ці 
відносини реалізуються — земельній, 
природоохоронній, корпоративній, в 
цілому підприємницькій.

Сам критерій відмінності між пра-
вом публічним і приватним, за словами 
Й. О. Покровського, залишається до 
нині не з’ясованим. Навіть більше: су-
часному досліднику цього питання 
може здатися, що чим далі, тим більш 
це питання заплутується й стає безна-
дійно нерозв’язним [6, c. 41]. Слова ска-
зані класиком цивілістики на початку 
XX ст. актуальні і нині. Власне цим і 
обумовлюється необхідність додатко-
вого дослідження зазначених питань з 
метою вдосконалення наукових підхо-
дів до розуміння й побудови правової 
системи країни.

Проблема предмету цивільного 
права вже багато років є центром науко-
вих інтересів багатьох поколінь цивіліс-
тів. У дореволюційний період нею опі-
кувались,  наприклад,  Д. І. Мейер, 
Й. О. Покровський,  Г. Ф. Шершене-
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вич; за радянської доби — П. І. Стучка, 
О. Г. Гойхбарг, С. І. Аксназій, Є. Б. Па-
шуканіс, Я. Ф. Миколенко, М. О. Аржа-
нов, Д. М. Генкін, А. Б. Годес, С. М. Бра-
тусь, Г. М. Амфітеатров, М. М. Агарков, 
С. Ф. Кечекьян,  А. В. Венедиктов, 
А. В. Дозорцев,  І. Г. Мревлишвілі, 
Р. Й. Халфіна,  С. І. Вільнянський, 
О. О. Красавчиков,  В. І. Корецький, 
В. А. Тархов, М. Д. Єгоров, Ю. К. Тол-
стой, В. Ф. Яковлев, О. А. Пушкін, 
Ю. С. Червоний, Ч. Н. Азімов, О. А. Пі-
допригора, П. М. Рабінович, Д. В. Бо б-
рова. Фактично всі класики цивільного 
права зверталися до цієї проблеми. 
Нині питання предмету правового регу-
лювання знову посідає одну із цен-
тральних позицій в пріоритетних на-
прямках наукових досліджень всіх галу-
зевих науках і в цивільному праві, зо-
крема.  Серед  сучасних  дослідників  
цього питання необхідно зазначити: 
Н. С. Кузнєцову, І. В. Спасибо-Фатєєву, 
В. В. Луця, О. В. Дзеру, А. С. Довгерта, 
Б. М. Гонгало,  М. К. Сулейменова, 
Є.  О.  Суханова ,  С.  С.  Алексєєва , 
Р. А. Майданика,  З. В. Ромовську, 
Я. М. Шевченко,  Є. О. Харитонова, 
В. М. Коссака, М. М. Малєіну, В. П. Мо-
золіна, Р. О. Стефанчука, Р. Б. Сивого, 
С. О. Погрібного,  М. М. Сібільова, 
І .  А .  Б і р ю к о в а ,   Р .  Б .  Ш и ш к у , 
О. С. Яворську та ін.

Метою статті є з’ясування сучасного 
розуміння предмету цивільного права.

Нині можна виділити декілька під-
ходів щодо критеріїв поділу права на 
галузі:

1. За предметом правового регулю-
вання (О. І. Ху дя ков, О. С. Йоффе, 
М. Д. Єгоров, Е. Д. Хафізов). Особли-
во яскраво це можна простежити у 
комплексних галузях права, де існує 
специфічний предмет (коло суспіль-
них відносин), а метод правового регу-
лювання запозичується у класичних 
галузей права. Або застосовуються 
обидва методи (імперативний та дис-
позитивний). 

2. За методом правового регулюван-
ня (М. М. Агарков, М. К. Сулейменов, 
Є. О. Суханов, С. С. Алексєєв). При-
хильники цього підходу вважають, що 
практично всі галузі тим чи іншим чи-
ном регулюють майнові, особисті не-
майнові та організаційні відносини. 
І природа цих відносин не змінюється 
в залежності від того, нормами якої га-
лузі права вони регулюються. Критері-
єм розмежування виступає власне метод 
правового регулювання, яких існує 
два — публічного права (метод владно-
го підпорядкування) і приватного права 
(диспозитивності). 

3. За предметом та методом — кла-
сичний підхід (Р. Б. Прилуцький, К. Г. Во-
линка), який характеризується поєднан-
ням двох цих обов’язкових елементів. 

4. Окрім предмета та метода серед 
обов’язкових критеріїв самобутності га-
лузі права визначають також її функції, 
принципи та особливості відповідаль-
ності (Р. Б. Сивий, Є. О. Харитонов). 

За радянської доби був також запро-
понований ще один критерій предмет-
ного визначення цивільного права — 
критерій цивільного обігу [7]. Однак за-
значена позиція була справедливо роз-
критикована. Поняття цивільного обігу 
вживається у науці у двох значеннях — 
економічному та правовому. Під остан-
нім розуміють сукупність передбачених 
законом фактів, у зв’язку із якими вини-
кають цивільні правовідносини. В еко-
номічному значенні — це сукупність 
майнових відносин, які виникають у 
сфері виробництва та обміну [8, с. 12]. 
Жодне із наведених визначень не відо-
бражає всієї сутності цивільного права і 
не розкриває всю його специфіку. 

Останнім часом пропонується в ко-
рені переглянути класичні критерії по-
ділу права на галузі. Так, на думку 
В. П. Мозоліна, систему права варто 
розглядати у трьох рівнях: 1) конститу-
ційне право як базова частина націо-
нального права; 2) системостворюючі 
гілки права (6 матеріальних гілок — ци-
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вільне, адміністративне, податкове, тру-
дове, корпоративне (нині у стадії фор-
мування), кримінальне і 1 процесуальна 
гілка — цивільний, арбітражний і кри-
мінальний процес); 3) правові утворен-
ня, які діють в окремих сферах життя 
суспільства і держави у формі комплек-
сних кодексів та інших комплексних 
нормативних актів (земельне, житлове, 
водне, лісове право) [9, с. 25–26]. Од-
ним із критеріїв віднесення гілок мате-
ріальних галузей права до другого рівня 
вчений визначає наявність галузевого 
виду відповідальності. Третій рівень 
складають комплексні галузі права. До-
волі спірна теорія, яка, на нашу думку, 
потребує більш детального аналізу і об-
ґрунтування. Так, залишається незрозу-
мілим у чому саме особливість відпові-
дальності у податковому праві. І в який 
із рівнів варто віднести, наприклад, фі-
нансове (банкове, бюджетне) право. 

Існує також пропозиція визнавати 
сутнісною ознакою поділу приватно-
правових та публічно-правових відно-
син характер визначеності поведінки 
суб’єкта права у межах певної юридич-
ної конструкції, під останньою розумі-
ють сукупність правових норм. Також 
наголошується на тому, що додатковою 
ознакою розмежування цих відносин є 
участь у них держави чи приватних 
суб’єктів. Якщо основою відносин є зо-
бов’язуючі та заборонні юридичні кон-
струкції — це публічно-правові відно-
сини, якщо переважають уповноважу-
ючи конструкції — то це приватнопра-
вові відносини [10, с. 343]. Зазначена 
теорія навряд чи може бути сприйнята 
позитивно. В кожній галузі права є як 
зобов’язуючі та заборонні юридичні 
конструкції, так і уповноважуючи кон-
струкції. Визначення їх кількості не 
може вважатися надійним критерієм 
для їх поділу. 

У питанні поділу права на галузі нам 
частково імпонує пропозиція М. К. Су-
лейменова. Він, зокрема, пропонує взя-
ти за критерій такого поділу не пред-

мет, а сферу правового регулювання 
або сферу діяльності (сім’я, праця, іно-
земний елемент у приватному праві, 
управління, фінанси, податки тощо — 
у публічному праві). 

На підставі зазначеного ним запро-
поновано відповідні визначення галу-
зей приватного права. І методом ви-
ключення отримуємо сферу дію ци-
вільного права: сім’я — сімейне право, 
праця — трудове право, іноземний еле-
мент — міжнародне приватне право, 
цивільне право — всі інші матеріальні 
норми [11].

На жаль, автор не конкретизував, що 
варто розуміти під приватним процесу-
альним правом, на виокремленні якого 
він наполягає. Єдину особливість цієї га-
лузі права він зазначив у тому, що, на 
відміну від цивільного процесуального 
права, це є галузь приватного, а не пу-
блічного права. Цього явно недостатньо 
аби стверджувати про її самобутність, 
оскільки вчений не виділив ані її предме-
ту, ані сфери її правового регулювання.

В контексті наведеного цікавим вида-
ється досвід Китаю (далі — КНР), де до 
структури системи права окрім звичних 
для нас галузей права (конституційного, 
адміністративного, кримінального, еко-
логічного, цивільного, торговельного 
(комерційного), трудового тощо) вклю-
чаються й нетипові (енергетичне та про-
цедурне право — із внутрішнім поділом 
на підгалузі процесуального (криміналь-
ного, цивільного, адміністративного) і 
непроцесуального) [12]. 

Проаналізувавши наведені вище 
підходи, вважаємо за доречне при вирі-
шенні питання галузевої належності 
тих чи інших відносин керуватися кла-
сичними елементами — предмет та ме-
тод правового регулювання і додатко-
во — враховувати сферу правового ре-
гулювання або сферу діяльності, як це 
запропоновано М. К. Сулейменовим. 

Це дозволить більш точно визначи-
ти галузеву належність відповідних від-
носин. Адже предмет не може відіграва-
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ти первинну роль у розподілі права на 
галузі. Так, майнові відносини є пред-
метом правового регулювання не лише 
цивільного, а й, наприклад, фінансово-
го права. Отже, перший підхід не є уні-
версальним. Другий підхід має чим далі 
більше прихильників. Але, на нашу 
думку, і предмет і метод відіграють у су-
купності ту роль, яка їм відведена у пи-
танні розмежування. Щодо четвертого 
підходу, то, дійсно, функції та принци-
пи відіграють важливу роль у відповід-
ній галузі права, її персоніфікації. Од-
нак, видається, що все ж таки вони ви-
ступають як факультативні, додаткові 
елементи. Питання відповідальності 
взагалі не можна розглядати як обов’яз-
ковий елемент самобутності галузі пра-
ва, оскільки далеко не кожна галузь пра-
ва має власний вид відповідальності. 
І як би не відстоювали галузеві фахівці 
необхідність виділення нових видів від-
повідальності (земельної, екологічної, 
податкової тощо), вони носять ознаки 
вже існуючих видів, зокрема, матеріаль-
ної відповідальності.

Аналізуючи подібну до ст. 1 ЦК Ук-
раїни ст. 2 ЦК РФ російські вчені дохо-
дять до несподіваного висновку: «Для 
визначення предмета цивільного права 
у ст. 2 ЦК РФ використано 2 критерії: 
об’єкт регулювання із вказівкою на ос-
новні групи відносин, що регулюються 
та метод регулювання» [13].

Отже, під предметом правового ре-
гулювання пропонують розуміти су-
купність об’єкта та метода правового 
регулювання. На жаль, жодних додат-
кових аргументів і пояснень щодо до-
цільності перегляду класичного підходу 
розуміння предмету правового регулю-
вання не названо. Вважаємо, що пред-
мет та метод правого регулювання — 
це все ж таки суть різні категорії, які 
доповнюють одна одну, але не є скла-
довою частиною один одного. 

Положення про предмет цивільно-
го права знайшло своє відображення 
фактично у всіх цивільних кодексах 

країн пострадянського простору. Вод-
ночас варто зазначити, що світова істо-
рія створення цивільних кодексів ілю-
струє, що в актах такого типу питання 
предмету, як правило, не розроблялися 
(відповіді на них давав увесь правовий 
лад відповідних держав), розробники 
проекту ЦК України, мотивуючи своє 
рішення перехідним характером вітчиз-
няної правової системи, все ж наважи-
лися включити до ЦК України низку 
положень щодо цих питань [14].

У ЦК України щодо предмету ци-
вільно-правового регулювання новим, 
як слушно зазначають Н. С. Кузнєцова, 
А. С. Довгерт, є те, що цивільно-право-
вим регулюванням охоплюються всі 
цивільні відносини незалежно від жит-
тєвої сфери, в якій вони виникли та іс-
нують. Важливу роль у цьому, окрім ст. 1, 
відіграє ст. 9, якою передбачено, що 
цивільні відносини виникають у всіх 
сферах життєдіяльності, в тому числі у 
сфері всіх можливих природних ресур-
сів. Таке використання пов’язане також 
з охороною довкілля. За радянської 
доби відносини в цій сфері перебували 
поза межами цивільного регулювання. 
Чинний ЦК України змінив цю ситуа-
цію. Більше того, інші нормативно-пра-
вові акти у цій сфері щодо приватнопра-
вових норм повинні відповідати ЦК Ук-
раїни. Практичне значення цього підхо-
ду полягає у тому, що у випадку колізії 
цивільно-правових норм, що містяться в 
будь-якому нормативно-правовому акті 
зі статтями ЦК України слід керуватися 
нормами останнього. Зазначені вище 
підходи застосовуються і до регулюван-
ня цивільних відносин у сферах сім’ї, 
праці та господарювання [14, с. 13]. 

Варто погодитись із Є. О. Харито-
новим у тому, що ЦК України згідно з 
його концепцією, за загальним прави-
лом, є законом «загальної субсидіарної» 
дії щодо будь-яких особистих немайно-
вих та майнових відносин, які не засно-
вані на адміністративному або іншому 
підпорядкуванні однієї сторони другій 
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стороні (крім того, незалежно від наяв-
ності цих ознак, цивільне законодав-
ство не застосовується також до подат-
кових, бюджетних відносин — ч. 2 ст. 1 
ЦК України) [5, с. 45].

Цивільне законодавство, як прави-
ло, не регулює майнові відносини у 
сфері публічного права, тобто такі від-
носини, що засновані на владному під-
порядкуванні однієї сторони другій (по-
даткові, бюджетні, адміністративні). По-
дібне правило містилося і в ЦК УРСР 
1963 р. (ст. 2), але воно також катего-
рично забороняло застосування Кодек-
су до вказаних відносин.

У новому ЦК законодавець визна-
чив специфіку норм приватного права. 
Це проявляється в тому, що ці норми 
можуть проникати до публічно-право-
вих відносин. Наприклад, ст. 21 ЦК Ук-
раїни дозволяє визнання судом неза-
конними актів органів державної влади 
або місцевого самоврядування. Водно-
час, у випадку протилежної ситуації, 
тобто застосування норм публічного 
права до цивільних відносин, то вона, 

на думку розробників ЦК України пов-
ністю виключається [15, с. 7]. Між тим, 
ч. 2 ст. 1 ЦК України, передбачено доз-
віл на застосування цивільного законо-
давства до зазначених вище публіч-
но-правових відносин. Правда, лише у 
випадках, встановлених законом. Наве-
дене законодавче положення є доволі 
дискусійним, адже від застосування ци-
вільного законодавства до публічних 
відносин, вони не перестають бути пу-
блічними. При цьому як будуть засто-
совуватись цивільні положення до від-
носин, заснованих на началах влади і 
підпорядкування — залишається не 
зрозумілим. Більше того, доцільність 
існування такого законодавчого дозво-
лу доволі сумнівне. 

Підсумовуючи, зазначимо, що про-
блема предмета цивільного права має не 
лише суто теоретичне, а й практичне зна-
чення. Межі приватних і публічних галу-
зей права, їх сучасний взаємозв’язок і взає-
мопроникнення потребують і сучасного 
розуміння сутності відносин, які цими га-
лузями права регулюються.
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Метою цієї статті є дослідження питан-
нь формування суб’єктного складу ци-
вільних процесуальних правовідносин, їх 
правовий статус та роль суду, як обов’язко-
вого суб’єкта у цих правовідносинах.

У загальній теорії права під правовід-
носинами розуміють такі суспільні від-
носини, які є юридичним виразом фак-
тичних суспільних відносин, де одна 
сторона на основі правових норм вима-
гає від іншої сторони виконання певних 
дій або утримання від них, а інша сторо-
на повинна виконати ці вимоги, що охо-
роняються державою [1, с. 335]. Вони 
виникають, припиняються або зміню-
ються на основі правових норм, які 
впливають на поведінку людей і через 
неї реалізуються. Однією з характери-
зуючих ознак правовідносин є те, що 
суб’єкти правовідносин пов’язані між 
собою суб’єктивними правами і юри-
дичними обов’язками.

Такі загальнотеоретичні положення 
були покладені в основу дослідження 

сутності та структури цивільних проце-
суальних  правовідносин.  Вагомий 
вклад у дослідження проблем сутності 
цивільних процесуальних відносин 
зробив відомий вчений-процесуаліст 
М. Й. Штефан. Він звертає увагу на те, 
що цивільні процесуальні правовідно-
сини обумовлюються дією норм цивіль-
ного процесуального права, що вплива-
ють на поведінку осіб шляхом закрі-
плення сукупності кореспондуючих між 
собою суб’єктивних цивільних процесу-
альних прав і обов’язків суду та учасни-
ків процесу, реалізація яких спричиняє 
виникнення, розвиток і припинення 
цього виду правовідносин [2, с. 49]. Далі 
науковець робить висновок, що цивіль-
ні процесуальні правовідносини — це 
врегульовані нормами цивільного про-
цесуального права відносини, що вини-
кають між судами як між собою, так і з 
учасниками процесу — громадянами і 
організаціями в цивільному судочин-
стві [2, с. 50]. 
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Представники харківської школи 
права досліджуючи питання сутності 
цивільних процесуальних правовідно-
син зазначали, що це виникаючі на ос-
нові норм цивільного процесуального 
права індивідуалізовані суспільні зв’язки 
між судом, що здійснює правосуддя, та 
учасниками цивільного процесу, які ха-
рактеризуються наявністю юридичних 
прав і обов’язків і забезпечують справед-
ливий, неупереджений та своєчасний 
розгляд і вирішення цивільних прав, а 
також виконання винесених рішень як 
частини судового розгляду [3, с. 396].

В теорії цивільного процесу існує 
думка, що в основі виникнення та роз-
витку цивільних процесуальних право-
відносини покладено два самостійних 
фактора — диспозитивний і публіч-
ний. Диспозитивній фактор виникнен-
ня і розвитку правовідносин обумовле-
ний вольовими діями осіб, які зверта-
ються до суду із заявою про захист свої 
прав, свобод чи інтересів. В основі пу-
блічного фактору покладено право і 
можливість захисту прав, свобод чи ін-
тересів особи через звернення до суду в 
її інтересах органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, 
Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини, прокурора та ін. 
(п. 2 ст. 4, ст. 56 ЦПК України). Проце-
суальні дії прокурора, органів держав-
ної влади, органів місцевого самовряду-
вання, Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, інших 
осіб після подання заяви до суду будуть 
юридичними фактами, які спричиня-
ють виникнення цивільних процесу-
альних правовідносин не лише між та-
кими особами і судом, а й між судом і 
особами, на захист прав яких було від-
крито провадження у цивільній справі в 
суді. Незалежно від того, за ініціативою 
яких осіб виникли цивільні процесуаль-
ні правовідносини, їх об’єктивною ос-
новою є матеріальні правовідносини — 
тобто, необхідність захисту суб’єктив-
них прав і охоронюваних законом інте-

ресів, які виникають з порушених, не-
визнаних і спірних цивільних, трудо-
вих, сімейних, житлових, земельних 
правовідносин. Вольовий характер ци-
вільних процесуальних правовідносин 
обумовлений тим, що вони виникають 
і реалізуються на основі волевиявлення 
хоча б одного з їх учасників, обов’язко-
во проходячи крізь їх свідомість і вира-
жаючи їх волю. Саме тому вони забезпе-
чують правовий зв’язок як мінімум двох 
осіб між собою з протилежними інтере-
сами з яких одна має право вимагати від 
іншої вчинення певних процесуальних 
дій, а інша зобов’язана діяти відповідним 
чином або утриматися від дій. 

Звертає на себе увагу, що особли-
вість цивільних процесуальних право-
відносин проявляється в тому, що зв’яз-
ки процесуального характеру виника-
ють не між учасниками судової справи, 
а між судом і учасниками справи, при-
чому з кожним індивідуально. Відомо, 
що права і обов’язки суду у відносинах з 
іншими суб’єктами зумовлені їх владни-
ми повноваженнями як державних ор-
ганів судової влади, які здійснюють 
правосуддя. Суд не тільки розглядає 
справи, але й контролює діяльність 
учасників судового процесу. Задля до-
сягнення мети цивільного судочин-
ства — ефективного захисту прав осо-
би, суд роз’яснює їм права і обов’язки, 
попереджає про наслідки вчинення чи 
не вчинення процесуальних дій та 
сприяє у здійсненні ними прав. Отже, 
суд як суб’єкт цивільних процесуальних 
правовідносин вирішує окремі правові 
питання, що виникають у процесі роз-
гляду справи та ухвалює обов’язкові для 
виконання рішення, якими вирішено 
цивільний спір і здійснено захист прав, 
свобод та інтересів. 

На думку О. В. Гетманцева, суд є 
обов’язковим і головним суб’єктом цивіль-
них процесуальних відносин і йому нале-
жить керівна роль у процесі [4, с. 191]. 
А. Л. Паскар зауважує, що «цивільні 
процесуальні правовідносини не мо-
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жуть існувати поза судом, оскільки саме 
суд є єдиним державним органом, ви-
нятковою компетенцією якого є здійс-
нення правосуддя» [5, с. 56]. Ще раніше 
Д. М. Чечот звертав увагу на те, що 
будь-яка процесуальна дія, яку мають 
право вчиняти всі інші суб’єкти цивіль-
ного процесуального права, обов’язко-
во повинна бути санкціонована судом, 
саме суд займає виключно важливе ста-
новище серед інших суб’єктів цивіль-
ного процесуального права: тільки 
йому належить право кінцевого вирі-
шення усіх матеріальних і процесуаль-
них питань, що виникають під час роз-
гляду цивільної справи, тільки він може 
здійснити вирішальний вплив на хід і 
розвиток процесу [6, с. 93].

Ми підтримуємо позиції тих вче-
них, які вважають, що суд є основним і 
обов’язковим суб’єктом цивільних про-
цесуальних правовідносин, на підставі 
чого невід’ємною передумовою виник-
нення цих правовідносин є право-
суб’єктність суду. Зокрема, відповідне 
твердження ґрунтується і на тому, що 
саме на нього покладено виконання го-
ловних завдань цивільного судочин-
ства — справедливий, неупереджений 
та своєчасний розгляд і вирішення ци-
вільних справ з метою захисту поруше-
них,  невизнаних  або  оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів фізичних 
осіб, прав та інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави (ст.2 ЦПК України).

Безумовно, правосуб’єктність суду 
та учасників судового процесу носить 
специфічний характер. При досліджен-
ні цього питання можуть виникнути 
питання, як саме розглядати право-
суб’єктність суду, адже суддя, здійсню-
ючи правосуддя, уособлює в собі суд — 
орган державної влади і він, здійснюю-
чи правосуддя, діє від імені суду. Хоча в 
той же час суддя є і фізичною особою, 
громадянином України. 

У загальній теорії права зазначено, 
що суб’єкти права реалізують свої пра-
ва і обов’язки завдяки наявності у них 

правосуб’єктності, яка є можливістю і 
здатністю особи бути суб’єктом право-
відносин з усіма правовими наслідками. 
Правосуб’єктність разом із нормою права 
та юридичним фактом є передумовою 
виникнення правовідносин [1, с. 340]. 
Традиційно в юридичній літературі пра-
восуб’єктність розглядається через єд-
ність таких структурних елементів як пра-
воздатність, дієздатність та деліктоздат-
ність. Правосуб’єктність фізичних та 
юридичних осіб визначається в їх право-
вому статусі, а правовий статус державних 
органів в їх компетенції або, як прийнято 
говорити сьогодні повноваженнях.

Правоздатність — це здатність 
суб’єкта бути носієм прав та обов’язків, 
а дієздатність — це здатність суб’єкта 
реалізовувати свої права та обов’язки. 
Питання правосуб’єктності суду у ци-
вільному судочинстві порушували такі 
дослідники цивільного процесуального 
права, як С. С. Бичкова, К. В. Гусаров, 
В. В. Комарова, О. В. Колісник, М. С. Ша-
карян, М. Й. Штефан. 

В. В. Комаров відзначає, що абстрак-
тної, єдиної для всіх процесуальної пра-
восуб’єктності не існує, а правосуб’єк-
тність суду, сторін, третіх осіб, прокуро-
ра, свідків та ін. Правосуб’єктність є спе-
цифічною особливістю суб’єктів ци-
вільного процесуального права, що ро-
бить їх носіями прав і обов’язків, надає 
можливість вступати в цивільні процесу-
альні правовідносини [7, с. 15].

Правосуб’єктність судових органів є 
строго визначеною залежно від виду су-
дового органу і його функції. Кожен су-
довий орган, чи то місцевий суд, суд апе-
ляційної інстанції чи касаційної інстанції, 
наділяється властивими тільки йому 
юрисдикцією і комплексом повноважень. 
Компетенція судових органів є строго ін-
дивідуальною і цілеспрямованою, оскіль-
ки одні з них націлені на розгляд цивіль-
них справ по суті, другі — на перевірку 
судових рішень, що не набрали законної 
сили, треті — на перевірку судових рі-
шень, що набрали законної сили.



Єпанчінцев О. С.
Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин

97

Так, В. В. Комаров зазначає, що 
процесуальна правосуб’єктність — це 
специфічна властивість суб’єктів ци-
вільного процесуального права, яка 
дозволяє їм бути носієм прав та обов’яз-
ків, вступати у цивільні процесуальні 
правовідносини. Вона є, так би мовити, 
ступенем реалізації норм цивільного 
процесуального права, реальною пере-
думовою виникнення цивільних проце-
суальних правовідносин, однак абстрак-
тної, єдиної для всіх процесуальної пра-
восуб’єктності не існує, а має місце пра-
восуб’єктність суду, сторін, третіх осіб, 
прокурора,  свідків  тощо  [3, с. 400]. 
О. М. Єфімов вважає, що правосуб’єк-
тність суду пов’язана з його компетенці-
єю та виконуваною функцією [8, с. 74].

Можна погодитись із позицією 
О. В. Колісник, яка вказувала на те, що 
правосуб’єктність суду має специфіч-
ний вияв, тобто у відповідності судово-
го органу вимогам дотримання правил 
цивільної юрисдикції та підсудності; у 
повноважності складу суду та окремих 
його членів здійснювати правосуддя в 
цивільних справах, що обумовлена до-
триманням вимог до формування пев-
ного складу суду і відсутністю обставин, 
які унеможливлюють здійснення ним 
правосуддя [9, с. 13]. 

У своєму науковому досліджені Ко-
лісник приходить до висновку, що пра-
восуб’єктність суду треба розуміти в де-
кількох аспектах: 1) як можливість кон-
кретного органу судової влади системи, 
під юрисдикцію якого підпадає і якому 
підсудна справа, вирішувати цивільну 
справу  (загальна  правосуб’єктність); 
2) як здатність конкретного складу суду 
розглядати певну справу (конкретна 
правосуб’єктність); 3) як здатність окре-
мих членів складу суду брати участь у 
розгляді конкретної (індивідуальна пра-
восуб’єктність) [9, с. 5].

Якщо проаналізувати практику Єв-
ропецйського Суду, то «cуд» визнача-
ється як орган, наділений функціє пра-
восуддя, яка полягає у вирішенні питань 

у межах його компетенції на основі вер-
ховенства права і відповідно до проце-
дур, які здійснюються у встановленому 
законом порядку («Белілос проти Швей-
царії»). Цей орган не обов’язково пови-
нен бути складовою існуючої судової 
системи, однак він повинен мати кон-
кретні основні характерні ознаки, зокре-
ма незалежність від виконавчої влади та 
сторін по справі, відповідний термін ви-
конання повноважень його посадовими 
особами та судову процедуру, яка забез-
печує відповідні гарантії у кожній кон-
кретній справі («Де Вільде, Оомса і Вер-
сипа»). Те, що такий орган, крім здійснен-
ня правосуддя, може мати й інші функції, 
не обов’язково означає, що він не є судом 
(«Н. проти Бельгіі») [10, с. 210]. 

Тож правосуб’єктність судових ор-
ганів, як органів державної влади є стро-
го визначена в залежності від виду судо-
вого органу і його функцій. Така пози-
ція ґрунтується на положеннях ст. 6, 124 
Конституції України [11], згідно яких 
влада розподіляється на законодавчу, ви-
конавчу та судову та правосуддя від імені 
держави можуть здійснювати виключно 
суди. Закон України «Про судоустрій та 
статус суддів» від 02.06.2016 р. [12] ч. 3 
ст. 17 визначає, що систему судоустрою 
складають: місцеві суди; апеляційні 
суди; Верховний Суд. Цілком логічним 
є висновок про те, що кожен з цих ор-
ганів наділяється спеціальними повно-
важеннями, якими користується під час 
здійснення правосуддя.

Як ми вже зазначали вище право-
суб’єктність учасників справи розкрива-
ється через їх правовий статус у цивіль-
ному судочинстві. Досліджуючи питан-
ня правового статусу осіб, які беруть 
участь у справах позовного проваджен-
ня С. С. Бичкова вказувала на те, що пра-
вовий статус слід визначати як сукуп-
ність закріплених у законодавстві прав, 
обов’язків та інтересів суб’єкта [13, с. 40].

Якщо аналізувати правосуб’єктність 
фізичних та юридичних осіб, то слід 
зазначити, що окрім правоздатності 
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вони мають бути наділені ще й дієздат-
ністю. Дієздатність означає здатність 
суб’єкта правовідносин своїми діями 
приймати на себе обов’язки і вико-
ристовувати свої права. Фактично через 
дієздатність означає можливість реалі-
зувати правоздатність. Як і в цивільно-
му праві обсяг цивільної процесуальної 
дієздатності особи залежить від віку та 
психічного стану особи. Слід зауважи-
ти, щодо цивільної процесуальної дієз-
датності юридичної особи, то вона на-
буває прав і обов’язків та здійснює їх 
через свої органи, які діють відповідно 
до установчих документів та закону. 

З метою більш детального дослі-
дження правового статусу суб’єктів ци-
вільних процесуальних правовідносин 
науковці пропонують різні класифіка-
ції [2, с. 85; 3, с. 404], але з врахуванням 
останніх змін до ЦПК України, ми вва-
жаємо є сенс уточнити наявні підходи і 
запропонувати наступну класифікацію: 
1) суб’єкти, які здійснюють правосуддя 
(суди першої, апеляційної, касаційної 
інстанцій); 2) суб’єкти, які захищають 
суб’єктивні права у процесі; 3) суб’єкти, 
які сприяють здійсненню правосуддя: 
а) суб’єкти, які захищають в процесі ін-
тереси або права та охоронювані зако-
ном інтереси інших осіб (сторони, треті 
особи і інші учасники); б) суб’єкти, які 
технічно сприяють здійсненню право-
суддя (свідки, експерти, перекладачі, 
органи державної влади, утримувачі 
письмових та речових доказів, особи, 
які прийняли повідомлення за відсутно-
сті громадянина, який повідомляється 
чи викликається по справі, за місцем 
його проживання чи роботи, особи, 
присутні в залі судового засідання). Як 
бачимо у чинному цивільному проце-
суальному законодавстві, закріплено 

наступний підхід до визначення місця 
суду в системі цивільних процесуаль-
них правовідносин. Так, у ЦПК Украї-
ни [14] виділяють учасників справи 
(§1 Глави 4); представників (§2 Глави 4); 
інших учасників судового процесу 
(§3 Глави 4) та суд (Глава 3). Тобто ми 
бачимо, що суд не віднесений до жод-
ної з груп учасників, визначається осо-
бливим суб’єктом, і учасником цивіль-
них процесуальних відносин, а його 
участь в процесі реалізується через кон-
кретний склад, виходячи з положень 
вище зазначеної глави.

Підводячи підсумки ми можемо зро-
бити наступні висновки. Суб’єктами 
цивільних процесуальних правовідно-
син є такі учасники суспільних відно-
син, які виступають носіями цивільних 
процесуальних прав та обов’язків. Суд є 
обов’язковим суб’єктом цивільних про-
цесуальних правовідносин і його осо-
бливий статус визначається конститу-
ційними приписами про те, що це єди-
ний орган влади, наділений компетен-
цією здійснювати правосуддя в Україні. 
Саме суд виконує завдання цивільного 
судочинства щодо розгляду та вирішен-
ня цивільних справ. Правосуб’єктність 
суду проявляється через його повнова-
ження, належно визначену юрисдик-
цію та склад суду. Правосуб’єктність 
учасників справи як суб’єктів цивільних 
процесуальних правовідносин вказує 
на їх здатність і можливість бути суб’єк-
тами цих правовідносин і визначається 
через цивільну процесуальну правоз-
датність та дієздатність. Що ж стосуєть-
ся правового статусу учасників справи, 
то він визначається не тільки через су-
купність усіх прав та обов’язків в ци-
вільному процесі, але й через функції, 
виконувані в процесі розгляду справи.
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Постановка проблеми.
Стрімкий законодавчий розвиток в 

Україні, а саме його сучасний стан, зо-
середжується вже не лише на глобаль-
них правових питаннях, а і переходить 
у режим переваги галузевим правовим 
нормам, зокрема, нормам захисту пер-
сональних даних у сучасному їх вимі-
рі — персональних даних. Законодавчі 
норми, які б регулювали захист біоме-
тричних персональних даних не є в 
першу чергу систематизованими, а та-
кож є, по суті, узагальненими для всіх 
персональних даних, що є сумнівним, 

адже біометричні персональні дані є за-
надто «чутливими» та потребують осо-
бливого регулювання як так звані 
«sensitive personal data».

Інститут захисту біометричних пер-
сональних даних в Україні є відносно 
новим та мало дослідженим, тож порів-
няльний аналіз регулювання та захисту 
біометричних персональних даних на 
законодавчому рівні у зарубіжних краї-
нах для України є необхідним, лише 
перейманням успішного зарубіжного 
досвіду якнайшвидше держави можуть 
забезпечити порядок у відповідній галузі.
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Відсутність кодифікації загалом всіх 
норм, що стосуються біометрики в 
Україні зумовлює труднощі у пошуку 
необхідної норми для особи, яка не має 
юридичної освіти, що прямо протирі-
чить принципам законодавчої доступ-
ності та правової свідомості суспіль-
ства. У процесі євроінтеграції держава 
має виправляти подібні недоліки та 
прямувати на шляху відкритості, до-
ступності законодавства до населення, 
тим більше у тих сферах, що стосують-
ся кожної особи, як громадянина, так і 
не громадянина України.

Про впровадження біометричних 
даних та безпеку документів представ-
ники України спілкувались 30 жовтня 
2008 року у м. Брюссель у рамках безві-
зового діалогу Україна — ЄС , де одним 
із ключових результатів було — впро-
вадження біометричних даних в Україні.

В Україні процес впровадження біо-
метричних документів було розпочато 
наприкінці 2012 року. Закон України 
«Про Єдиний державний демографіч-
ний реєстр та документи, що підтвер-
джують громадянство України, посвід-
чують особу чи її спеціальний статус», 
що набрав чинності 6 грудня 2012 року 
передбачає створення Єдиного демо-
графічного реєстру та впровадження 
документів, що міститимуть безконтак-
тний електронний носій із біометрич-
ними даними власника документу. Се-
ред них — паспорт громадянина Украї-
ни та паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон.

Основними законодавчими актами, 
які регулюють в Україні питання захисту 
біометричних даних є Закон України 
«Про захист персональних даних», Закон 
України «Про Єдиний державний демо-
графічний реєстр та документи, що під-
тверджують громадянство України, по-
свідчують особу чи її спеціальний статус», 
відповідні законодавчі акти є відносно 
новими, тож потребують дослідження. 

Зарубіжні країни, які досліджувати-
муться у ході написання потенційної дис-

ертаційної роботи, дещо раніше ввели 
систему використання біометричних да-
них на законодавчому рівні. Порівняль-
ний аналіз надасть змогу запропонувати 
Україні зарубіжний досвід у контексті си-
стематизації законодавства у відповідній 
сфері та покращення стану законодавчо-
го захисту біометричних даних. 

Наприклад, країна, представник ро-
мано-германської системи права, — 
Франція ввела 12 квітня 2006 року біо-
метричний паспорт громадянина 
Франції, який використовується як іден-
тифкатор особи та її виїзд за кордон, 
має 36 сторінок. 

Не дивлячись на те, що США, є 
представником  англо-американської 
системи права, громадяни США кори-
стуються таким самим біометричним 
паспортом як і французи, і введений він 
в обіг був 30 грудня 2005 року. Тож, на-
віть на прикладі двох країн вже стає 
зрозуміло, що більшість зарубіжних 
країн близько 10–13-ти останніх років 
користуються біометричними даними 
осіб, тож мають достатньо досвіду як 
фактичного, так і законодавчого для 
того, щоб інші країни, так як, у нашому 
випадку, Україна, досліджували остан-
ній, робили висновки, за запозичували 
позитивні речі.

Стан дослідження.
У вітчизняній юридичній науці ок-

ремі аспекти проблематики захисту 
персональних даних в різні часи приді-
ляли увагу такі фахівці, як В. Авер’янов, 
І. Арістова, О. Баранов, В. Баскаков, 
К. Бєляков, В. Брижко, В. Бутузов, 
В. Гавловський, О. Задорожний, В. За-
лізняк, Є. Захаров, Р. Калюжний, О. Ко-
пан, Б. Кормич, О. Кохановська, О. Ку-
лініч, В. Ліпкан, О. Логінов, Ю. Макси-
менко,  А. Марущак, П. Матвієнко, 
Н. Нижник, А. Новицький, А. Пазюк, 
О. Рябченко, І. Сопілко, В. Цимбалюк, 
М. Швець, О. Фролова та інші.

Також питання захисту персональ-
них даних розглядалось зарубіжними 
вченими Ф. Агре, К. Беннетт, Д. Беркін, 
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Л. Брейдейс,  С. Воррен,  С. Дейвіс, 
І. Гостев, В. Іванський, Ю. Колосов, 
В. Копилов, Б. Кристальний, І. Мелю-
хін та інші.

Питанню захисту саме біометрич-
них даних в України приділили увагу 
такі науковці як: Л. В. Борисова, О. Г. Ро-
гова, М. В. Різак, В. І. Теремецький, 
Д. В. Цвірюк та інші.

Питання захисту персональних да-
них досліджувалися у працях таких ук-
раїнських науковців, як: А. А. Баранова, 
В. М. Брижка, А. В. Кучеренко, А. В. Па-
зюка, К. М. Рудой, В. П. Радкевича, 
А. В. Туніка, A. M. Чернобай та інших.

Відповідні роботи присвячені дослі-
дженню питань захисту персональних 
даних загалом, а біометричних лише 
частково в контексті, проте захист біо-
метричних персональних даних окре-
мо не розглядався як діяльність держав-
них органів та уповноважених установ в 
Україні та зарубіжних країнах в рамках 
порівняльного аналізу, тож відповідна 
тема потребує подальшого дослідження.

Виклад основного матеріалу.
Насамперед, необхідно зазначити, 

що мається на увазі під захистом персо-
нальних даних в Україні, потім зверну-
тись вже до зарубіжного досвіду. Пер-
сональними даними є будь-яка інфор-
мація про фізичну особу — ідентифіко-
вану або таку, що може бути іден-
тифікована [1]. В свою чергу, захистом 
персональних даних є захист відомо-
стей про особу, що ідентифікована або 
таку, що може бути ідентифікованою.

Конституція України законодавчо 
закріпила право на свободу та особисту 
недоторканність, у статті 29, і неприпу-
стимість збирання, зберігання, викори-
стання та поширення інформації про 
особу без її згоди, у статті 32, крім ви-
падків, визначених законом, і тільки в 
інтересах національної безпеки, еконо-
мічного добробуту та прав людини. Ко-
жен має право вільно збирати, зберіга-
ти, використовувати і поширювати ін-
формацію усно, письмово або в інший 

спосіб — на свій вибір (у статті 34) [2].
Зміст і призначення інформаційної 

діяльності полягає у задоволенні 
політичних, економічних, технологіч-
них, екологічних, медичних, освітянсь-
ких, культурних, інформаційних, ви-
робничих, правоохоронних та інших 
потреб людини, суспільства чи держа-
ви в результаті здійснення певних дій. 
Дії з персональними даними передба-
чають обробку даних у процесі їх зби-
рання, реєстрації, накопичення, збері-
гання і поширення. Іншими словами в 
основі будь-яких дій з персональними 
даними лежить їх обробка щодо задо-
волення потреб. 

Для ефективного захисту персо-
нальних даних дуже важливо мати чіт-
кість дефініцій основних видів діяльно-
сті і їх місця у загальній системі право-
вого упорядкування суспільних інфор-
маційних відносин. В Законі України 
«Про захист персональних даних» це 
враховано. Виходячи із принципів, що 
визначені Конвенцією № 108 Ради Єв-
ропи від 28.01.1981 р. у якості головної 
дефініції використовується поняття 
«обробка», до якої структурно присто-
совані інші виді діяльності [1].

Важливо зазначити, що фізичні 
особи об’єктивно мають право власно-
сті на свої персональні дані, яке у від-
мінності від права власності на речі, що 
передбачене Конституцією, має при-
родно-конституційний зміст і повинно 
бути закріплено юридично. У свою 
чергу,  персональні дані є особливим 
видом приватної власності, які юридич-
но виступають у формі виключного 
права власності, монополія на які обме-
жується законом в інтересах дотриман-
ня прав та основних свобод інших осіб, 
а також — дотримання балансу прав 
людини, суспільства і держави.

При відзначеному, заборона на 
втручання в приватне життя особи, зо-
крема, у сферу захисту персональних 
даних, не може бути абсолютною. Ро-
зумний державний устрій передбачає 



Бойко А. М. Деякі особливості захисту біометричних персональних даних  
в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз

103

необхідність суспільства захиститися 
від руйнівних спрямувань окремого ін-
дивіда чи груп.

Але, на відміну від зарубіжних країн, 
Україна не надає можливості чи механіз-
му контролю суб’єктом використання 
чи наявності його персональних даних, 
виправлення останніх. Суб’єкт не може 
обмежити обсяг чи межі використання 
державою своїх біометричних персо-
нальних даних, обмежити цільове при-
значення використання біометричних 
персональних даних тощо. А також в 
Україні відсутній посилений режим за-
хисту тих біометричних персональних 
даних особи, які визначають національ-
ну приналежність чи погляди із переко-
наннями, чи здоров’я тощо [3, с. 148].

У багатьох працях науковців у галузі 
захисту персональних даних, можна 
зустріти тезу щодо того, що США має 
найрозвинутішу законодавчу базу, що 
дозволяє ефективно захищати персо-
нальні дані особи, і біометричні так 
само. Базовим документом у сфері за-
хисту біометричних персональних да-
них США є Закон «Про свободу інфор-
мації» (The Freedom of  Information Act) 
1966 р. [4] та Закон «Про надання кре-
дитної інформації про покупця» (The 
Fair Credit Reporting Act) [5] та Закон 
США «Про конфіденційність» (The 
Privacy Act) 1974 р., що зазначає необ-
хідні механізми запобігання випадків 
протиправних дій з боку держави у ви-
падках використання біометричних да-
них особи [6].

Так звана концепція США у сфері за-
хисту інформації вказує на те, що інфор-
мація має захищатись незалежно від носія 
такої інформації, таким чином її захист 
реалізується автоматично на загальних за-
садах. Вітчизняні науковці, наприклад 
В. І. Маслак, вважають, що вищезазначе-
на концепція реалізується через стандарт 
«CSA» США від 1996 р. [7, с. 128].

Відповідний стандарт затверджений 
та використовується країнами — члена-
ми НАТО, та характеризується за-

кріпленням відповідних принципів, які 
використовуються під час правовідно-
син із захисту біометричних персо-
нальних даних та персональних даних 
загалом, а саме: 

1) принцип відповідальності, що за-
кріплює відповідальність за зберігання 
персональних даних, щодо особи, під-
приємства, установи чи організації, яка 
ці персональні дані має;

2) принцип цільового призначення 
персональних даних — має бути ціль з 
якою інформація була зібрана, і ви-
ключно на виконання якої ця інформа-
ція має використовуватись, використан-
ня такої інформації для інших цілей не 
допускається;

3) принцип згоди — особа має не 
лише дати згоду на збирання, викори-
стання щодо неї інформацію, а і чітко 
усвідомлювати свої дії, окрім випадків, 
коли це не є доречним (слідство, на-
приклад);

4) принцип обмеженого збирання 
інформації щодо особи — мета, за 
якою збирається інформація може об-
межити коло необхідної інформації, 
яка може збиратися щодо особи. Така 
мета має бути законна та справедлива;

5) принцип обмеження використан-
ня, поширення та/чи зберігання персо-
нальних даних — персональні дані ма-
ють використовуватись виключно за 
цільовим призначенням, збиратись з 
конкретною метою, зберігатись кон-
кретною установою, яка несе відпо-
відальність за інформацію, а поширю-
ватись виключно за згодою особи;

6) принцип точності — персональ-
ні дані мають бути актуальними, повни-
ми та достовірними з зазначенням дже-
рела отримання даної інформації;

7) принцип безпеки — захист ін-
формації та забезпечення безпеки пер-
сональних даних, тим більше біоме-
тричних, є одним із найголовніших 
принципів;

8) принцип відкритості та особи-
стого доступу — означає, що підприєм-
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ство, установа чи організація, що є 
утримувачем відповідної інформації/
персональних даних повинна забезпе-
чити для особи доступ до специфічної 
інформації про політичне та практичне 
відношення до управління персональ-
ною інформацією;

9) принцип перевіреності інфор-
мації — характеризує необхідність 
особою, щодо якого зібрані персо-
нальні дані чи будь-яка інша інформа-
ція, мати право направити запит щодо 
перевірки відповідності операцій із 
персональними даними принципам 
законодавства [7, с. 128].

Дещо схожі норми, але досить не-
достатні щодо збору, використання, 
обробки, поширення чи зберігання ін-
формації про особу, чи її персональ-
них даних містяться у ст. 6, 7 та 11 За-
кону України «Про захист персональ-
них даних».

Федеральний Закон «Про захист он-
лайнових персональних даних дітей» 
(СОРРА), регулює в США відносини 
щодо використання персональної ін-
формації в Інтернеті [8]. Даний норма-
тивно-правовий акт містить заборону 
збирати персональні дані про дітей 
віком до 13 років без згоди на це їх бать-
ків, а, отже, регулює відносини щодо 
збирання та використання інформації 
про малолітніх. 

Також даний законодавчий акт за-
кріплює обов’язкові правила для інтер-
нет-ресурсів, які збирають персональну 
інформацію про дітей. На сьогодні, в 
Україні, відповідні норми на жаль відсут-
ні, як і конкретизація принципів збері-
гання, збирання, поширення, обробки 
чи використання біометричних персо-
нальних даних, на відміну від США.

Характеризуючи досвід Німеччини, 
як провідної країни Європейського Со-
юзу, яка характеризується достатньо ви-
сокою ефективністю правового захисту 
та загалом регулювання зберігання, об-
робки, використаня та захисту персо-
нальних даних, ще з минулого століття, 

а саме з 1970 року у Німеччині було 
прийнято законодавчий акт у сфері за-
хисту персональних даних, а саме За-
кон ФРН «Про захист даних у галузі 
адміністративного управління». Даний 
нормативно-правовий акт забезпечував 
превентивні дії щодо захисту персо-
нальних даних, а також не допускав 
змін до Конституції ФРН у частині роз-
поділу повноважень державних органів 
перед парламентом з виникненням «ін-
формаційних переваг». З 1977 року да-
ний нормативний акт запрацюваву на 
всій території федерації. А також Ні-
меччина характеризується у відповідній 
сфері тим, що громадяни мають право 
обирати спеціального Уповноваженого 
із захисту персональних даних, який 
контролює, чи не порушуються права 
німців у контексті поширення їх персо-
нальних даних тощо [9].

з 1991 року у ФРН діє Закон «Про 
захист персональних даних», за яким 
зовнішній контроль за персональними 
даними осіб вже не здійснюється, а 
мова про захист персональних даних 
йде лише тоді, коли вони застосову-
ються у приватному житті й виконують 
певну громадську чи економічну функ-
цію життєдіяльності [9].

Також у жовтні 1997 р. у Німеччині 
був прийнятий Акт захисту інформації 
в телекомунікаціях (Teleservices Data 
Protection Act), адже останній є части-
ною прийнятих положень Федерально-
го законодавства Німеччини щодо ре-
гулювання умов інформації та комуні-
каційних послуг [10].

На відміну від Німеччини, Франція 
має інститут Уповноваженого із питань 
захисту персональних («номінативних») 
даних, який закріплений Законом 
Франції «Про інформатику, картотеки 
та свободи» та діє від 6 листопада 1978 р. 
Останній містить механізми автомати-
зованого збирання, обробки, зберіган-
ня і поширення персональних біоме-
тричних даних, передбачає створення 
Національної комісії з інформатики, 
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що  займається  контролем  близько 
120 тисяч електронних баз даних. Закон 
у контексті відповідальності за порушен-
ня норм має відсилочну норму до Декре-
ту від 23 грудня 1981 р. № 81- 1142 у кон-
тексті адміністративної відповідальності 
за правопорушення щодо персональних 
даних, а також щодо та кримінальної від-
повідальності за такі порушення.

Висновки.
На нашу думку, необхідно почати з 

визначення поняття та місця біоме-
тричних персональних даних в системі 
персональних даних та захисту біоме-
тричних персональних даних в Україні, 
позичивши досвід США. 

Пропонуємо звернути увагу на за-
конодавче закріплення як біометрич-

них персональних даних загалом, так 
і захисту біометричних персональ-
них даних. 

У контексті порівняльного аналізу 
захист персональних біометричних 
даних у зарубіжних країнах є ефектив-
нішим у контексті саме контролю, 
адже у Німеччині обирається уповно-
важена особа, яка контролює викори-
стання персональних даних, не гово-
рячи про найбільш ефективне у цій 
сфері законодавство США. Франція у 
свою чергу конкретизувала відпові-
дальність за порушення норм законів у 
сфері захисту персональних даних, 
тож на нашу думку Україна могла б за-
позичити вищезазначений позитив-
ний зарубіжний досвід.
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Постановка проблеми. Функціону-
вання житлово-комунального комплексу 
на високому економічному та соціально-
му рівні ускладнюється без удосконален-
ня існуючих і впровадження якісно но-
вих механізмів публічного управління 
житлово-комунальним господарством. 
Наявність удосконалених та впровадже-
них нових механізмів управління для 
будь-якої сфери життєдіяльності є суттє-
вим поштовхом до формування ефек-
тивного, раціонального та економічно-
обґрунтованого управління. Механізми 
публічного управління житлово-кому-
нальним господарством в умовах ринко-
вої економіки мають бути спрямовані на 
підвищення інвестиційної привабли-
вості житлово-комунального комплексу 
та зменшення соціальної напруги серед 
споживачів житлово-комунальних по-
слуг шляхом широкого залучення гро-
мадськості до управління. 

Однак, для проведення роботи по 
удосконаленню та впровадженню якісно 
нових механізмів публічного управління 
житлово-комунальним господарством 
доцільно комплексно дослідити поняття 
«механізми публічного управління жит-
лово-комунальним господарством», виз-
начити його сутність, завдання та засади 
функціонування. Не менш важливим є 
виокремлення складових частин ме-
ханізмів публічного управління житло-
во-комунальним господарством і вио-
кремлення класифікаційних ознак ме-
ханізмів  за  суб’єк том  управління  та 
функціональним призначенням.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. У наукових дослідженнях на-
разі відсутнє тлумачення змісту та сут-
ності поняття «механізми публічного 
управління житлово-комунальним го-
сподарством». Базові загальнотеоре-
тичні знання про механізми публічно-
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го, державного управління викладені у 
наукових працях вітчизняних науковців 
у галузі державного управління: М. Ги-
рик,  Д. Ф. Дукова,  Т. О. Корнієнко, 
Р. М. Руд ніцька,  Л. Н. Ряховская, 
О.  В.  Федорчак ,   Н.  В.  Філ іпова , 
П. І. Шестопалов. Наукові праці зазна-
чених науковців спрямовані на 
з’ясування загального поняття і сутності 
«механізм державного управління». Од-
нак, наявні наукові здобутки потребу-
ють подальшого комплексного дослід-
ження та узагальнення питання механіз-
мів публічного управління, зокрема ме-
ханізмів публічного управління житло-
во-комунальним господарством. Саме 
комплексний підхід до дослідження 
поняття і сутності всіх механізмів та ін-
струментів публічного управління жит-
лово-комунальним господарством на-
дасть змогу визначити функціональну 
спроможність розвитку житлово-кому-
нального господарства в умовах ринко-
вої економіки.

Мета статті. Метою статті є ком-
плексне дослідження поняття «механіз-
ми публічного управління житлово-ко-
мунальним господарством», визначен-
ня його сутності, завдань, засад функ-
ціонування та здійснення класифікації 
механізмів публічного управління жит-
лово-комунальним господарством.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Поняття «механізм публічно-
го управління» є багатогранним і склад-
ним феноменом, а існуючі його визна-
чення є точками зору окремих науковців, 
кожна з яких не відображає усього різ-
номаніття досліджуваного явища [5]. 
У зв’язку з відсутністю сталого визна-
чення даного поняття, у наукових пра-
цях часто ототожнюють «механізм пу-
блічного управління» з поняттям «ме-
ханізм державного управління», що на 
нашу думку є некоректно. Так, на думку 
М. Круглова,  «механізм  державного 
управ ління» — це сукупність економіч-
них, мотиваційних, організаційних і 
правових засобів цілеспрямованого 

впливу суб’єктів державного управління і 
впливу на їх діяльність, що забезпечують 
узгодження інтересів взаємодіючих учас-
ників державного управління [7, с. 54]. 
У свою чергу «механізм публічного 
управління» це щось більше, ніж про-
сто набір загальних інструментів управ-
ління, оскільки публічне управління 
вивчає взаємодію між політичною сис-
темою, державним сектором, співвідно-
шення муніципальних, державних і на-
родних інтересів із залучення суспільст-
ва до механізму контролю всіх органів 
влади [10]. Отже, механізми публічного 
управління розраховані на широке 
коло суб’єктів застосування, а механіз-
ми державного управління є лише неве-
ликою частиною публічного управлін-
ня, що обмежується застосуванням ви-
ключно учасниками державного управ-
ління і ключовим акцентом яких є дер-
жавна виконавча влада.

Механізми публічного управління — 
це «провідники» для реалізації постав-
лених суб’єктом управління цілей і зав-
дань. Від них залежить ефективність 
функціонування конкретної сфери 
життєдіяльності.

Для з’ясування поняття «механізми 
публічного управління житлово-кому-
нальним господарством» доцільно зро-
зуміти сутність та структуру житлово-
комунального господарства як об’єкта 
публічного управління. Житлово-кому-
нальне господарство, перш за все, є 
важливою сферою діяльності, в рамках 
якої здійснюється забезпечення насе-
лення необхідними житлово-комуналь-
ними послугами та створюються умови 
для комфортного та безпечного життя 
у населених пунктах, а вже потім 
об’єктом управління [2, с. 163]. Функ-
ціональні зміни такої складної системи 
як житлово-комунальне господарство 
не можуть бути успішно реалізовані без 
послідовних і зважених дій суб’єктів 
управління об’єктами житлово-кому-
нального господарства [8, с. 50]. Послі-
довність і зваженість дій у процесі ре-
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формування житлово-комунального гос-
подарства залежить від вибору ефектив-
них механізмів публічного управління та 
відповідність їх реальним вимогам часу. 

Незважаючи на те, що житлово-ко-
мунальне господарство має національ-
не та загальнодержавне значення, 
управління даною сферою діяльності 
реалізується на місцях — органами міс-
цевого самоврядування та за участю 
громадськості. Саме від посиленої ролі 
органів місцевого самоврядування із 
широким залученням громадськості за-
лежить успішність реалізації механізмів 
публічного управління житлово-кому-
нальним господарством. При цьому ор-
гани державної влади відіграють на-
правляючу роль шляхом формування 
національних стратегій, планів розвит-
ку та забезпечення впровадження нових 
механізмів публічного управління жит-
лово-комунальним господарством. 

Отже, враховуючи, що управління 
житлово-комунальним господарством 
здійснюється не тільки органами дер-
жавної влади, а й органами місцевого 
самоврядування з широким залученням 
громадськості, механізми управління 
цією сферою господарства мають пу-
блічний характер.

Крім того, «механізми публічного 
управління житлово-комунальним го-
сподарством» є комплексним поняттям, 
яке охоплює механізм державного 
управління, механізм управління ор-
ганів місцевого самоврядування та ме-
ханізми участі громадськості в управ-
лінні. У свою чергу, механізм держав-
ного управління житлово-комунальним 
господарством складається з:

1) законодавчого інструменту, який 
реалізується прийняттям законів, що 
регулюють діяльність у сфері житлово-
комунального господарства. Зокрема, 
Закон України «Про житлово-кому-
нальні послуги», Закон України «Про 
об’єднання співвласників багатоквар-
тирних будинків», Закон України «Про 
особливості здійснення права власності 

у багатоквартирному будинку», Закон 
України «Про благоустрій населених 
пунктів» та низка інших;

2) нормативно-правового інстру-
менту, який реалізується прийняттям 
Кабінетом Міністрів України та іншими 
центральними органами виконавчої 
влади підзаконних нормативно-право-
вих актів, необхідних для реалізації за-
конодавчих положень. Зокрема, Поста-
нова Кабінету Міністрів України від 
21 липня 2005 р. № 630 «Про затверд-
ження Правил надання послуг з цент-
ралізованого опалення, постачання хо-
лодної та гарячої води і водовідведення 
та типового договору про надання по-
слуг з централізованого опалення, по-
стачання холодної та гарячої води і  
водовідведення», Постанова Кабінету 
Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. 
№ 1521 «Про реалізацію Закону України 
«Про об’єднання співвласників багаток-
вартирних будинків» та низка інших;

3) нормативно-технічного інстру-
менту, який реалізується розробкою та 
запровадженням технічної та галузевої 
документації, яка затверджує вимоги, 
умови, стандарти та рекомендації щодо 
управління об’єктами житлово-кому-
нального господарства та надання жит-
лово-комунальних послуг. Зокрема, 
Постанова Кабінету Міністрів України 
від 06 серпня 2014 р. № 409 «Про вста-
новлення державних соціальних стан-
дартів у сфері житлово-комунального 
обслуговування»;

4) мотиваційного інструменту, який 
реалізується шляхом запровадження за-
охочувальних заходів для залучення 
суб’єктів господарювання до здійснен-
ня діяльності з надання житлово-кому-
нальних послуг;

5) механізму ринкового регулюван-
ня та тарифоутворення. Даний ме-
ханізм реалізується Національною ко-
місією, що здійснює державне регулю-
вання у сфері енергетики та комуналь-
них послуг шляхом регулювання діяль-
ності суб’єктів природних монополій 
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та суб’єктів господарювання, що прова-
дять діяльність на суміжних ринках, у 
сферах електроенергетики, теплопо-
стачання, централізованого водопоста-
чання та водовідведення [1];

6) інструменту нагляду та контролю, 
що застосовуються органами державної 
влади з метою контролю за кількісними 
та якісними показниками наданих жит-
лово-комунальних послуг; контролю за 
якістю управління об’єктами житлово-
комунального комплексу; контролю за 
наявністю ліцензій та інших дозвільних 
документів необхідних для надання 
суб’єктами господарювання житлово-
комунальних послуг; нагляду за дотри-
манням суб’єктами господарювання лі-
цензійних умов; нагляду за дотриман-
ням законодавства.

Слід зазначити, що вищезазначе-
ний перелік інструментів і механізмів, 
що входять до складу механізму держав-
ного управління житлово-комунальним 
господарством не є вичерпний.

Механізм управління органів місце-
вого самоврядування або механізм, що 
застосовуються органами місцевого са-
моврядування для досягнення управлін-
ських цілей і завдань у сфері житлово-ко-
мунального господарства не менш діє-
вий ніж механізм державного управління, 
але обмежений законодавчо закріплени-
ми повноваженнями органів місцевого 
самоврядування. Механізми, що застосо-
вуються органами місцевого самовряду-
вання для досягнення управлінських 
цілей і завдань у сфері житлово-кому-
нального господарства складаються із 
нормативно-правового інструменту, мо-
тиваційного інструменту, інструментів 
нагляду та контролю. Даний перелік не є 
вичерпним та із реформуванням місце-
вого самоврядування — збільшується, 
що надає змогу органам місцевого самов-
рядування запроваджувати якісно нові 
механізми публічного управління житло-
во-комунальним господарством.

Механізм участі громадськості в пу-
блічному управлінні складається із сис-

теми нормативно-правових і державно-
управлінських механізмів, які створюють 
легітимні умови й засоби реальної участі 
соціально активних громадян в управ-
лінні державними справами [4, с. 196]. 
Участь громадськості в публічному 
управлінні житлово-комунальним госпо-
дарством є важливим чинником демокра-
тичного розвитку України та впливає на 
те, як і в якому напрямі буде відбуватися 
реформування та розвиток житлово-ко-
мунального господарства [3, с. 155].

Отже, механізми публічного управ-
ління житлово-комунальним господар-
ством — це сукупність законодавчих, 
нормативно-правових, нормативно-
технічних, мотиваційних інструментів, 
інструментів нагляду та контролю, а та-
кож механізмів ринкового регулювання 
і тарифоутворення, які направлені на 
забезпечення ефективного функціону-
вання житлово-комунального госпо-
дарства, досягнення поставлених управ-
лінських цілей та завдань, що реалізу-
ються органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування за 
участі громадськості.

Основним завданням механізмів пу-
блічного управління житлово-кому-
нальним господарством є сприяння ди-
намічному розвитку сфери, підвищен-
ня інвестиційної привабливості житло-
во-комунального комплексу та змен-
шення соціальної напруги серед спо-
живачів житлово-комунальних послуг. 
Для досягнення поставлених завдань, 
механізми публічного управління жит-
лово-комунальним господарством ма-
ють базуватися на наступних засадах:

1) широкого залучення громадсько-
сті (споживачів житлово-комунальних 
послуг) до управління;

2) орієнтації на різні джерела фінан-
сування (централізовані та децентралі-
зовані, державні та недержавні фінансо-
ві ресурси);

3) спрямованості на різні види об-
слуговування громадськості (спожива-
чів житлово-комунальних послуг); 
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4) залучення конкурентоспромож-
ного бізнесу;

5) децентралізації та передачі функ-
цій управління житлово-комунальними 
об’єктами на місцевий рівень;

6) соціально-економічної спрямова-
ності;

7) впровадження досягнень науко-
во-технічного прогресу [8, с. 53]. 

Дотримання цих засад має важливе 
значення при розробці та впровадженні 
якісно нових механізмів публічного 
управління житлово-комунальним госпо-
дарством. Для наявних механізмів вище-
зазначені засади є індикаторами ефектив-
ності та відповідності вимогам часу. 

Крім того, механізми публічного 
управління житлово-комунальним госпо-
дарством повинні носити не адміністра-
тивно-відомчий, а направляючий харак-
тер. Вони мають створювати підґрунтя 
для поліпшення управління об’єктами 
житлово-комунального  господарства, 
підвищення рівня утримання житлового 
фонду та якості житлово-комунального 
обслуговування населення, а не бути ос-
новою для впливу та контролю з боку 
органів державної влади [8, с. 52]. 

Формування нових направляючих 
механізмів управління житлово-кому-
нальним господарством напряму зале-
жить від рівня розвитку житлово-кому-
нального господарства. Тому для 
розробки якісно нових механізмів 
управління, доцільно вирішити низку 
ключових завдань, які спрямованні на 
реформування житлово-комунального 
комплексу. Зокрема:

1. Забезпечити збалансоване ресур-
сокористування і впровадити новітні 
технології.

2. Запровадити економічні та правові 
стимули для підвищення рівня якості та 
кількості житлово-комунальних послуг.

3. Розробити раціональну систему 
взаємовідносин на економіко-правовій 
основі між суб’єктами господарювання 
та органами, що здійснюють управлін-
ня житлово-комунальними об’єктами.

4. Реалізувати інформаційно-ко-
мунікативну платформу, із застосуван-
ням інструментів електронного уряду-
вання, для врахування інтересів спожи-
вачів житлово-комунальних послуг у 
процесі прийняття рішень з істотних 
питань управління житлово-комуналь-
ним комплексом.

Окрім того, механізми публічного 
управління жилого-комунальним го-
сподарством виокремлюють за класи-
фікаційними ознаками: за суб’єктом 
управління, за функціональним при-
значенням і за характером впливу на 
суб’єктів господарювання. 

За суб’єктом управління механізми 
публічного управління житлово-кому-
нальним господарством поділяють на:

1) механізми управління, які реалізу-
ються органами виконавчої влади;

2) механізми управління, які реалізу-
ються органами місцевого самовряду-
вання;

3) механізми управління, як реалізу-
ються суб’єктами господарювання;

4) механізми управління, які реалізу-
ються громадськістю [9].

За функціональним призначенням 
механізми публічного управління жит-
лово-комунальним господарством 
поділяють на:

1) економічні механізми;
2) мотиваційні механізми;
3) організаційні механізми;
4) політичні механізми;
5) правові механізми. 
За характером впливу на суб’єктів 

господарювання, що здійснюють діяль-
ність у сфері житлово-комунального 
господарства виділяють:

1) прямі, тобто через які здійснюєть-
ся вплив держави на економічні проце-
си за допомогою безпосереднього ви-
користання відповідних регуляторів;

2) непрямі, що означають вплив 
держави на господарську діяльність 
через внесення відповідних змін в 
умови функціонування ринкового ме-
ханізму [11, с. 2].
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Висновки та перспективи по-
дальшого дослідження. Підсумовую-
чи вищевикладене можна дійти виснов-
ку, що механізми публічного управлін-
ня житлово-комунальним господарст-
вом є складною системою, яка включає 
в себе комплекс інструментів та засобів 
необхідних для реалізації управлінсь-
ких цілей та завдань, що висуваються 
суб’єктами управління у процесі управ-
ління житлово-комунальним господар-
ством. Основними завданнями механіз-
мів публічного управління житлово-ко-
мунальним господарством є сприяння 
динамічному розвитку сфери, підви-
щення інвестиційної привабливості 
житлово-комунального комплексу та 
зменшення соціальної напруги серед 

споживачів житлово-комунальних по-
слуг. Механізми публічного управління 
житлово-комунальним господарством 
мають носити не адміністративно-відо-
мчий, а направляючий характер. При 
цьому, для розробки якісно нових ме-
ханізмів управління доцільно вирішити 
низку ключових завдань, які спрямо-
ванні на реформування житлово-кому-
нального комплексу.

Перспективами подальшого дослід-
ження є розкриття змісту механізмів, 
широкого залучення громадськості до 
управління житлово-комунальним го-
сподарством, здійснення аналізу відпо-
відності механізмів публічного управ-
ління житлово-комунальним господар-
ства сучасним вимогам часу.
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