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У процесі адаптації законодавства 
України до законодавства і вимог ЄС чи-
мало питань виникає довкола податко-
вої сфери. Так, за ст. 349 Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС: Сторони 
співробітничають з метою покращення 
належного управління у сфері оподатку-
вання (good governance in tax matters) з 
метою подальшого покращення еконо-
мічних відносин, торгівлі, інвестицій та 
добросовісної конкуренції. Це означає, 
що сторони мають співпрацювати у 
сфері управління публічними фінанса-
ми, зокрема, у галузі оподаткування. 
Проте не зрозуміло, де межі співробіт-
ництва? Як співробітництво не пере-
вести у втручання внутрішньої публічної 
фінансової діяльності держави? 

Передбачено, що сторони мають 
співробітничати (до речі, чому «співро-
бітничати», а не «співпрацювати»…) з 
метою покращення економічних відно-
син. Дійсно, досить прогресивне поло-
ження, проте для України воно пере-
творилося у дещо інше. Так, задля «по-
ліпшення» економічних відносин, наша 
держава вимушена пристати на вимоги 
ЄС щодо підвищення тарифів, продажу 

земель, вивезення чорнозему, утилізації 
відходів тощо. Такі вимоги мають бути 
виконані, оскільки Україна отримує все 
новіші зобов’язання, після отримання 
чергового траншу від МВФ. Прогали-
ною даної норми є також те, що в ній 
не визначені часові межі, в яких має за-
безпечуватися приведення вітчизняно-
го законодавства до відповідності із ви-
могами належного управління у сфері 
оподаткування.

Належне управління у сфері опо-
даткування ґрунтується на концепції 
«належного управління» чи «належного 
урядування» (good governance), що ак-
тивно розробляється з кінця 80-х рр. 
ХХ ст. Так, у 1989 р. було опубліковано 
дослідження Світового банку, де містив-
ся такий висновок: економічна допомо-
га є марною, якщо нею не керують і її 
не контролюють публічні інституції, 
що працюють належним чином. Зго-
дом, визначили, що належне фінансове 
управління та адміністративна дієвість є 
необхідними передумовами для стійко-
го розвитку. На рівні ООН ідея «належ-
ного управління» отримала своє безпо-
середнє закріплення в Монтеррейсько-
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му консенсусі, прийнятому за результа-
тами Міжнародної конференції з фі-
нансування розвитку (18–22.03.2002 р.): 
«Належне управління є істотним для 
стійкого розвитку» (п. 11) [1; 2, с. 3].

Також у ст. 41 Хартії основних прав 
Європейського Союзу від 7 грудня 
2000 р. (далі — Хартія) передбачено, 
що кожна людина має право на неупе-
реджений, справедливий розгляд її 
справи упродовж розумного строку ін-
ститутами і органами ЄС. Дане право 
передбачає, зокрема: право кожної лю-
дини висловити свою думку, до того як 
до неї персонально будуть застосовані 
заходи, які можуть спричинити неспри-
ятливі для неї наслідки; право кожної 
людини на доступ до матеріалів, що 
стосуються її, при дотриманні законних 
інтересів, конфіденційності, професій-
ної та комерційної таємниці; обов’язок 
адміністративних органів мотивувати 
прийняті рішення. Кожна людина має 
право на відшкодування Співтовари-
ством шкоди, заподіяної його інститу-
тами або його службовцями при вико-
нанні ними своїх обов’язків, відповідно 
до загальних принципів права дер-
жав-членів. Кожна людина може звер-
татися до інституцій ЄС однією з офі-
ційних мов договорів і має отримати 
відповідь тією ж мовою.

Вважається, що «належне управлін-
ня» є суспільною цінністю, яку влада 
бажає досягти задля забезпечення до-
бробуту своїх громадян. Це співпраця 
багатьох сторін, які беруть участь у 
процесі управління публічними спра-
вами, — органів влади між собою, а 
також влади та громадськості. Це про-
цес поєднання влади та відповідально-
сті у суспільстві. На відміну від публіч-
ного управління, яке займається імпле-
ментацією вже прийнятих рішень, «на-
лежне врядування (управління)» опіку-
ється політикою участі у прийнятті рі-
шень та прозорості процесу їх при-
йняття. Воно наближає владу до по-
треб окремої громади, тим самим під-

вищує ефективність діяльності публіч-
ної влади [3, с. 7].

Рівень «належного управління» роз-
кривається через такі показники: забез-
печення політичної прозорості та уча-
сті усіх громадян; забезпечення ефек-
тивного та результативного надання 
публічних послуг; підтримка здоров’я 
та добробуту громадян; створення 
сприятливого клімату для сталого еко-
номічного зростання [4].

Основними  вимогами  Світового 
бан ку до систем урядування й адміні-
стрування в країнах-одержувачах еконо-
мічної допомоги є: участь громадян і від-
повідальність (voice and accountability); 
політична стабільність і відсутність на-
сильства (political stability — absence of  
violence); ефективність уряду (govern-
ment effectiveness); якість регуляторної 
політики (regulatory quality); верховен-
ство права (rule of  law); контроль коруп-
ції (control of  corruption) [2, с. 4]. Цікаво, 
що реалізація кожного із вказаних пунк-
тів в Україні є вкрай проблемною; по-
при це, наша держава станом на вере-
сень 2017 р. (тобто за 25 років членства 
України у Світовому банку) отримала від 
Світового банку $11,6 млрд. Можновлад-
ці відзвітували, що кошти були спрямо-
вані на інституційний розвиток органів 
державної влади, підтримку окремих на-
прямів й проектів в пріоритетних галу-
зях та сферах, а також системні проекти, 
спрямовані на підтримку реформ й зба-
лансування Держбюджету України [5]… 
Маємо спо дівання колись побачити, від-
чути позитивні результати від такого фі-
нансування… Відзначимо, що Україні 
на погашення боргів у 2019 р. необхідно 
залучити приблизно $18 млрд [6]. Зрозу-
міло, що залити такі кошти можливо 
ззовні — знову ж таки за рахунок нових 
траншів і кредитив від міжнародних ор-
ганізацій. Проте зараз ніхто особливо не 
актуалізує питання про те, як? хто? коли? 
віддаватиме борги, що зростають немов 
сніговий ком… Це проблеми, з якими 
зіштовхнеться нове покоління, тому те-
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перішня влада сьогодні не переймається 
такими питаннями.

«Належне управління» постає в яко-
сті ефективної форми участі громад-
ськості в діяльності публічної влади, у 
процесі вироблення та ухвалення 
управлінських рішень, здійснення 
контролю за діяльністю органів влади, 
встановлення належного рівня коорди-
нації та співпраці між владою і громад-
ськістю на принципах партнерських 
взаємин «суб’єкт — суб’єкт». Завдяки 
цьому органи влади: покращують якість 
публічно-правових рішень через більш 
повне врахування потреб населення, 
альтернатив та можливих наслідків рі-
шень; підвищують рівень довіри до ор-
ганів публічної влади та рівень легіти-
мності публічно-правових рішень; за-
безпечують готовність населення до 
належного виконання публічно-право-
вих рішень. Натомість, наслідками від-
мови від комунікації із громадським сек-
тором та його відсторонення від фор-
мування політики стають: перетворен-
ня громадського сектору на альтернати-
ву та конкурента владного сектору як у 
соціальній, так і у політичній сферах; 
негативний вплив на рівень підтримки 
владних інститутів з боку населення; 
підрив легітимності публічних рішень 
та зниження готовності населення до їх 
виконання [3, с. 9].

Враховуючи викладене вище, вва-
жаємо, що основними аспектами на-
лежного управління у сфері оподатку-
вання є такі: 

1) верховенство права, законність 
(це загалом те, на чому має ґрунтуватися 
будь-яка публічна діяльність, зокрема й 
у сфері оподаткування);

2) підзвітність (означає те, що орга-
ни публічної фінансової діяльності, пе-
редусім органи виконавчої влади на 
чолі із Кабінетом Міністрів України, 
мають бути готові до відстоювання сво-
їх програм і дій у процесі реформуван-
ня податкової системи; мають бути чіт-
ко визначені мета і завдання таких ре-

форм, напрями їх реалізації, заходи 
відповідальності до посадових осіб, з 
вини яких той чи інший етап реформи 
не відбувся, або ж не досягнуто наміче-
них результатів. Мають бути визначені 
реальні відповідальні особи); 

3) прозорість (дії та рішення Уряду 
мають бути відкритими, до їх обгово-
рення має активно залучатися громад-
ськість; і таке залуження не повинне 
бути як «для галочки». Співпраця з іно-
земними колегами не повинна бути в 
пріоритеті. Дійсно, зарубіжний досвід 
багато в чому для України є корисний, 
проте на сьогодні виходить так, що ча-
стину державних посад займають іно-
земці, які у спрощеному порядку отри-
мали громадянство; ці особи впрова-
джують в Україні досвід своїх держав, 
не враховуючи при цьому особливос-
тей українських реалій. Вважаємо, що 
таких осіб варто залучати в якості рад-
ників, експертів); 

4) результативність й ефективність 
(ці аспекти є доволі складними, оскіль-
ки в Україні результати реформ ззовні 
непомітні; навпаки — життя середньо-
статистичного українця за останні  
4–5 років значно погіршилося, змен-
шилися реальні доходи. Тому про 
ефективність публічного управління, 
зокрема у сфері оподаткування є вель-
ми сумнівною. Та попри це належне 
управління має спрямовуватися на по-
зитивний результат; має покращувати-
ся процес надання публічних послуг 
платникам податків. Відмітимо, що по-
зитивними зрушеннями є запрова-
дження в Україні електронного уряду-
вання, схвалено Концепцію створення 
та  функціонування  інформаційної 
системи електронної взаємодії держав-
них електронних інформаційних ре-
сурсів (розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 5 вересня 2012 р. 
№ 634-р), Концепцію створення елек-
тронного сервісу «Електронний кабі-
нет платника податків» (розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України від 
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5 грудня 2012 р. № 1007-р), Концепцію 
реформування законодавства у сфері ви-
користання інфраструктури відкритих 
ключів та надання електронних довір-
чих послуг (наказ Міністерства юстиції 
України від 10 квітня 2013 р. № 668/5), 
Концепцію  створення, функціонування 
автоматизованої системи «Єдине вікно 
подання електрон ної звітності» (розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 
7 серпня 2013 р. № 587-р). Попри це про-
блемою лишається практична реалізація 
програм цих концепцій, тобто Уряд не 
забезпечує відповідність намічених пла-
нів, очікуваних і отриманих результатів);

5) готовність реагувати (тобто орга-
ни перш за все виконавчої влади мають 
оперативно реагувати на зміни в еконо-
міці, у фінансовій сфері та вживати захо-
дів, спрямованих на підтримку громадян, 
вітчизняних виробників. І знову ж та-
ки — Уряд має бути готовий нести відпо-

відальність за свою діяльність, особливо у 
випадках настання кризових явищ);

6) далекоглядність (означає, що ор-
гани публічної фінансової діяльності 
тісно взаємодіючи між собою повинні 
передбачати результати своєї діяльно-
сті / бездіяльності; мають прораховува-
ти ймовірні втрати платників податків і 
держави та вживати всі можливі заходи, 
аби уникати критичних кризових ситу-
ацій. На жаль, на сьогодні вельми сум-
нівно стверджувати про далекогляд-
ність органів публічної влади, задіяних 
у сфері оподаткування).

Маємо констатувати, що Україна 
хоча й прагне до впровадження кон-
цепції «good governance» у сфері опо-
даткування, декларує свої дії у цьому 
напрямі, проте реально положення да-
ної концепції у практичній діяльності 
органів виконавчої влади не реалізу-
ються повною мірою.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Можливість застосування ЄС до України 
контрзаходів у зв’язку з недотриманням ви-
мог неналежного управління у сфері опо-
даткування [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://www.appu.org.ua/news/--
05028.
2. Чад Роланд. Good Governance. Рамки для 
впорядкування доброго урядування [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://
agree-europe.de/images/Expertenbeitraege/
Expertenbeitrag_Czada_UKR.pdf.
3. Волинець С. С. Розвиток громадянського 
суспільства як чинник впровадження прин-
ципів «належного врядування» в Україні // 
Аспекти публічного управління. — 2016. — 
№ 37–38. — С. 5–11.
4. Huther J., Shah A. Applying a Simple 

Measure of  Good Governance to the Debate 
on Fiscal Decentralization [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://www-wds.
w o r l d b a n k . o r g / e x t e r n a l / d e f a u l t /
WDSContent Server/IW3P/IB/2000/02/24/
000178830_98111703530240/Rendered/
PDF/multi_page.pdf.
5. Данилюк назвав, скільки коштів Світовий 
банк вклав в українські проекти за 25 років 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
https://www.5.ua/ekonomika/danyliuk-
nazvav-skilky-koshtiv-svitovyi-bank-vklav-v-
ukrainski-proekty-za-25-rokiv-154167.html.
6. Світовий банк назвав суму, яка потрібна 
Україні на погашення боргів [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: https://www.
epravda.com.ua/news/2018/04/10/635859.

REFERENCES:
1. Mozhlyvist zastosuvannia ES do Ukrainy kontrzak-
hodiv u zviazku z nedotrymanniam vymoh nenalezhno-
ho upravlinnia u sferi opodatkuvannia [Possibility of  
EU application to Ukraine of  countermeasures 
in connection with non-compliance with the re-
quirements of  improper management in the 
field of  taxation]. URL: http://www.appu.org.
ua/news/--05028. [in Ukrainian].
2. Chad Roland. Good Governance. Ramky dlia 
vporiadkuvannia dobroho uriaduvannia. [Frames for 
ordering good governance]. URL: http://

agree-europe.de/images/Expertenbeitraege/
E x p e r t e n b e i t r a g _ C z a d a _ U K R . p d f .  
[in Ukrainian].
3. Volynets S. S. (2016). Rozvytok hromadianskoho 
suspilstva yak chynnyk vprovadzhennia pryntsypiv 
«nalezhnoho vriaduvannia» v Ukraini. [The devel-
opment of  civil society as a factor in the imple-
mentation of  the principles of  «good gover-
nance» in Ukraine]. Aspekty publichnoho up-
ravlinnia. [Aspects of  public administration]. 
37–38. P. 5–11. [in Ukrainian].



Eurasian Academic Research Journal
2018. № 5 (23)

12

4. Huther J., Shah A. Applying a Simple Mea-
sure of  Good Governance to the Debate on 
Fiscal Decentralization. URL: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WD-
SContent Server/IW3P/IB/2000/02/24/000
178830_98111703530240/Rendered/PDF/
multi_page.pdf.
5. Danyliuk nazvav, skilky koshtiv Svitovyi bank 
vklav v ukrainski proekty za 25 rokiv [Danylyuk 
said how much money the World Bank has in-

vested in Ukrainian projects for 25 years]. URL: 
https://www.5.ua/ekonomika/danyliuk-naz-
vav-skilky-koshtiv-svitovyi-bank-vklav-v-
ukrainski-proekty-za-25-rokiv-154167.html. 
[in Ukrainian].
6. Svitovyi bank nazvav sumu, yaka potribna Ukraini na 
pohashennia borhiv [The World Bank has called the 
amount that Ukraine needs to repay its debts]. 
URL:  https://www.epravda.com.ua/news/ 
2018/04/10/635859. [in Ukrainian].



13

Постановка проблеми. На сучас-
ному етапі розвитку людства стало зро-
зуміло, що найтяжчі злочини не повин-
ні залишатися безкарними. Адже вони 
загрожують загальному миру, безпеці та 
благополуччю як цілим державам, так і 
кожній людині. Міжнародне співтова-
риство нарешті сповнено рішучості по-
класти край безкарності осіб, які вчиня-
ють такі злочини, і тим самим сприяти 
попередження подібних злочинів. Вод-
ночас притягнення до відповідальності 
має відбуватися в міру вини кожного 
щоб жоден невинуватий не був обвину-
вачений або засуджений, жодна особа 
не була піддана необґрунтованому про-
цесуальному примусу і щоб до кожного 
учасника була застосована належна пра-

вова процедура. Саме з цією метою і був 
створений Міжнародний кримінальний 
суд (далі — МКС), котрий став першим 
постійним міжнародним кримінальним 
судом у світі. Україна як член міжнарод-
ного співтовариства не можу стояти ос-
торонь цих процесів. Більш того, події 
останніх п’ятьох років засвідчити акту-
альність співробітництва органів дер-
жавної влади України з МКС. Разом з 
тим, дозвіл на визнання юрисдикції 
МКС наданий Основним Законом 
України не вирішує всі проблеми пра-
восуддя у цій сфері. Вирішення вказа-
них проблем і зумовило актуальність 
даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і пуб-
лікацій. Особливості співробітництва 
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органів державної влади України з МКС 
стали предметом численних публікацій 
юристів, правозахисників, дипломатів, 
політиків, політологів, журналістів, гро-
мадських діячів та інших.

Невирішені раніше проблеми. 
Незважаючи на ґрунтовний внесок у 
розробку особливостей співробітни-
цтва органів державної влади України з 
МКС, єдиного підходу до законодавчо-
го врегулювання відповідних процедур 
не напрацьовано. У зв’язку з цим, вва-
жаємо за доцільне, звернутися до наяв-
них наукових розробок, існуючої прак-
тики правозастосування та власних мір-
кувань з метою розробки особливостей 
співробітництва органів державної вла-
ди України з МКС.

Мета. Метою статті системне розу-
міння проблем та теоретико-практична 
розробка особливостей співробітництва 
органів державної влади України з МКС в 
контексті європейських стандартів.

Виклад  основного  матеріалу. 
Обо в’язком кожної держави є здійснен-
ня кримінального переслідування щодо 
осіб, які несуть відповідальність за вчи-
нення найтяжчих злочинів. Прагнення 
ефективної реалізації зазначеного 
обов’язку стало одним із базисів МКС.

Так, 17 липня 1998 року на дипло-
матичній конференції в Римі було при-
йнято Римський статут Міжнародного 
кримінального суду [1] (далі — Статут), 
котрий вступив в силу з 1 липня 
2002 року. МКС став постійним орга-
ном, уповноваженим здійснювати юрис-
дикцію щодо осіб, відповідальних за 
найсерйозніші злочини, що виклика-
ють занепокоєння міжнародного спів-
товариства, зазначені Статуті, і допов-
нює національні органи кримінальної 
юстиції. Юрисдикція і функціонування 
МКС регулюються положеннями Ста-
туту. При цьому під його юрисдикцію 
підпадають лише ті злочини, які були 
скоєні після дати вступу в силу Статуту.

МКС має міжнародну правосуб’єкт-
ність. Він також має таку правоздатність, 

яка може бути необхідною для здійснен-
ня його функцій та досягнення його ці-
лей. МКС може здійснювати свої функ-
ції і повноваження, як це передбачено в 
Статуті, на території будь-якої держа-
ви-учасниці та за спеціальною угодою, 
на території будь-якої держави.

Юрисдикція МКС обмежується са-
мими серйозними злочинами, що ви-
кликають заклопотаність всього міжна-
родного співтовариства. Відповідно до 
Статуту МКС має юрисдикцію щодо 
таких злочинів:

1) злочин геноциду (ст. 6 Статуту);
2) злочини проти людяності (ст. 7 

Статуту);
3) воєнні злочини (ст. 8 Статуту);
4) злочин агресії (МКС здійснює 

юрисдикцію щодо злочину агресії, як 
тільки буде прийнято відповідно до 
ст.ст. 121 і 123 Статуту положення, що 
містить визначення цього злочину і ви-
кладає умови, в яких МКС здійснює 
юрисдикцію щодо цього злочину).

Україна підписала статут 20 січня 
2001 року, але й на сьогодні його не ра-
тифіковано. Така ситуація пояснюється 
тим, що після підписання Статуту Пре-
зидент України, як суб’єкт права на кон-
ституційне подання звернувся до Кон-
ституційного Суду України з клопотан-
ням надати висновок щодо відповідно-
сті Конституції України Статуту, підпи-
саного від імені України, який підлягає 
внесенню до Верховної Ради України 
для надання згоди на його обов’яз ко-
вість. На думку Президента України, 
низка статей Статуту не узгоджується із 
Конституцією України. Однак серед 
усього переліку неузгодженостей Кон-
ституційний суд України визнав Статут 
таким, що не відповідає Конституції 
України, лише в частині, що стосується 
положень абзацу десятого преамбули та 
статті 1 Статуту, за якими «Міжнарод-
ний кримінальний суд ... доповнює на-
ціональні органи кримінальної юсти-
ції» [2]. Такий висновок було пояснено 
тим, що на відміну від міжнародних су-
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дових органів, передбачених ч. 4 ст. 55 
Конституції України, які за своєю при-
родою є допоміжними засобами захи-
сту прав і свобод людини і громадяни-
на, Міжнародний кримінальний суд 
доповнює систему національної юрис-
дикції. Можливість такого доповнення 
судової системи України не передбаче-
на розділом VIII «Правосуддя» Консти-
туції України. Це дає підстави для вис-
новку, що абз. 10 преамбули та ст. 1 
Статуту не узгоджуються з положення-
ми ч. 1, 3 ст. 124 Конституції України, а 
тому приєднання України до цього Ста-
туту відповідно до ч. 2 ст. 9 Конституції 
України можливе лише після внесення 
до неї відповідних змін.

Фактично після висновку Конститу-
ційного суду України будь-яка робота в 
напряму співробітництва із МКС при-
пинилась. До питання визнання юрис-
дикції МКС повернулися лише у 
2014 році. Так, 25 лютого 2014 року 
Верховна Рада України звернулась із 
Заявою до Міжнародного кримінально-
го суду про визнання Україною юрис-
дикції міжнародного кримінального 
суду щодо скоєння злочинів проти лю-
дяності вищими посадовими особами 
держави, які призвели до особливо тяж-
ких наслідків та масового вбивства укра-
їнських громадян під час мирних акцій 
протестів у період з 21 листопада 
2013 року по 22 лютого 2014 року [3]. 
Мета цієї заяви полягала у:

1) визнанні відповідно до п. 2 ст. 11 та 
пп. 2, 3 ст. 12 Статуту юрисдикцію МКС 
щодо злочинів проти людяності вищими 
посадовими особами держави, які при-
звели до особливо тяжких наслідків та 
масового вбивства українських громадян 
під час мирних акцій протестів, що мали 
місце в Україні у період з 21 листопада 
2013 року по 22 лютого 2014 року.

2) зверненні до МКС про встанов-
лення винних у скоєнні злочинів проти 
людяності, передбачених ст. 7 Статуту 
МКС, та притягнення до кримінальної 
відповідальності посадових осіб, які ви-

давали та виконували явно злочинні на-
кази, які можуть бути встановлені про-
курором МКС.

Наступним кроком стало прийняття 
Постанови Верховної Ради України 
«Про Заяву Верховної Ради України 
«Про визнання Україною юрисдикції 
Міжнародного кримінального суду що-
до скоєння злочинів проти людяності 
та воєнних злочинів вищими посадови-
ми особами Російської Федерації та ке-
рівниками терористичних організацій 
«ДНР» та «ЛНР», які призвели до осо-
бливо тяжких наслідків та масового 
вбивства українських громадян» [4]. 
Мета цієї заяви полягала у визнанні від-
повідно до п. 2 ст. 11 та п. 2, 3 ст. 12 
Статуту юрисдикцію МКС щодо скоє-
них злочинів проти людяності та воєн-
них злочинів вищими посадовими осо-
бами Російської Федерації та керівника-
ми терористичних організацій «ДНР» та 
«ЛНР», які призвели до особливо тяжких 
наслідків та масового вбивства україн-
ських громадян, починаючи з 20 лютого 
2014 року і по теперішній час.

Варто наголосити, що питання 
співпраці із МКС є надзвичайно важли-
вим в сфері євроінтеграційних прагнень 
України. Так, відповідно до ст. 8 Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Єв-
ропейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з ін-
шої сторони (далі — Угода про асоціа-
цію) від 27 червня 2014 року [5] Сторони 
співробітничають з метою зміцнення 
миру та міжнародного правосуддя шля-
хом ратифікації та імплементації Статуту 
МКС 1998 року та пов’язаних з ним до-
кументів. Однак на шляху до вказаної 
ратифікації та імплементації залишався 
наведений вище Висновок Конституцій-
ного Суду України.

Значним кроком в сфері реалізації 
ст. 8 Угоди стало прийняття Закону 
України «Про внесення змін до Консти-
туції України (щодо правосуддя)» [6] 
відповідно до якого ч. 6 ст. 124 Основ-
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ного Закону проголосила, що Україна 
може визнати юрисдикцію МКС на 
умовах, визначених Статутом МКС. 
Водночас у Прикінцевих та перехідних 
положеннях цього Закону визначена 
досить незрозуміла позиція: Цей Закон 
набирає чинності через три місяці з 
дня, наступного за днем його опубліку-
вання, крім ч. 6 ст. 124 Конституції 
України в редакції цього Закону. Тобто, 
визнання юрисдикції МКС може відбу-
тися лише після 30 червня 2019 року. 
Такий підхід є безпідставним, адже пря-
мо блокує будь-яку ратифікацію та 
імплементацію Статуту МКС 1998 року, 
пов’язаних з ним документів та супере-
чить положенням Угоди про асоціацію.

Водночас ані Пояснювальна запис-
ка до вказаного законопроекту від 
25 листопада 2015 року [7], ані Поясню-
вальна записка від 26 січня 2016 року [8] 
не містять жодних пояснень такої від-
строчки, одноголосно вказуючи, що 
прийняття запропонованих у законо-
проекті змін до Конституції України не 
призведе до порушення міжнародних 
зобов’язань України (хоча насправді ці 
положення йдуть не на виконання Уго-
ди про асоціацію). При цьому, Консти-
туційний Суд України, розглядаючи 
запропонований проект у своєму вис-
новку вказав лише, що пропонована у 
Законопроекті зміна уможливлює ви-
знання юрисдикції МКС на умовах, ви-
значених Статутом [9].

Підсумовуючи викладене варто на-
голосити, що існуюча конструкція по-
ложень законодавства штучно затягує 
процес ратифікації Статуту МКС. При 
цьому, виходячи із реалій та традицій 
вітчизняного законодавчого процесу, 
жодних змін у цьому напрямі нажаль не 
вбачається аж до 30 червня 2019 року.

Разом з тим, незважаючи на невтіш-
ні прогнози щодо ратифікації Статуту 
варто звернути увагу на особливості 
його імплементації, адже ратифікація 
Статуту не вирішить всіх проблем. Пи-
тання внесення змін до чинного зако-

нодавства України у зв’язку із ратифіка-
цією Статут згадувалося ще у наведено-
му вище Висновку Конституційного 
Суду України [2]. Так, Відповідно до 
підпункту «а» п. 1 ст. 21 Статуту МКС, 
крім Статуту, застосовує «Елементи 
злочинів та свої Правила процедури і 
доказування». Вимоги до цих Правил 
встановлені у ст. 51 Статуту. Суб’єкт 
права на конституційне подання вва-
жав, що викладені в зазначених статтях 
положення Статуту суперечать Консти-
туції України, оскільки згідно з п. 14 ч. 1 
ст. 92 Конституції України судоустрій 
та судочинство визначаються виключ-
но законами України, що приймаються 
Верховною Радою України, яка є єди-
ним органом законодавчої влади в 
Україні (ст. 75). Відповідно до ч. 1 ст. 9 
Конституції України міжнародні дого-
вори, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України, є части-
ною національного законодавства 
України. Згода на обов’язковість міжна-
родного договору (його ратифікація) 
здійснюється Верховною Радою Украї-
ни у формі закону, який за своєю пра-
вовою природою не відрізняється від 
інших законів України. Тому приєднан-
ня України до Статуту не суперечитиме 
вимогам ст. 75 та п. 14 ст. 92 Конститу-
ції України. Зміни у зв’язку з таким при-
єднанням можливі лише до Криміналь-
ного та Кримінально-процесуального 
кодексів України.

Єдиним кроком в цьому напрямі на 
сучасному етапі стало подання Проекту 
Закону про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо співро-
бітництва з Міжнародним криміналь-
ним судом від 5 жовтня 2017 року 
№ 7179 [10]. Відповідно до Поясню-
вальної записки Законопроект розро-
блено Міністерством юстиції України з 
метою врегулювання порядку співро-
бітництва з МКС відповідно до ч. 9 Ста-
туту МКС. Також наголошено, що 
оскільки до ратифікації Римський ста-
тут не є частиною законодавства Украї-
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ни, законопроект покликаний створити 
необхідну законодавчу базу для ефек-
тивної взаємодії компетентних органів 
України з МКС у разі ухвалення остан-
нім рішення про прийняття до своєї 
юрисдикції справ, переданих Україною 
у своїх заявах, — згідно з правилами, 
встановленими ч. 9 Римського стату-
ту [11]. Цікавим є те, що автори Проек-
ту одразу наголошують на тому, що за-
пропоновані положення Кримінально-
го процесуального кодексу при підго-
товці пропозицій про ратифікацію 
Римського статуту після набрання чин-
ності ч. 6 ст. 124 Конституції України 
потребуватимуть змін з метою повної 
імплементації зобов’язань, передбаче-
них у Римському статуті для держави, 
що стає його учасницею. Такий підхід 
свідчить про поверхневість законодав-
чої роботи та одразу заявлену низьку 
якість законопроекту.

Більш того, у пояснювальній записці 
вказано, що Проект Закону погоджено з 
Генеральною прокуратурою України, 
Міністерством закордонних справ Украї-
ни, Міністерством фінансів України, Мі-
ністерством економічного розвитку і 
торгівлі України, а також отримано пози-
цію Верховного Суду України. Відповід-
но до § 33.6 Регламенту Кабінету Міні-
стрів України 15 серпня 2017 року прове-
дено узгоджувальну нараду з Генераль-
ною прокуратурою України, Мі ніс тер-
ством закордонних справ України та 
Верховним Судом України з метою виро-
блення взаємоприйнятної редакції спір-
них положень проекту Закону. Водночас 
у Висновку Комітету Верховної Ради 
України з питань законодавчого забезпе-
чення правоохоронної діяльності вказано 
зовсім інше: «Генеральна прокуратура 
України вважає, що законопроект потре-
бує суттєвого доопрацювання, зокрема 
приведення у відповідність термінології, 
криміналізації окремих складів злочинів, 
внесення до Верховної Ради України «ра-
тифікаційного пакету» у зв’язку з ратифі-
кацією Римського статуту» [12].

Але найголовніші зауваження, котрі 
фактично й стали підставою для повер-
нення Законопроекту суб’єкту законодав-
чої ініціативи були висловлені у Виснов-
ку Головного науково-експертного управ-
ління від 19 січня 2018 року [13], а саме:

1) імплементація до КПК України 
окремих положень Статуту, який не ра-
тифікований Україною в силу визнан-
ня його неконституційним, є передчас-
ним кроком, адже ще не ратифікований 
сам Статут, а це може відбутися лише 
після 30 червня 2019 року;

2) неможливість поширення на 
МКС положень КПК України;

3) положення законопроекту фак-
тично виходять за межі заяв України про 
визнання юрисдикції МКС, зроблених 
25 лютого 2014 року та 8 вересня 
2015 року, оскільки вони встановлюють 
певні правила загального характеру, які 
мають застосовуватись завжди, а не 
лише для розслідування конкретних си-
туацій, про які йдеться у згаданих заявах;

4) більшість запропонованих ним 
змін до КПК носять тимчасовий харак-
тер, а тому після ратифікації Україною 
Римського статуту постане необхідність 
у повному їх перегляді з метою імпле-
ментації положень вказаного Статуту 
до національного законодавства Украї-
ни (у тому числі, і у кримінальне, зокре-
ма, щодо визначення воєнних злочи-
нів), саме тому тимчасові правові норми 
не повинні включатись до основного 
тексту КПК, адже він є законодавчим 
актом постійної дії.

Також Головним науково-експерт-
ного управлінням було висловлено 
пропозицію, що у разі необхідності 
тимчасового врегулювання певних ас-
пектів взаємодії МКС та правоохорон-
них органів України під час розсліду-
вання окремих злочинів, вчинених на 
території України, це питання доціль-
но було б вирішувати шляхом при-
йняття окремого закону, який діятиме 
тимчасово до ратифікації Україною 
Римського статуту.
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Дійсно, введення в дію наведеного 
законопроекту є передчасним, адже 
Україна не ратифікувала Статут. Водно-
час найгіршим слід визнати відсутність 
жодної видимої законопроектної робо-
ти щодо імплементації положень Ста-
туту. Ефективна співпраця органів дер-
жавної влади України з МКС не може 
базуватись на тимчасових нормах, котрі 
на наступний день після прийняття бу-
дуть потребувати удосконалення. А то-
му єдиним виходом з ситуаціє є побудо-
ва якісного законодавчого поля присвя-
ченого співпраці України та МКС за 
наслідками подання двох Заяв Верхов-
ної Ради України. Водночас окремим 
питанням є пропозиція Головного нау-
ково-експертного управління щодо 
прийняття окремого Закону. Слід наго-
лосити, що з прийняттям окремого За-
кону підвищується ризик поява кон-

флікту його норм з нормами КПК Ук-
раїни та КК України.

Висновки. Вітчизняне правове 
поле у сфері співробітництва України 
з Міжнародним кримінальним судом 
на сьогодні фактично відсутнє, адже 
існуюча конструкція положень законо-
давства зупинила процес ратифікації 
Статуту МКС до 30 червня 2019 року. 
Поряд з цим на сьогодні існує нагаль-
на потреба розробки та прийняття 
якісного законодавчого поля присвя-
ченого співпраці України та МКС за 
наслідками подання двох Заяв Верхов-
ної Ради України. При цьому, майбут-
ній Закон в цій галузі має доповнюва-
ти та вносити зміни до чинного зако-
нодавства. Водночас особливості 
імплементації положень Статуту до за-
конодавства України буде розглянуто у 
наступних дослідженнях.
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Актуальність теми. Важливе зна-
чення в сучасних трансформаційних 
процесах в державі займають конститу-

ційні зміни щодо правосуддя, проведе-
ні останньою судово-конституційною 
реформою 2016 року, якими запрова-
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джено новий етап реформування судо-
вої системи, включаючи інституційні 
зміни в її організації, підставах і порядку 
захисту прав осіб та істотному оновлен-
ні процесуального законодавства, зо-
крема в частині закріплення нових 
принципів здійснення судочинства, ор-
ганічно імплементованих із практики 
ЄСПЛ. Також наведені конституційні 
зміни щодо правосуддя торкнулися і 
єдиного органу конституційної юрис-
дикції, зокрема у межах розділу VIII Ос-
новного Закону України відбулося відо-
кремлення Конституційного Суду 
України (далі — КСУ) від судів системи 
судоустрою (судів загальної юрисдикції 
в редакції Конституції України 1996 р.). 
Нині діяльність КСУ регулюється роз-
ділом ХІІ Конституції України. Закон 
України «Про Конституційний Суд Ук-
раїни» був прийнятий 13 липня 2017 ро-
ку [3] та Регламентом КСУ [4]. 

Проблеми конституціоналізму, кон-
ституційного судочинства та конститу-
ційної юстиції постійно перебувають у 
фокусі уваги вітчизняних та зарубіжних 
науковців,  зокрема:  Ю. В. Бауліна, 
В. Д. Бринцева, Є. В. Бурлая, С. В. Го-
ловатого, В. В. Городовенка, К. В. Гуса-
рова,  В. М. Кампа,  М. І. Козюбри, 
В. П. Колісника, А. Р. Крусяна, В. В. Ле-
мака, М. І. Мельника, Л. М. Москвич, 
В. Л. Мусіяки,  Ю. М. Оборотова, 
М. П. Орзіха, В. Ф. Погорілка, О. В. Прі-
єшкіної, П. М. Рабіновича, М. В. Савчи-
на,  А. О. Селіванова,  І. Д. Сліденка, 
О. В. Снєжка, П. Б. Стецюка, Ю. М. То-
дики, О. М. Тупицького, С. В. Шевчука, 
Ю. С. Шемшученка та інш.

Утім, питання належності КСУ до 
судів в системі юрисдикційних органів, 
враховуючи проведення останньої су-
дово-конституційної реформи, не було 
предметом належної теоретичної уваги 
з боку правників та фахівців-процесуа-
лістів. Викладене обумовлює потребу 
дослідити правовий статус КСУ як спе-
цифічного юрисдикційного органу в 
нових умовах правого регулювання.

Мета наукової статті — розкрити 
належність КСУ як органу конституцій-
ної юрисдикції до суду, встановленого 
законом в рамках підходів, сформова-
них ЄСПЛ. 

Виклад основної частини дослі-
дження. Розкриття цієї проблеми пере-
дусім має теоретичне значення: в частині 
доцільності виокремлення (у подальших 
самостійних наукових розвідках) кола 
всіх національних засобів юридичного 
захисту і теоретичного обґрунтування 
належності до цього переліку КСУ як су-
дового чи іншого юрисдикційного орга-
ну в якості обовʼязкового національного 
правозахисного органу, звернення до 
якого впливатиме на реалізацію права 
звернутися до міжнародних судових 
установ після використання/вичерпання усіх 
національних способів захисту. 

Разом з тим, відсутність прямого за-
кріплення конституційного статусу КСУ 
у нормах Основного Закону, виключен-
ня його із положень розділу VIII «Пра-
восуддя», закріплення у ст. 55 Конститу-
ції України права кожного звернутися до 
КСУ із конституційною скаргою, що 
призвело до конституційних і законо-
давчих змін функціональної спрямова-
ності діяльності КСУ, обумовлює прак-
тичне значення розкриття цього питання, 
зокрема в частині ілюстрації цілісної 
процедури сукупності дій особи в реалі-
зації власного права на справедливий 
суд у розумінні ст. 6 Конвенції.

Так, новела судово-конституційної 
реформи — звернення до КСУ із кон-
ституційною скаргою вимагає вичер-
пання всіх інших національних засобів 
юридичного захисту (ст. 151-1 Основ-
ного Закону України). Звернення до 
міжнародних судових установ, зокрема 
ЄСПЛ, вимагає використання усіх наці-
ональних засобів юридичного захисту 
(ч. 5. ст. 55 Конституції України).

При цьому, відповідно до п. 2 ч. 1 
ст. 77 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України» конституційна 
скарга вважається прийнятною, зокре-
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ма, якщо з дня набрання законної сили 
остаточним судовим рішенням, у яко-
му застосовано закон України (його 
окремі положення), сплинуло не біль-
ше трьох місяців. Натомість ЄСПЛ 
може брати справу до розгляду лише 
після того, як було вичерпано всі наці-
ональні засоби юридичного захисту, 
згідно із загальновизнаними принци-
пами міжнародного права, і впродовж 
шести місяців від дати постановлення 
остаточного рішення на національно-
му рівні (ч. 1 ст. 35 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних 
свобод (далі — Конвенція)).

Отже, питання вичерпання усіх на-
ціональних засобів юридичного захи-
сту є практичною складовою реалізації 
права на справедливий суд, гарантова-
ного ст. 6 Конвенції: «Кожен має право на 
справедливий і публічний розгляд його справи 
упродовж розумного строку незалежним і без-
стороннім судом, встановленим законом, 
який вирішить спір щодо його прав та обовʼяз-
ків цивільного характеру або встановить об-
ґрунтованість будь-якого висунутого проти 
нього кримінального обвинувачення». 

Важливим питанням виступає у цьо-
му контексті вичерпання усіх націо-
нальних засобів юридичного захисту і 
дотримання строків звернення із відпо-
відною заявою. Але ключовим є питан-
ня ймовірного визнання такої заяви не-
прийнятною при зверненні до ЄСПЛ. 

Змоделюємо прогнозовану теоре-
тичну можливість настання такої ситуа-
ції: особа перед зверненням до ЄСПЛ 
за захистом своїх прав і свобод не вико-
ристала звернення КСУ із конституцій-
ною скаргою як останній національний 
юридичний засіб захисту права, а 
ЄСПЛ визнав КСУ «судом, встановле-
ного законом» й вказав на обовʼязко-
вість вичерпання і такого національно-
го засобу юридичного захисту, підкрес-
ливши, наприклад на запровадження 
інституту конституційної скарги як но-
вого інструменту захисту прав і ос-
новних свобод людини і громадянина 

на національному рівні і одного з най-
важливіших інструментів реформи 
правової системи в Україні.

Також проблемою тут виступає те, 
що особа може при цьому одночасно 
втратити строки звернення як до КСУ 
так і до ЄСПЛ, при неправильній по-
слідовності звернення до згаданих 
юрисдикційних органів у три і шість 
місяців відповідно, що вимагатиме у по-
дальшому пошуку аргументів на понов-
лення строку, але ймовірно може при-
звести до втрати права на справедливий 
суд в цілому, виходячи із сталих підхо-
дів ЄСПЛ щодо поняття суду, встанов-
леного законом.

Системний аналіз буквального змісту 
ст. 55, розділу VIII, розділу ХІІ, ст. 159 
Конституції України, і Закону України 
«Про Конституційний Суд України» пе-
реконує, що КСУ є іншим юрисдикцій-
ним органом із конституційним стату-
сом, який захищає права і свободи лю-
дини і громадянина як останній упов-
новажений на це державний орган на 
національному рівні. Спробуємо дове-
сти або спростувати належність КСУ до 
судових органів виходячи із його сут-
нісних та статусних характеристик.

Так, Міжнародний пакт про грома-
дянські і політичні права [2] у п. 1 ст. 14 
та Конвенція у п. 1 ст. 6 закріплюють 
право кожного несправедливий і пу-
блічний розгляд її справи незалежним і 
безстороннім судом, встановленим зако-
ном, який вирішить спір щодо його 
прав та обовʼязків цивільного характеру 
або встановить обґрунтованість будь- 
якого висунутого проти нього кримі-
нального обвинувачення. Міжнарод-
ний пакт про громадянські і політичні 
права у п. 1 ст. 14 додає, що такий суд 
має бути «компетентним» [7].

Комітет з прав людини визначив, 
що «поняття «суд» означає — незалеж-
но від його назви — орган, який створе-
ний на підставі закону, є незалежним 
від виконавчої та законодавчої гілок 
влади чи користується судовою неза-
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лежністю в конкретних випадках при 
прийнятті рішень з правових питань у 
розглядах, які є судовими за своїм ха-
рактером  [1].

ЄСПЛ, пропонуючи поняття «суд» у 
сутнісному змісті [17; 9], пояснив, що «суд 
не обовʼязково повинен розумітися як 
юрисдикція класичного типу, інтегрована у судо-
ву систему держави» [10]. Головною озна-
кою поняття «суд» у розумінні статті 6 
Конвенції є його право примати рішення, 
що мають обовʼязковий (зобовʼязуючий) 
характер і не можуть бути змінені несудо-
вими владами [11; 18] у поєднанні із наяв-
ністю мандату на вирішення справ, які 
перебувають у компетенції суду, «на під-
ставі верховенства права щодо розгляду і 
вирішення справ, проведених згідно при-
писаного способу » [17; 9]. 

При цьому функція суду чи трибу-
налу полягає у прийнятті рішень у спра-
вах в межах власної компетентної 
юрисдикції [17]. Це означає, що суд по-
винен мати можливість приймати юри-
дично обовʼязкові рішення, які не під-
лягають зміни з боку будь-якого несудо-
вого органу на шкоду будь-якій сторо-
ні [18; 11]. ЄСПЛ охарактеризував таку 
вимогу як невідʼємну частину самого 
поняття суду [14; 18; 11]. Право на спра-
ведливий та публічний розгляд справи 
незалежним та безстороннім судом, 
утвореним на підставі закону включає 
три принципових складові: по-перше 
суд утворюється на підставі закону.

Так, згідно зі статтею 6 ЄКПЛ, кри-
мінальні та цивільні справи повинен 
розглядати «суд, створений на підставі 
закону». Відповідно до практики 
ЄСПЛ, ця вимога втілює принцип вер-
ховенства права, невідʼємний від сис-
теми ЄКПЛ та протоколів до неї. Будь-
який орган, створений інакше, ніж з 
волі народу, вираженої в законі, неми-
нуче не матиме легітимності, без якої в 
демократичному суспільстві такий ор-
ган не може розглядати справи приват-
них осіб [12]. Поняття «створений на 
підставі закону» не визначається в 

ЄКПЛ, однак воно включає в себе дві 
ключові вимоги: по-перше, щоб дана 
судова система (орган, який користу-
ється судовою незалежністю) була 
створена і в достатній мірі регулювала-
ся законом, що виходить від парламен-
ту; і, по-друге, щоб кожен суд був 
сформований — щодо всіх слухань — 
з дотриманням правових вимог до 
його формування [7, с. 58]. 

Інакше кажучи, конструкція «ство-
рений на підставі закону» стосується не 
тільки правової основи самого існу-
вання «суду», а й складу суду в кожній 
окремій справі, включаючи обстави-
ни, в яких проводиться заміна суддів 
(в рамках відводу чи самовідводу) [15]. 
У цьому полягає друга принципова 
складова: суд, встановлений законом 
має бути компетентним. Загалом під 
компетентністю розуміється, що кон-
кретний суд укомплектований компе-
тентними суддями, які мають достат-
ню кваліфікацію й досвід, що дозволяє 
їм виконувати обовʼязки суддів, зокре-
ма в частині прийняття обовʼязкових 
рішень відповідно до правил конкрет-
ної юрисдикції.

Третьою складовою суду, встанов-
леного законом є те, що такий суд має 
бути незалежним і безстороннім.

У загальних рисах вимога незалеж-
ності означає, що суд повинен бути 
вільним від будь-якої форми прямого 
або опосередкованого впливу як з боку 
держави, так і з боку учасників процесу 
та третіх сторін, таких як ЗМІ [1; 16; 13]. 
Неупередженість є гарантію, повʼязану 
з принципом рівності перед судами і 
трибуналами, а також з ідеєю необхід-
ності рівного ставлення з усіма. Неупе-
редженість вимагає, щоб судді викону-
вали свої обовʼязки без упередження 
або упередженості і таким чином, щоб 
не виникало ніяких обґрунтованих сум-
нівів у їх неупередженості. Вимога про 
незалежність і неупередженість поши-
рюється не тільки на суддів, але і на 
присяжних [7, с. 61].
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При цьому зауважимо, що Комітет з 
прав людини називає вимоги щодо 
компетентності, незалежності та без-
сторонності судів абсолютними, тобто 
такими, що не належать жодним ви-
ключенням [1]. 

Наведені вище сталі підходи ЄСПЛ 
в частині характеристик суду, встанов-
леного закону, знайшли своє відобра-
ження і у рішеннях ЄСПЛ щодо Украї-
ни, зокрема у п. п. 23-28 рішення ЄСПЛ 
у справі «Сокуренко і Стригун проти 
України». Для цілей нашого досліджен-
ня важливим є п. 24: «…24. Суд повто-
рює, що, як було раніше визначено, 
фраза "встановленого законом" поши-
рюється не лише на правову основу самого 
існування "суду", але й дотримання таким 
судом певних норм, які регулюють його діяль-
ність». У рішенні у справі «Занд проти 
Австрії» (Zand v. Austria), заява 
№ 7360/76, доповідь Комісії від 12 жов-
тня 1978 року), що згадувалось раніше, 
Комісія висловила думку, що термін 
«судом, встановленим законом» у пункті 
1 статті 6 передбачає «усю організацій-
ну структуру судів, включно з (…) пи-
таннями, що належать до юрисдикції 
певних категорій судів (…)» [5].

Також у справі «Олександр Волков 
проти України», оцінюючи доводи за-
явника щодо порушення принципу 
«суду, встановленого законом» (в кон-
тексті розгляду його справи судовою 
палатою ВАСУ, особистий склад якої 
був сформований Головою ВАСУ, 
який обіймав на той час адміністратив-
ну посаду без належних правових під-
став) [8], ЄСПЛ зазначив: «фраза «вста-
новлений законом» поширюється не 
лише на правову основу самого існу-
вання «суду», але й на склад колегії у 
кожній справі (див. ухвалу щодо при-
йнятності від 4 травня 2000 р. у справі 
«Бускаріні проти Сан-Маріно» (Buscarini 
v. San Marino), заява № 31657/96, та 
«Посохов проти Росії» (Posokhov v. Rus-
sia), заява № 63486/00, п. 39, ECHR 
2003-IV). Практика автоматичного про-

довження повноважень суддів на неви-
значений строк після спливу встановле-
ного законом строку їхніх повноважень 
до моменту, коли вони будуть повторно 
призначені на посаду, була визнана та-
кою, що порушує принцип «суду, вста-
новленого законом» (див. рішення від 
11 липня 2006 року у справі «Гуров про-
ти Молдови» (Gurov v. Moldova), заява 
№ 36455/02, п. 37-39)» [6].

Таким  чином,  конструкція  «суд, 
вста новлений законом» у рішеннях 
ЄСПЛ, постановлених проти України 
на прикладі проілюстрованих вище, 
має класичну інтерпретацію [8], сфор-
мовану сталими підходами у практиці 
ЄСПЛ з цього питання: створений від-
повідно до закону, компетентний; неза-
лежний і безсторонній. 

Сталі підходи й критерії до визна-
чення поняття «суд, встановлений зако-
ном», сформовані Комітетом ООН з 
прав людини і практикою ЄСПЛ, на 
наш погляд, навіть не потребують адап-
тування до природи національного ор-
гану конституційної юстиції, адже пов-
ністю кореспондуються із функціо-
нальним призначенням КСУ та його 
компетенцією. У звʼязку з викладеним 
зробимо висновок про можливість ви-
знання КСУ «судом, встановленим за-
коном» у сутнісному змісті поняття і функ-
ціонального призначення цього органу, ґрун-
туючись на таких нормативних крите-
ріях специфіки його діяльності: 

1) КСУ є незалежним від інших  
гілок  влади  органом  конституційної 
юрисдикції із конституційним статусом 
(розділ ХІІ Основного Закону України, 
ст. 1 України «Про Конституційний 
Суд України»); 

2) має унікальну надважливу ви-
ключну компетенцію стосовно вста-
новлення конституційного правопо-
рядку, захисту Конституції, яка не нале-
жить жодному іншому державному та 
(або) недержавному органу: вирішує 
питання про відповідність Конституції 
України законів України та у передба-
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чених Конституцією України випадках 
інших актів, здійснює офіційне тлума-
чення Конституції України, а також 
інші повноваження відповідно до Кон-
ституції України (ст. 147, 150 Конститу-
ції України, ст. 1 Закону України «Про 
Конституційний Суд України»);

3) здійснює специфічну юрисдик-
ційну діяльність на засадах верховен-
ства права, незалежності, колегіальнос-
ті, гласності, відкритості, повного і 
всебічного розгляду справ, обґрунто-
ваності та обов’язковості ухвалених 
ним рішень і висновків (ч. 2 ст. 147 
Основного Закону України; ст. 2 За-
кону України «Про Конституційний 
Суд України»);

4) така діяльність закріплена в Ос-
новному Законі України, спеціальному 
Законі України «Про Конституційний 
Суд України» й підзаконному акті (Рег-
ламент КСУ) і характеризується чіткою 
процедурою (відкриття провадження, 
відмова у відкритті провадження, упов-
новажений склад суддів з розгляду кон-
ституційних справ (Колегії, Сенати, Ве-
лика Палата); усна та письмові форми 
слухань, трансляція пленарних та ін-
ших засідань; інші атрибути правоза-
стосувальної діяльності);

5) рішення цього органу є обовʼязко-
вими, остаточними і не можуть бути 
оскаржені (стаття 151-2 Конституції Укра-
їни, ст. 89–90 Закону України «Про Кон-
ституційний Суд України») тощо.

Висновки. Підсумовуючи викладе-
не, нагадаємо, що Конституція України 
у розділі VIII «Правосуддя» отримала 
редакцію положень, структурованих та-
ким чином, що (серед інших інститу-
ційних новел), передбачає відокрем-
лення норм про визначення засад діяль-
ності судів системи судоустрою, від 
норм, які регламентують організацію та 
діяльність Конституційного Суду Укра-
їни (розділ XII «Конституційний Суд 
України» відповідно). Положення, згід-
но з яким «Судочинство здійснюється 
Конституційним Судом України та су-

дами загальної юрисдикції» (частина 
третя чинної редакції статті 124 в редак-
ції 1996 року), виключено.

Системне тлумачення розділу VIII 
«Правосуддя», розділу ХІІ «Конститу-
ційний Суд України», положень ст. 55 
та 159 Основного Закону України у бу-
квальному розумінні переконує, що КСУ 
слід визнати іншим юрисдикційним органом 
із конституційним статусом, який захи-
щає права і свободи людини і громадя-
нина як останній уповноважений на це 
державний орган на національному рівні. 

Утім, незважаючи на те, що КСУ не 
інтегрований у судову систему держави, 
враховуючи призначення і унікальні 
функції в частині встановлення консти-
туційного правопорядку, КСУ може ви-
знаватися «судом, встановленим законом» у 
сутнісному змісті, що обумовлює враху-
вання необхідності звернення із кон-
ституційною скаргою до КСУ як остан-
нього національного юридичного засо-
бу перед зверненням до міжнародних су-
дових установ. 

КСУ є самостійним незалежним 
від виконавчої та законодавчої гілок 
влади єдиним органом конституційної 
юрисдикції із конституційним стату-
сом, характеризується судовою неза-
лежністю у поєднанні із мандатом суд-
дів КСУ на вирішення справ, які пере-
бувають у їх компетенції на підставі 
верховенства права, які є судовими за 
своїм характером і прийнятті рішень, 
які мають обовʼязковий (зобовʼязую-
чий) характер і не можуть бути змінені 
іншими гілками влади. Викладене обу-
мовлює ряд питань концептуального 
характеру щодо глибини і переліку на-
ціональних способів юридичного за-
хисту і правових наслідків вичерпання 
чи не вичерпання їх усіх перед звер-
ненням особи за захистом свого права 
до міжнародних судових установ чи 
відповідних органів міжнародних ор-
ганізацій, членом або учасником яких 
є України і які розкриємо у подальших 
наукових роботах.
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Статтею 16 «Загальної декларації 
прав людини» проголошено, що сім’я є 
природним і основним осередком су-
спільства і має право на захист з боку 
суспільства та держави [3]. Кожна дити-
на має зростати у нормальній сім’ї, од-
нак коли це неможливо — про дітей 
повинна дбати держава, яка відповідає 
перед людиною за свою діяльність. 
Конвенцією ООН про права дитини 
від 20 листопада 1989 року закріплено, 
що держави-учасниці, серед яких і 
Україна, вживають на національному, 
двосторонньому та багатосторонньому 
рівнях всіх необхідних заходів щодо 
відвернення викрадень дітей, торгівлі 
дітьми чи їх контрабанди в будь-яких 
цілях і в будь-якій формі [5].

В даній статті буде проведено аналіз 
міжнародно-правових документів, які за-
стосовуються для правового регулюван-
ня усиновлення за законодавством ЄС.

Законодавче регулювання практики 
усиновлення в Україні та в країнах Єв-
росоюзу має свої нюанси і відмінності. 
Його особливості, в тому числі в порів-
няльній площині, розглядаються в ці-
лому ряді наукових досліджень, серед 

яких слід відзначити роботи Ю. Дерка-
ченко [1],  О. В. Мельниченко [7], 
О. А. Явор [11] та ін. Разом з тим, з ог-
ляду на те, що нормативно-правова 
база регулювання усиновлення постій-
но змінюється і вдосконалюється, існує 
перманентна потреба в збільшенні нау-
кового знання з даної проблеми за ра-
хунок нових актуальних досліджень.

Серед міжнародних нормативних 
документів, у яких викладено низку 
принципів та стандартів міждержавного 
усиновлення, слід зазначити Деклара-
цію ООН 1986 року про соціальні та 
законодавчі принципи захисту прав ді-
тей та покращення їх добробуту, Кон-
венцію ООН про права дитини 1989 
року [5], Гаазьку конвенцію про захист 
та співробітництво у сфері міждержав-
ного усиновлення (прийнята 29 травня 
1993 року і набрала чинності 1 травня 
1995 року) [9, с. 57]. 

Переважна більшість з перерахова-
них документів є частиною національ-
ного законодавства України. Окрім 
того, Україною також ратифіковано 
Європейську конвенцію про усинов-
лення дітей (набрала чинності для 
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України 01.09.2011 р.), Конвенцію про 
цивільно-правові аспекти міжнародного 
викрадення дітей від 25 жовтня 1980 ро-
ку, Конвенцію про юрисдикцію, право, 
що застосовується, визнання, виконан-
ня та співробітництво щодо батьків-
ської відповідальності та заходів захи-
сту дітей від 19 жовтня 1996 року, Кон-
венцію про контакт з дітьми від 15 трав-
ня 2003 року, Європейську конвенцію 
про визнання та виконання рішень сто-
совно опіки над дітьми та про понов-
лення опіки над дітьми від 20 травня 
1980 року, Європейську конвенцію про 
здійснення прав дітей від 25 січня 
1996 року та низку інших міжнародно- 
правових актів у галузі захисту прав дітей. 

Вітчизняні експерти наголошують, 
що у правовій базі України налічується 
близько трьохсот нормативних актів, 
які містять положення щодо захисту 
прав дітей. Ці закони і підзаконні нор-
мативно-правові акти мають окремі 
статті та розділи, у яких приділяється 
увага захисту прав дітей, позбавлених 
батьківського піклування, безпритуль-
них дітей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, 
дітей з вадами розумового або фізично-
го розвитку, дітей, хворих на невиліков-
ні хвороби, які постраждали від стихій-
ного лиха, катастроф тощо [7; 9]. 

Останнім часом світове співтовари-
ство визнало та зафіксувало у міжна-
родно-правових актах перевагу розвит-
ку національного усиновлення як тако-
го, що найбільше відповідає інтересам 
дитини [3]. Дане положення знайшло 
своє відображення та конкретизацію у 
законодавстві багатьох країн, у тому 
числі України. Гаазька конвенція про 
захист дітей та співробітництво з пи-
тань міждержавного усиновлення також 
закріплює пріоритет національного 
усиновлення та влаштування дитини в 
сім’ю в країні походження, встановлює 
вимоги до держав-реципієнтів, визна-
чає правила взаємодії державних орга-
нів, заінтересованих у питаннях міждер-
жавного усиновлення країн, але при 

цьому держави самі встановлюють про-
цесуальні та інші особливості міждер-
жавного усиновлення [9, с. 57]. Її рати-
фікація має для України надзвичайно 
велике значення. В першу чергу необ-
хідно відзначити, що механізми право-
вого регулювання практики усиновлен-
ня в Україні та в країнах Євросоюзу ма-
ють суттєві концептуальні відмінності. 
Так, в Україні законодавство більшою 
мірою кодифіковано, тобто процедура 
усиновлення регулюється Сі мейним та 
Цивільним кодексами України. У краї-
нах Європейського союзу процедура 
усиновлення в більшій мірі регулюється 
окремими законодавчими актами. Будь-
яка однаковість в підході до процедури 
усиновлення дитини відсутня [2].

У Цивільному уложенні Німеччини 
визначення усиновлення відсутнє, од-
нак підкреслюється, що воно можливе 
в разі встановлення відносин між уси-
новлювачем і усиновленим як між бать-
ком і дитиною. У Шотландії усинов-
лення визначається як порядок, який 
належить батьківським правам та обо-
в’яз кам, що встановлює зв’язок між ди-
тиною та усиновлювачем. У Франції 
передбачено два види усиновлення, 
просте (не встановлює між усиновите-
лями і дитиною відносини, подібні 
батьківським) і повне (встановлює між 
усиновителями і дитиною відносини, 
подібні батьківським).

У більшості сучасних держав Євро-
союзу приймається концепція adoption 
plena — повного усиновлення, яка пе-
редбачає не тільки повну інтеграцію 
усиновлюваної дитини в нову сім’ю, 
але і припинення правових зв’язків з 
сім’єю біологічних батьків, якщо така 
існує [4]. Однак законодавством бага-
тьох країн ЄС передбачена можливість 
для дитини знати про своє біологічне 
походження. Така норма передбачена, 
наприклад, в Цивільному кодексі Іспа-
нії, а в Італії відомості про батьків та-
кож можуть бути розкриті в інтересах 
усиновленого. 
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У багатьох європейських країнах 
протягом усього сучасного періоду їх 
розвитку (кінець XIX — ХХІ ст.) за-
тверджувалася парадигма усиновлення 
дитини як способу вирішення пробле-
ми бездітної сім’ї з успадкуванням і реа-
лізацією батьківських установок. Такий 
підхід, зокрема, характерний для право-
вої системи Німеччини. Однак в остан-
ні десятиліття в зв’язку з масштабними 
соціокультурними змінами в житті єв-
ропейських суспільств відбулася тран-
сформація системи усиновлення. Так, 
Цивільне уложення Німеччини поста-
вило на перше місце інтереси самого 
усиновлюваного [11, с. 134].

Варто наголосити на тому, що нині 
при збереженні пріоритету інтересів 
усиновлюваної дитини в країнах Євро-
союзу реалізується курс на можливість 
усиновлення дитини не тільки подруж-
німи парами, а й будь-якими бажаючи-
ми. Досить спірним моментом при цьо-
му (після практично повсюдної легалі-
зації одностатевих шлюбів в країнах 
Західної Європи) став дозвіл усинов-
лення дітей одностатевими сім’ями.

Так, наприклад, в Нідерландах пра-
вом усиновлення володіють три катего-
рії сімей: 

1) особи, які перебувають у шлюбі; 
2) особи, які перебувають у зареє-

строваному партнерстві; 
3) особи, які перебувають у фактич-

них шлюбних відносинах [4], які можна 
підтвердити не менш ніж трирічним 
спільним проживанням.

В Україні, в свою чергу, усиновлення 
дітей є «головною формою влаштуван-
ня дітей, які з тієї чи іншої причини опи-
нилися без батьківського піклування». 
Дозвіл на всиновлення або удочеріння 
дитини видається за згодою законного 
представника дитини та компетентного 
державного органу. Відповідно до поло-
жень статті 211 СК України «усиновлю-
вачами можуть бути повнолітні особи 
обох статей, за винятком обмеженої ка-
тегорії осіб (недієздатні, обмежено дієз-

датні, ті, які не мають офіційного доходу 
або мають його в недостатньому для 
утримання дитини розмірі, позбавлені за 
судовим рішенням або обмежені в бать-
ківських правах, ті, що не мають місця 
проживання, мають або мали судимість 
за тяжкі та особливо тяжкі злочинита де-
які інші)» [8, с. 132]. 

Набагато складнішою процедурою є 
усиновлення або удочеріння іноземни-
ми громадянами дитини, яка є громадя-
нином України. Слід зазначити, що піс-
ля усиновлення дитини іноземцями та 
переїзду дитини в іншу країну Україна 
залишає за собою право контролю над 
окремими складовими її життя. У тримі-
сячний термін усиновлена дитина стає 
на консульський облік. Консульства на-
дають звіти щодо ситуації сім’ї усинов-
леної дитини, аж до досягнення дити-
ною 18-річного віку. Цей захід поклика-
ний захистити інтереси дитини від мож-
ливого їх порушення іноземними грома-
дянами, які є його усиновлювачами. 

Існує очевидна потреба в удоскона-
ленні українського законодавства в 
сфері міжнародного усиновлення. 
М. І. Хавронюк пропонує можливість 
усиновлення українських дітей інозем-
ними громадянами в трьох випадках: 

1) вони є єдиними бажаючими уси-
новити дану дитину; 

2) вони є родичами дитини; 
3) вони можуть забезпечити дитині 

лікування, яке неможливо провести в 
Україні [10, с. 117]. 

О. В. Мельниченко вважає, що 
важливим інструментом запобігання 
трагедій, пов’язаних з усиновленням 
дітей, є формування двосторонніх ко-
місій, які б розглядали всі випадки про-
типравної поведінки та злочинів проти 
дітей [7, с. 317]. Відповідно, потрібно 
посилити відповідальність за нелегаль-
не усиновлення та пов’язане з ним на-
дання посередницьких послуг, оскільки 
в результаті такого усиновлення діти 
не просто незаконно опиняються за 
межами України, а й такі процедури 
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можуть бути спрямовані на порушення 
прав та законних інтересів дітей.

Окремо варто розглядати питання 
про можливість усиновлення та удоче-
ріння особами, які мають судимість за 
тяжкі злочини (що не відносяться до 
злочинів щодо неповнолітніх). У деяких 
випадках такі особи бажають виступити 
в якості усиновителів. У п. 10 ст. 212 
СК України підкреслюється, що усинов-
лювачами не можуть виступати особи, 
які мали або мають судимість за злочини 
проти життя і здоров’я, проти волі, честі 
та гідності особи [8, с. 88] та ряд інших 
тяжких та особливо тяжких злочинів.

Таким чином, особа, яка мала суди-
мість за тяжкий або особливо тяжкий 
злочин відповідно до переліку, що пе-
редбачений п. 10 ч. 1 ст. 212 Сімейного 
кодексу України не може стати усинов-
лювачем дитини за українським зако-
нодавством. У країнах Євросоюзу при 
не менше жорстких правилах усинов-
лення, ніж в Україні, судимість за тяжкі 
та особливо тяжкі злочини не розгляда-
ється в якості перешкоди, що повністю 
виключає можливість усиновлення. Ви-
значальними критеріями є вік, сімей-
ний стан, склад сім’ї та релігійні переко-
нання усиновителя. Наприклад, Ци-
вільним законом Латвійської республі-
ки (п. 169 підрозділу 3 частини «Сімей-
не право») не передбачена пряма забо-
рона на усиновлення або опікунство 
для осіб, що мали або мають судимість 
за тяжкі або особливо тяжкий злочини, 
або для раніше судимих осіб. Питання 
усиновлення в Латвії вирішуються си-
рітським судом, і саме сирітський суд 
приймає рішення, дозволяти чи не доз-
воляти конкретним громадянам усинов-
лення дитини. Ст. 3.210 книги 3 «Сімей-
не право» Цивільного кодексу Литви 
також не містить заборони на усинов-
лення дітей раніше судимими громадя-
нами. У списку обмежень для усинов-
лення судимість громадянина відсутня. 
Ст. 147 і 150 Закону «Про сім’ю» Естонії 
також не містять будь-яких обмежень 

для усиновлення дитини громадянами, 
які мали судимість.

Заборона на усиновлення особами, 
які мають судимість, відсутня і в Цивіль-
ному уложенні Німеччини [11, с. 136]. 
Законодавство Франції також пред’яв-
ляє до осіб, які бажають вступити в сто-
сунки простого або повного усинов-
лення, вимоги до їх віку та сімейного 
стану (тривалості сімейних відносин в 
тому числі), але не містить вимог щодо 
відсутності судимості. 

Таким чином, ми бачимо, що для 
країн Євросоюзу в цілому характерна 
відсутність заборони на усиновлення 
дітей особами, які мали судимості, в 
тому числі за тяжкі злочини. Однак, 
враховуючи, що рішення по кожному 
усиновленню приймається індивідуаль-
но і з урахуванням численних факторів, 
ця обставина може бути врахована ком-
петентними органами або судом вже в 
індивідуальному порядку.

У зв’язку з цим виникає два ос-
новних застереження до вітчизняної 
практики усиновлення. 

По-перше, повна заборона на усинов-
лення особам, які мають погашену суди-
мість за тяжкі та особливо тяжкі злочини 
(які не є злочинами щодо неповнолітніх), 
може розглядатися як надмірна, особливо 
враховуючи відсутності в європейській за-
конодавчій практиці такої заборони. 

По-друге, відсутність такої заборони 
в законах країн ЄС не перешкоджає ра-
ніше судимим громадянам цих країн 
всиновлювати українських дітей з точ-
ки зору національного законодавства. 
Таким чином, вітчизняне законодав-
ство і законодавство країн ЄС входять в 
явне протиріччя щодо вимог, що 
пред’являються до усиновителів [2].

Підводячи підсумки варто наголо-
сити, що вітчизняне законодавство, яке 
регламентує процедуру усиновлення і 
удочеріння громадян України, особли-
во іноземними громадянами, потребує 
подальшого вдосконалення та адаптації 
до стандартів ЄС. 
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В практиці усиновлення україн-
ських дітей іноземними громадянами 
необхідні: забезпечення норматив-
но-правових основ (на конвенціональ-
ному рівні) скасування усиновлення і 
повернення дитини в Україну в разі за-
подіяння їй шкоди, виявлення незакон-
ності усиновлення; посилення за допо-
могою відповідного вдосконалення 
нормативно-правової бази контролю 
над іноземними громадянами, які пре-
тендують на усиновлення дітей — гро-
мадян України; скасування таємниці 
усиновлення по відношенню до дітей, 
усиновлених іноземними громадянами.

Нині має відбутись перегляд законо-
давства про повну заборону на усинов-
лення особами, які мали судимість за 
тяжкі злочини. Дана норма є невиправ-
даною і утворює пряму колізію з прави-
лами частини 1 ст. 88 КК України, згід-
но з якою погашення або зняття суди-
мості анулює всі правові наслідки, з 
нею пов’язані, і породжує для громадян 
абсолютно не потрібні заборони, що 
руйнують соціум і перешкоджають 
формуванню сім’ї. 

Слід внести наступні зміни до зако-
нодавства України: 

1) змінити п. 10 ст. 212 Сімейного 
кодексу України в сторону індивідуалі-
зації підходу до усиновлення дітей гро-
мадянами, які мають не зняту чи не по-
гашену судимість за злочин проти ди-
тини, або такий, який є несумісним із 
виконанням виховних функцій. Таким 
чином усиновлювачами зможуть бути 
особи, засуджені за вчинення необе-
режних злочинів. Рішення повинно ви-
носитися судом на підставі врахування 
індивідуальних чинників. Особи, які 
мають зняту або погашену судимість 
(крім сексуальних злочинів та злочинів 
щодо дитини), не повинні піддаватися 
жодним обмеженням і зайвого контро-
лю з боку влади; 

2) така ж норма повинна бути при-
йнята щодо транснаціонального уси-
новлення української дитини.

Кінцеве рішення повинні приймати 
судові інстанції за кожним конкретним 
випадком. Це сприятиме індивідуаліза-
ції та зміцнення контролю над проце-
дурою усиновлення.
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Актуальність. Понад 20 років тому 
було укладено Угоду про партнерство і 
співробітництво між Україною і Євро-
пейськими співтовариствами та їх дер-
жавами-членами від 14 червня 1994 ро-
ку [1], у якій було визначено пріоритетні 
сфери адаптації законодавства України 
до законодавства ЄС, до яких зокрема 
було віднесено забезпечення прав лю-
дини та адаптацію соціальної політики 
України до стандартів Європейського 
Союзу. Соціальна сфера була і залиша-
ється на сьогодні однією із пріоритет-
них, зважаючи на те, що протягом усіх 
років незалежності  владі не вдалось до-
сягти належного рівня інтеграції євро-
пейських принципів та стандартів у ві-
тчизняне законодавство, у тому числі й 
соціальне, а сама сфера соціального за-
хисту громадян до сьогодні характеризу-
ється низкою проблем і недосконалістю, 
не зважаючи на ухвалені рішення та за-
декларовані принципи. Крім того, 
О. М. Рим зазначає, що європейський 
вектор розвитку нашої держави повіль-
но впроваджується та вимагає глубокого 
наукового вивчення механізму правово-
го регулювання суспільних відносин, що 
нині функціонує в ЄС [2, с. 79].

У європейській спільноті, частиною 
якої себе бачить Україна, права людини 
та їхній захист, цінність людського 
життя і здоров’я та усвідомлення необ-
хідності задоволення соціально-еконо-
мічних потреб населення є фундамен-
тальними. Тому, на сьогодні перед 
Україною постає низка викликів, пов’я-
заних із необхідністю комплексного ре-
формування вітчизняної соціальної 
сфери згідно до європейських принци-
пів і стандартів права. Євроінтеграція 
України є каталізатором масштабних 
реформ, в основі яких повинні перебу-
вати демократичні цінності і соціальна 
справедливість. Складовими адаптації є 
не лише нормативна основа, а й суб’єк-
ти, юридичні засоби, способи реаліза-
ції, а також теоретичне підґрунтя, адже 
правова інтеграція передбачає, у тому 
числі, універсалізацію мови права. Тер-
міни мають смислове навантаження, а, 
отже, дослідження поняття та сутності 
адаптації соціального законодавства 
України до законодавства ЄС є певною 
основою формування право розуміння 
даного явища. 

Стан дослідження. Актуальність 
дослідження даного питання полягає в 
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тому, що у вітчизняній правовій науці 
комплексному аналізу адаптації законо-
давства приділяється достатньо уваги, 
втім, досліджень, присвячених соціаль-
ному законодавству, наразі здійснено 
не так багато. У тому числі недостатньо 
розробленими є питання дослідження 
поняття «адаптація соціального законо-
давства України до законодавства ЄС», а 
також роз’яснення його змісту на док-
тринальному рівні. Це призводить до 
невизначеності у розумінні сутності 
процесу адаптації вітчизняного законо-
давства до законодавства Європейсько-
го Союзу у цілому, а також до недооцін-
ки ролі термінології у світлі інтеграції 
України у європейський правовий про-
стір. Поняття та сутність адаптації зако-
нодавства України до законодавства 
ЄС, у тому числі і соціального, до-
сліджувалось в працях таких науковців, 
як Н. Б. Болотіна, О. В. Головенко, 
С. В. Грищак, О. О. Губанов, М. І. Ін-
шин,  П. М. Лисенко,  О. Л. Кучма, 
М. Г. Кравченко,  О. І. Миколенко, 
В. Ф. Москаленко,  Н. М. Мужикова, 
Н. М. Пархоменко,  О. В. Прилипчук, 
О. С. Проневич,  В. Ф. Пузирний, 
Л. А. Семиног, Г. О. Слабкий, О. В. Ти-
щенко, О. А. Телічко, К. О. Трихліб, 
О. Б. Чорномаз, М. М. Шумило тощо. 
Втім, на сьогодні виникають питання 
щодо впровадження принципів і стандар-
тів ЄС у вітчизняну соціальну сферу, що 
відповідно потребує належного терміно-
логічного та сутнісного опрацювання.

Метою статті є надання наукової 
інтерпретації терміну “адаптація соці-
ального законодавства України до зако-
нодавства ЄС” та характеристика сут-
ності даного правового явища. 

Основний зміст. У енциклопедич-
ній літературі адаптація визначається 
як: 1) настроювання системи на умови 
застосування; 2) звикання кого-небудь 
до нового середовища за нових умов 
(роботи, побуту тощо) [3, с. 11]. Із точ-
ки зору законодавства, даний термін 
можна розтлумачити, як пристосування 

законодавства до умов, у яких воно 
функціонує. Іншими словами, норми 
права мають відповідати тому середо-
вищу, у якому вони здійснюють регу-
лювання суспільних відносин. Тому, 
для становлення України як європей-
ської держави важливим є функціону-
вання в державі європейських принци-
пів та стандартів.

Великий юридичний енциклопе-
дичний словник за загальною редакці-
єю Ю. С. Шемшученка включає на-
ступне визначення: адаптація законо-
давства — це форма правової гармо-
нізації, сутність якої полягає в узгоджен-
ні та пристосуванні нормативно-право-
вих актів національного законодавства 
до міжнародних, європейських або 
внутрішньодержавних правових стан-
дартів. Ґрунтується на принципах сис-
темно-функціонального та порівняль-
но-правового пізнання державно-пра-
вових явищ і формування відповідної 
системи законодавства [4, с. 15–16]. Пе-
редусім, звернемо увагу на те, що адап-
тація розглядається як складова більш 
масштабного явища — гармонізації за-
конодавства України та ЄС. Гармоніза-
ція у науковій літературі у широкому 
розумінні розглядається як заміна різ-
них національних політик єдиною 
спільною політикою Союзу у відповід-
ній сфері, а у вузькому — як предметне 
наближення національних правових 
приписів до встановлених Союзом 
стандартів шляхом скасування відмін-
ностей у національному законодав-
стві [5, с. 36]. У науковій літературі від-
несення адаптації до явища гармонізації 
є доволі спірним явищем. Одні автори 
розглядають його як синонім адаптації, 
інші — вважають його складовою 
частиною адаптації чи навпаки. Ми 
схиляємось до того, що гармонізацію 
все ж варто відносити до складових 
адаптації, оскільки адаптацію варто ро-
зуміти ширше, аніж наближення зако-
нодавства з огляду на охоплення адап-
тацією апроксимації, імплементації, ко-
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ординації, уніфікації законодавства Ук-
раїни із законодавством ЄС, та здійс-
нення у цілому усього комплексу захо-
дів, необхідних для приведення законо-
давства України у відповідність до зако-
нодавства Європейського Союзу. Тоб-
то, адаптацію законодавства варто роз-
глядати як більш масштабний процес 
зближення законодавства України до 
законодавства ЄС та пристосування на-
ціональної політики до європейської у 
відповідних сферах. 

Дослідники питання адаптації зако-
нодавства України до законодавства Єв-
ропейського Союзу переважно оперу-
ють терміном, встановленим в Концеп-
ції Загальнодержавної програми адап-
тації законодавства України до законо-
давства Європейського Союз від 
21.11.2002 № 228-IV [6], згідно із якою 
адаптація законодавства України до за-
конодавства Європейського Союзу — 
це поетапне прийняття та впроваджен-
ня нормативно-правових актів України, 
розроблених з урахуванням законодав-
ства Європейського Союзу. Із цієї дефі-
ніції можна зробити висновок про на-
ступні особливості досліджуваної про-
цедури. По-перше, адаптація є «поетап-
ною», тобто дана процедура включає 
низку стадій і процесів, і не є певним 
разовим явищем. По-друге, адаптація 
передбачає не лише прийняття, а й 
впровадження нормативно-правових 
актів. Іншими словами, прийняті зако-
нодавчі та підзаконні акти мають реаль-
но реалізовуватись у суспільних відно-
синах. Третя особливість є доволі оче-
видною, і вона полягає у тому, що ві-
тчизняне законодавство обов’язково 
має модернізовуватись у відповідності 
до законодавства Європейського Союзу. 

Іншим нормативно-правовим ак-
том, який містить визначення адаптації 
законодавства, є Загальнодержавна 
програму адаптації законодавства Укра-
їни до законодавства Європейського 
Союзу. Згідно її Розділу ІІ, адаптація 
законодавства  —  це процес приведен-

ня законів України  та  інших  норма-
тивно-правових  актів  у  відповідність  з  
acquis communautaire [7]. Аналогічним 
чином роз’яснюється дане явище у по-
сібнику «Адаптація соціальної політики 
та трудового законодавства України до 
стандартів ЄС». При цьому, Acquis 
communautaire («спільний доробок») 
пояснюється як французький термін, 
що використовується в рамках Євро-
пейського Союзу та вживається для ви-
значення норм, напрацьованих за час 
існування Європейського Співтовари-
ства, які мають сприйматися як факт 
країнами, що вступають до Союзу, і не 
підлягають обговоренню, і не можуть 
бути змінені або усунені шляхом перего-
ворів [8, с. 7]. Іншими словами, саму сут-
ність адаптації соціального законодав-
ства України до законодавства ЄС варто 
розуміти наступним чином. В європей-
ському правовому просторі існує сукуп-
ність правових норм, загальнообов’язко-
ва для усіх країн учасників Європейсько-
го Союзу, які є сталими та не можуть 
бути зміненими чи адаптованими до ре-
алій окремої держави. Відповідно, Укра-
їна, як держава, яка ставить за мету всту-
пити до ЄС, бере на себе обов’язок при-
вести національне законодавство до та-
ких загальноприйнятих стандартів.

Деякі вітчизняні науковці посила-
ються на визначення адаптації законо-
давства, наведене у Посланні Президен-
та України до Верховної Ради України 
«Про внутрішнє та зовнішнє станови-
ще України у 2002 році» від 15 квітня 
2003 року, згідно із яким адаптація зако-
нодавства України визначається як пер-
ший етап тривалого процесу набли-
ження національної системи права, 
включаючи також правову культуру, 
доктрину та судову і адміністративну 
практику, до системи права Європей-
ського Союзу відповідно до критеріїв, 
що висуваються Європейським Сою-
зом щодо держав, які мають намір при-
єднатися до нього [9, с. 168]. Виходячи 
із такої дефініції, можна зробити на-
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ступні висновки: 1) адаптація є складо-
вою масштабного процесу «наближення 
національної системи права»; 2) адап-
тація включає процеси як нормотво-
рення, так і застосування норм; 3) адап-
тація здійснюється у відповідності до 
чітко встановлених Європейським Со-
юзом критеріїв.

Звертаючись до наукових джерел, 
також відзначимо позицію авторів на-
вчального посібника «Право європей-
ського союзу», із точки зору яких, адап-
тація законодавства України до законо-
давства ЄС — це сукупність взаємо-
пов’язаних організаційних, правових, 
соціально-економічних, науково-техніч-
них процесів та заходів спрямованих на 
зближення законодавства України із су-
часною європейською системою права 
шляхом проектування нового і внесення 
змін в чинне законодавство України з 
урахуванням загальних європейських 
стандартів, що відображені у чинному 
законодавстві Європейського Союзу та 
країн-членів ЄС, а також шляхом забез-
печення неухильного дотримання онов-
леного законодавства [10, с. 151]. Із цієї 
позиції можна зробити наступні висно-
вки щодо сутності адаптації законодав-
ства України до законодавства ЄС: 
по-перше, процеси та заходи, які вхо-
дять до поняття адаптації, можуть бути 
організаційними, правовими, соціаль-
но-економічними та науково-технічни-
ми; по-друге, усі зазначені процеси та 
заходи обов’язково повинні бути взає-
мопов’язаними; по-третє, адаптація за-
конодавства України до законодавства 
ЄС забезпечується не лише проектуван-
ням нового і внесенням змін в чинне 
законодавство України, а й водночас 
дотриманням цих самих норм.

Отже, адаптація законодавства 
України до законодавства ЄС — це 
процес тривалого поетапного уз-
годження, прийняття й впровадження 
нових і внесення змін до існуючих актів 
національного законодавства України, 
розроблених з урахуванням законодав-

ства ЄС, наслідком якого є зближення 
вітчизняної системи права до сучасної 
європейської згідно критеріїв та стан-
дартів, відображених у чинному законо-
давстві ЄС та країн-членів Європей-
ського Союзу й висуваються щодо дер-
жав, що висловили намір приєднатися 
до нього, а також забезпечення його 
неухильного дотримання.

Аналіз наукової літератури дозволяє 
зробити висновок, що соціальне зако-
нодавство являє собою сукупність пра-
вових норм, що врегульовують діяль-
ність осіб, які перебувають в трудових 
відносинах із роботодавцем та викону-
ють роботу на умовах трудового дого-
вору [11], а також правовідносини мате-
ріального забезпечення, соціального 
утримання, обслуговування, надання 
медичної допомоги коштом спеціально 
створених фінансових джерел особам, 
що зазнали соціального ризику, внаслі-
док якого втратили здоров’я та (або) за-
соби до існування і не можуть матері-
ально забезпечити себе та своїх утри-
манців [12, с. 37–39]. Враховуючи, що в 
Концепції Загальнодержавної програ-
ми адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союз від 
21.11.2002 № 228-IV [6] та в Загально-
державній програмі адаптації законо-
давства України до законодавства Євро-
пейського Союзу [7] соціальні зміни 
визначені як одні із пріоритетних в 
процесі адаптації законодавства Украї-
ни до законодавства ЄС, а також із ура-
хуванням того, що дефініція поняття 
«адаптація соціального законодавства 
України до законодавства ЄС» на сьо-
годні не встановлена у вітчизняній пра-
вовій доктрині, пропонуємо визначити 
адаптацію соціального законодав-
ства України до законодавства ЄС як 
процес тривалого поетапного уз-
годження, прийняття й впровадження 
нових і внесення змін до існуючих актів 
національного соціального законодав-
ства України, що врегульовують діяль-
ність осіб, які перебувають в трудових 



Малюга Л. Ю. 
Поняття та сутність адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС

39

відносинах із роботодавцем та осіб, що 
зазнали соціального ризику, внаслідок 
якого втратили здоров’я та (або) засоби 
до існування і не можуть матеріально за-
безпечити себе та своїх утриманців, роз-
роблених з урахуванням законодавства 
ЄС, наслідком якого є зближення вітчиз-
няної системи соціального законодав-
ства до сучасної європейської згідно 
критеріїв та стандартів, відображених у 
чинному законодавстві ЄС та країн-чле-
нів Європейського Союзу і висуваються 
щодо держав, що висловили намір при-
єднатися до нього, а також забезпечення 
його неухильного дотримання. 

На сьогодні, адаптація законодав-
ства України до законодавства ЄС по-
стала у якості пріоритетного напряму 
діяльності держави. Соціальна сфера є 
однією із ключових у даному контексті, 
а правова система Європейського Сою-
зу є одним із взірців побудови системи 
соціального захисту та забезпечення 
громадян. В умовах серйозних проблем 
економічного розвитку держави, веден-
ня війни та виникнення низки категорій 
осіб, що потребують соціального захи-
сту та допомоги держави, адаптація со-
ціального законодавства України до за-
конодавства ЄС стає першочерговим 
по відношенню до інших напрямів. 

Аналізуючи законодавство, яке при-
ймалось починаючи від проголошення 
Україною незалежності, та яке стосува-
лось адаптації законодавства України 
до законодавства ЄС, можна зробити 
висновок про те, що у кожному із них 
приділялась суттєва увага соціальним 
питанням. Наприклад, в статті 25 Угоди 
про партнерство і співробітництво між 
Україною і Європейськими співтовари-
ствами та їх державами-членами від 
14 червня 1994 року [1] визначався 
обов’язок сторін прийняти, дотримую-
чись умов і порядку, що застосовуються 
в кожній державі-члені, положення, не-
обхідні для координації систем соціаль-
ного забезпечення робітників, які ма-
ють українське громадянство і працю-

ють на законних засадах на території 
держави-члена. В цій же Угоді, а саме в 
статті 51, Україна взяла на себе зобов’я-
зання вжиття заходів для забезпечення 
того, щоб її законодавство поступово 
було приведене у відповідність до зако-
нодавства Співтовариства. Тобто, адап-
тація соціального законодавства Украї-
ни до законодавства ЄС є не просто 
бажанням нашої держави, а обов’язком, 
який вона взяла на себе в обмін на різ-
номанітні гарантії співробітництва. Зго-
дом, шляхом прийняття Стратегії інте-
грації України до Європейського Сою-
зу [13], Україна взяла обов’язок рефор-
мувати системи страхування, охорони 
праці, здоров’я, пенсійного забезпечен-
ня, політики зайнятості та інших галу-
зей соціальної політики відповідно до 
стандартів ЄС і поступовому досягненні 
загальноєвропейського рівня соціаль-
ного забезпечення і захисту населення. 
Згодом Україною було прийнято низку 
інших угод, договорів та програмних 
документів (деякі із них нами відзнача-
лись у даній роботі [6; 7]). В результаті 
даних процесів, адаптація соціального 
законодавства України до законодав-
ства ЄС набула ознак системного явища 
в правотворчій діяльності держави. 
Було прийнято низку нових за змістом 
нормативно-правових актів із урахуван-
ням європейських стандартів, внесено 
зміни до вже існуючих, і цей процес 
продовжується до сьогоднішнього дня. 
Наш законодавець йде шляхом запози-
чення норм права і з причини взятих 
державою обов’язків та обраного курсу, 
і тому що соціальна сфера потребує 
удосконалення правового регулювання, 
а право Європейського Союзу є вдалим 
прикладом у даному контексті. 

З даного аналізу можна зробити ви-
сновок, що сутність адаптації соці-
ального законодавства України до 
законодавства ЄС полягає у наступному:

1. Україною, як незалежною сувере-
нною державою, взято обов’язок щодо 
вжиття заходів для забезпечення того, 
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щоб її законодавство поступово було 
приведене у відповідність до законодав-
ства Співтовариства;

2. Україна конституційно є соціаль-
ною державою, проте, все ще не стала 
такою на практиці, тому соціальне зако-
нодавство України постійно потребує 
удосконалення;

3. Право Європейського Союзу, ac-
quis communautaire, є загальнообов’яз-
ковим для усіх держав-членів, а приве-
дення національних законодавств у від-
повідність до його положень є однією 
із вимог до потенційних членів ЄС. 
Тому, євроінтеграційний курс України 
є неможливим для втілення без адапта-
ції цих стандартів, у тому числі в соці-
альній сфері;

4. Україна постійно здійснює удо-
сконалення соціального законодавства, 
у тому числі і під впливом європей-
ських стандартів;

5. Окрім зазначених положень, адап-
тація соціального законодавства України 
до законодавства ЄС передбачає забез-
печення його неухильного дотримання 
та ефективного механізму її реалізації. 

Таким чином, сукупність зазначе-
них положень становить сутність адап-
тації соціального законодавства Украї-
ни до законодавства ЄС. Ігнорування 
Україною будь-якого із них унеможли-

вить продовження євроінтеграційного 
курсу держави. 

Висновки. Підсумовуючи дослі-
дження поняття та сутності адаптації 
соціального законодавства України до 
законодавства ЄС, зробимо висновок, 
що теоретичний напрям дослідження 
даного інституту є недостатньо розро-
бленим на сьогодні. Вітчизняні дослід-
ники переважно звертають увагу на різ-
номанітні процесуальні питання, пов’я-
зані із процесом адаптації законодав-
ства, приділяючи замало уваги питан-
ням визначення понять та їх сутності. 
Також звернемо увагу на те, що загаль-
на кількість досліджень адаптації соці-
ального законодавства України до зако-
нодавства ЄС на сьогодні є незначною, 
тому в даній сфері спостерігається наяв-
ність великої кількості теоретичних 
прогалин. У процесі дослідження нами 
встановлено, що адаптація соціального 
законодавства України до законодав-
ства ЄС є довготривалою та багатоетап-
ною процедурою. Потреба у її здійс-
ненні обумовлена як недосконалістю 
чинного національного законодавства, 
так і взятими Україною обов’язками. 
При цьому, ігнорування адаптації матиме 
максимально негативні наслідки, адже без 
даного процесу вступ України до Євро-
пейського Союзу є неможливим.
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Target setting. Issues of  efficient dis-
tribution, redistribution and use of  public 
funds are top priority for any country. 
However, there are cases of  violations 
during the procurement of  goods, works 
and services for public funds;  the usage 
of  the state budget funds with violation of  
applicable legislation; the use of  budget 
funds without proper legal and regulatory 
grounds;  non-observance of  the estab-
lished order and terms of  drafting, ap-
proval and filing of  documents; violations 
related to improper conduct of  account-
ing. During 2017, the Accounting Cham-
ber of  Ukraine detected violations 
amounting to UAH 23 billion, which indi-
cates the ineffective use of  budget funds. 
One way to minimize the number of  vio-
lations is to monitor public procurement.

Actual scientific researches and is-
sues analysis. Public procurement is 
aimed at satisfaction needs through the 
provision of  public services. In every 
country around the world government 
procurement accounts for a significant 
share of  GDP (from 8 % to 21 %), and 
consequently government procurement is 
a powerful tool for influencing the market 
both from the side production, and on the 
consumption side [1].

In our country, the system of  public 
procurement moved to a separate institute 
more than twelve years ago. However, un-
fortunately, during this time it did not be-
come balanced and effective, remaining 
from the moment of  its own becoming 
corrupt and non-transparent [2].

The problems of  public procurement 
monitoring, their organization and con-
duct attracted the attention of  many scien-
tists, such as N. Tkachenko, O. Miniailo, 
L. Katrosha, N. Kuznetsova, Ye. Lyhun 
and others. However, the issues of  theo-
retical and practical nature regarding the 
activation of  the monitoring process re-
main unresolved for today, which deter-
mines the expediency of  further scientific 
research in this direction.

The statement of  basic materials. 
The concept of  public procurement mon-
itoring is a relatively new economic cate-
gory for Ukraine. The state financial con-
trol was ensured by the state financial con-
trol body through the conduct of  the state 
financial audit, inspection (in the form of  
audit) and check of  procurement. How-
ever, since 2017, the powers of  the state 
financial control bodies have been supple-
mented by the procurement monitoring 
procedure, which is an element of  the 
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Public Procurement Reform Strategy 
(Roadmap), which is designed to create a 
modern and efficient public procurement 
system aimed at creating a competitive en-
vironment and the further development 
of  fair competition in the field of  procure-
ment in Ukraine, as well as ensuring the 
fulfillment of  Ukraine’s international obli-
gations in the field of  public procurement 
through a consistent adaptation of  Ukrai-
nian legislation to EU standards during 
2015–2022 [3]. One of  the objectives of  
the strategy is to improve the procurement 
process and overcome corruption in this 
area by increasing the professionalism of  
procurement authorities, implementing 
measures to prevent and counteract cor-
ruption, introducing a mechanism for 
electronic procurement and public partici-
pation in monitoring the public procure-
ment system.

The Law of  Ukraine «On Public Pro-
curement» dated December 25, 2015, 
№ 922-VIII defines that procurement 
monitoring is an analysis of  customer’s 
compliance with public procurement legis-
lation at all stages of  procurement in order 
to prevent violations of  public procure-
ment legislation. However, no normative 
legal act gives an interpretation of  the 
stages of  public procurement. Taking into 
account aspects of  budget and procure-
ment legislation, let’s consider the follow-
ing stages of  public procurement:

1) approval of  cost sheet (program, 
plan for using public funds);

2) determining the need for purchas-
ing goods, works and services;

3) approval of  the annual plan for pub-
lic procurement (and changes to the plan);

4) selection and conduct of  procure-
ment procedures based on the approved 
budget and the annual plan for public pro-
curement;

5) disclosure of  bidding procedures 
information;

6) holding of   an auction;
7) conclusion of  procurement con-

tracts;

8) compilation of  report on the results 
of  the implementation of  the procure-
ment procedure;

9) fulfillment of  procurement agree-
ments;

10) control over the fulfillment of  pro-
curement contracts.

The monitoring of  public procure-
ment is carried out by a central executive 
authority that implements state policy in 
the field of  state financial control and its 
local authorities, in Ukraine it is the State 
Audit Service of  Ukraine (SASU).

For the analysis of  data indicating 
signs of  violation (violations) of  legisla-
tion in the field of  public procurement, 
can be used:

1) information published in «Prozor-
ro» e-procurement system;

2) information contained in unified 
state registers;

3) information in databases open to 
the central executive authority, which im-
plements state policy in the field of  state 
financial control;

4) data of  bodies of  state power, bod-
ies of  local self-government, enterprises, 
institutions, organizations, customers and 
participants of  procurement procedures 
that may be obtained by the bodies of  
state financial control in accordance with 
the procedure established by law [4].

The decision to initiate procurement 
monitoring shall be made public within 
two working days from the day it was ad-
opted by the state financial control body in 
the electronic procurement system, indi-
cating the unique number of  the an-
nouncement of  the procurement proce-
dure assigned by the e-procurement sys-
tem, and the date of  its promulgation on 
the web portal of  the Authorized Body 
(Ministry of  Economic Development and 
Trade of  Ukraine) and / or the unique 
number of  the notice of  intention to con-
clude the contract and its date of  publica-
tion on the website of  the Authorized 
Agency, as well as a description of  the 
grounds for monitoring the procurement. 
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It should be noted that the decision to 
start procurement monitoring does not 
stop the procurement procedures.

The decision to initiate procurement 
monitoring is taken in the presence of  one 
or more of  the following grounds:

1) data of  automatic risk indicators of  
the e-procurement system:

– the supplier serves as a supplier only 
for this customer in competitive bidding;

– not detailed bidding ad (less than 10 
symbols);

– savings in the tender amounted to 
more than 60 %;

– the winner of  the bidding was se-
lected in the absence of  tender documen-
tation;

– the winner of  the bidding was se-
lected in the absence of  a tender offer;

– bidders rates vary widely (more than 
30 % of  the highest rates in the last round);

– atypical purchase for the customer;
– the supplier under the «Reporting» 

procedure has never won in purchases;
– the lot has more than three disquali-

fications;
– poorly defined code of  the procure-

ment subject (up to 4 symbols);
– absence of  the procurement subject 

description;
– the documents of  the winner of  the 

auction concerning the tender were down-
loaded after the deadline for submission 
of  proposals specified by the customer;

– etc.;
2) information on the presence of  

signs of  violation of  legislation in the field 
of  public procurement, received from 
public authorities, bodies of  local self-
government;

3) messages in mass media containing 
information about the presence of  a sign 
of  violation of  the law in the field of  pub-
lic procurement;

4) signs of  violation of  the legislation 
in the field of  public procurement detect-
ed by the body of  state financial control in 
the information published in the electron-
ic procurement system;

5) information received from public asso-
ciations about the presence of  signs of  viola-
tion of  the legislation in the field of  procure-
ment revealed by the results of  public control 
in the field of  public procurement [4]. 

Another feature of  the monitoring is 
that the period for the procurement moni-
toring can not exceed 15 working days 
from the date of  publication of  the deci-
sion to start the procurement monitoring 
in the electronic procurement system. 

During the period of  procurement 
monitoring, the state financial control 
body has the right, through the electronic 
procurement system, to ask the customer 
for explanations of  decision making and / 
or commission of  actions or inactivity that 
are the subject of  research in the frame-
work of  procurement monitoring. All 
such requests for explanation are automat-
ically made public by the electronic pro-
curement system. The customer must pro-
vide relevant explanations through the elec-
tronic procurement system within three 
working days from the date of  promulga-
tion of  the request for explanation of  deci-
sion-making and / or commission of  ac-
tions and inactions that are the subject of  
research in the monitoring of  procurement.

During the period of  monitoring of  
procurement, the customer has the right, 
on his / her own initiative, to provide ex-
planations on the decision-making and / 
or the commission of  actions or inactivity 
that are the subject of  research in the 
monitoring of  procurement.

According to the procurement moni-
toring results, an official of  the state finan-
cial control body draws up and signs a 
conclusion on the results of  the monitor-
ing of  the procurement, which is approved 
by the head of  the state financial control 
body or his deputy. Such conclusion shall 
be made public in the e-procurement sys-
tem within three working days from the 
date of  its compilation..

The conclusion must contain:
1) the name of  the customer for which 

the procurement monitoring was carried 
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out, his identification code of  the legal en-
tity in the Unified State Register of  Enter-
prises and Organizations of  Ukraine, the 
location;

2) the name of  the subject of  the pur-
chase and its expected value;

3) a unique number of  the announce-
ment of  the procurement procedure, giv-
en by the electronic procurement system, 
and the date of  its promulgation on the 
website of  the Authorized Body and / or 
the unique number of  the notice of  inten-
tion to conclude the contract and the date 
of  its promulgation on the website of  the 
Authorized Body;

4) description of  violation (violations) 
of  the legislation in the field of  public 
procurement, revealed by the results of  
monitoring of  procurement;

5) obligation to eliminate violation 
(violations) of  legislation in the field of  
public procurement [4].

Katrosha L. V. notes that the specific 
feature of  monitoring public procurement 
is the duration of  a continuous series of  
measures aimed at obtaining relevant in-
formation, its analysis and evaluation [5]. 
The period for monitoring purchases can 
not exceed 15 working days from the date 
of  publication of  the decision to start mon-
itoring purchases in the electronic procure-
ment system. If  according to the results of  
monitoring the procurement no violations 
of  legislation in the field of  public procure-
ment are revealed, the conclusion indicates 
the absence of  violations of  legislation in 
the field of  public procurement.

The customer has the right within a 
period of  three working days from the 
date of  publication of  the conclusion to 
apply once to the state financial control 
body for clarifying the content of  the con-
clusion and its obligations specified in the 
conclusion.

Within five working days from the day 
of  promulgation of  the conclusion by the 
authority of  the state financial control the 
customer shall disclose, through the elec-
tronic procurement system, information 

and / or documents evidencing the elimi-
nation of  the violation of  the law in the 
field of  public procurement, set out in the 
conclusion, or the reasoned objections to 
the conclusion, or information on the rea-
sons for the impossibility of  eliminating 
the violations found.

 In case the SASU confirms that the 
customer has eliminated the violations of  
the legislation in the field of  public pro-
curement, set forth in the conclusion, 
which this body indicates in the e-procure-
ment system within five working days from 
the day the customer discloses the relevant 
information in the e-procurement system, 
the customer is not attracted to administra-
tive liability for violation of  the legislation 
for violations in the field of  procurement 
that were eliminated by the customer in ac-
cordance with the conclusion.

In the case of  a customer’s disagree-
ment with the information set out in the 
conclusion, he has the right to appeal the 
conclusion to the court within 10 working 
days from the day of  its promulgation, as 
indicated in the electronic procurement 
system during the next business day from 
the day the appeal is filed to the court.

However, if  the customer did not elimi-
nate the violation identified in the conclu-
sion and such a violation would have a 
negative impact on the budgets, and the 
conclusion was not appealed to the court, 
the state financial control body conducts 
the procurement check in accordance with 
the Law of  Ukraine « About the basic prin-
ciples of  implementation of  the state finan-
cial control in Ukraine». The head of  the 
state financial control body or his deputy 
shall decide on the appointment of  a pro-
curement inspection, which shall be made 
public within two working days from the 
day of  its adoption. In this case, the pro-
curement procedure for the period of  in-
spection of  procurement is not stopped.

If  during the procurement monitoring 
there are detected the violations concern-
ing the non-compliance of  the terms of  
the procurement contract published in the 
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electronic procurement system with the 
content of  the tender offer by the results 
of  the auction, the winner of  the procure-
ment procedure or the bid price of  the 
participant in the case of  the use of  the 
negotiation procedure, the SASU may 
conduct a procurement check. In this case, 
the force of  the procurement agreement 
for the period of  inspection of  procure-
ment is not stopped.

If  the appeal body (the Antimonopoly 
Committee of  Ukraine) has accepted for 
consideration the complaint from the sub-
ject of  appeal, after the decision to start 
the monitoring of  the procurement or af-
ter the publication of  the conclusion, dur-
ing the next business day from the day the 
complaint was filed by the subject of  the 
appeal in the electronic procurement sys-
tem, the head of  the state financial institu-
tion control or his deputy until the publi-
cation of  the decision of  the appeal body 
stops the decision of  the state financial 
control body, and the customer until the 
publication of  the decision of  the appeal 
body, suspends the fulfillment of  obliga-

tions concerning the elimination of  the 
violation of  the legislation in the field of  
public procurement, set forth in the con-
clusion, regarding those violations, cir-
cumstances, grounds which have become 
subject of  consideration by the appeal 
body, with the corresponding notice in the 
electronic procurement system.

In the case of  a judicial appeal in a de-
cision of  the appeal body, the decision to 
start procurement monitoring shall not be 
taken in respect of  those violations, cir-
cumstances, or grounds which were or are 
the subject of  a proceeding.

The Electronic Government Procure-
ment system is designed to maximize their 
openness and optimize public expendi-
tures by minimizing costs and reducing 
delivery times, increasing quality levels, 
and ensuring the reliability of  contract ex-
ecution conditions [6].

Thus, Ukrainian legislation provides 
for monitoring of  procurement by state 
authorities through a system of  electronic 
procurement aimed at saving and rational 
use of  public funds and property.
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Проблема інститутів кримінального 
права є маловивченою у криміналь-
но-правовій доктрині. Ця проблема за 
слушним висловлюванням А. А. Музи-
ки у вітчизняній доктрині дотепер зали-
шається terra incognita. В Україні не існує 
жодної монографії чи дисертації, при-
свячених цій важливій проблемі. Дещо 
краща ситуація з науковими розвідками 
цієї проблеми в зарубіжній криміналь-
но-правовій доктрині. Утім наразі не 
створено цілісної концепції системи ін-
ститутів кримінального права, яка б за-
довольнила потреби і теорії, і законо-
творення [1, с. 369–371].

Інститут кримінального права в 
українському кримінальному праві ви-
значено як елемент структури кримі-
нального права — система (блок) від-
носно відокремлених, але органічно 
пов’язаних між собою норм криміналь-
ного права, що регулюють певну групу 
тотожних або тісно пов’язаних одно-

рідних суспільних відносин [2, с. 403]. 
Саме як систему кримінально-правових 
норм слушно визначає криміналь-
но-правовий інститут і М. С. Жук. На 
думку автора, інститут кримінального 
права — це зовнішньо оформлений 
структурний елемент галузі криміналь-
ного права, що становить собою підпо-
рядковану її принципам та задачам, за-
сновану на власній ідейній платформі 
систему кримінально-правових норм, 
що покликані цілісно та без прогалин 
регулювати частину кримінально-пра-
вових відносин, обумовлених специфі-
кою юридичного факту, що їх поро-
джує [3, с. 93]. Всередині відносно відо-
кремлених кримінально-правових норм, 
що регулюють певну групу (частину) 
однорідних суспільних відносин, допу-
стимо виокремлювати і субінститути кри-
мінального права [4, с. 7; 5, с. 42; 6, с. 109] 
як деякого проміжного утворення за-
гальних приписів [7, с. 175, 289–291].

УДК 343.28 

Горох Олексій Петрович
Доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права 

Національного університету  «Києво-Могилянська академія», 
кандидат юридичних наук, доцент

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ  
ЯК ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ 

Gorokh O. Release from Punishment as Institute of  Criminal Law of  Ukraine

Abstract. The article investigates problems of  release from punishment as legal institute. 
On the basis of  the conducted research, the concept of  institute of  release from punish-
ment is formulated and its signs are defined. It is proved that the institute of  release from 
punishment is complex interindustry legal institute with the subject of  legal regulation. 
The analyzed institute unites the legal sub-institutions determined by the legislation: con-
demnations without assignment of  punishment; release from the imposed sentence; pro-
bation with the conviction; release from serving sentence; release from further serving 
sentence; replacements of  an unexpired part of  punishment with more lenient punish-
ment; mitigations of  punishment. It is reasoned that the institute of  release of  punish-
ment provides complete regulation of  a certain group of  the public relations caused by 
the concrete legal facts.  
Key words: institute of  the right; institute of  release from punishment; signs of  institute of  release from 
punishment; sub-institutions of  release of  punishment.



Eurasian Academic Research Journal
2018. № 5 (23)

48

Слід зазначити, що питання про 
кількість та зміст кримінально-правових 
інститутів, субінститутів, їх співвідно-
шення між собою, належить до числа 
дискусійних. Одні й ті самі криміналь-
но-правові норми, що регулюють певну 
групу тотожних або тісно пов’язаних 
однорідних суспільних відносин, одні 
вчені називають кримінально-правови-
ми інститутами, а інші субінститутами.

Подібні наукові дискусії тривають і 
стосовно аналізованого нами кримі-
нально-правового інституту. Зокрема, 
І. В. Красницький переконаний в тому, 
що в розділі ХІІ Загальної частини 
Кримінального кодексу України (да-
лі — КК) закріплено п’ять самостійних 
кримінально-правових інститутів: звіль-
нення від покарання; звільнення від від-
бування покарання; звільнення від по-
дальшого відбування покарання; заміна 
покарання більш м’яким; пом’якшення 
покарання [8, с. 7]. Водночас, на думку 
Є. О. Письменського, самостійним кри-
мінально-правовим інститутом є інсти-
тут звільнення від покарання та його 
відбування, який формують чотири са-
мостійні субінститути: звільнення від 
покарання; звільнення від відбування 
частини покарання; заміна покарання 
більш м’яким; відстрочка виконання ви-
року [9, с. 62–79].

Видається, що вирішити спірні пи-
тання інституту звільнення від покаран-
ня1 можна лише через аналіз його оз-
нак, що власне визначають поняття 
кримінально-правового інституту.

В юридичній літературі ознаками 
кримінально-правового інституту при 
визначенні цього поняття вчені назива-
ють низку рис та властивостей. Утім 
найбільш розгорнуту кількість ключо-
вих ознак кримінально-правового ін-
ституту, на нашу думку, визначив 
М. С. Жук. В якості таких вчений  нази-
ває ознаки, що розкривають структурне 
1 В подальшому, якщо спеціально не застережене, 
йдеться про всі різновиди звільнення від пока-
рання: звільнення від покарання, звільнення від 
відбування покарання, заміну покарання більш 
м’яким, пом’якшення призначеного покарання.

наповнення інституту (множинність 
норм; галузева чистота норм; єдиний 
предмет правового регулювання в ме-
жах галузі права) та функціональні оз-
наки, що відображають призначення 
певної сукупності правових норм (взає-
мозв’язок норм; їх уособлене закріплен-
ня в системі кримінального законодав-
ства та націленість на вирішення пев-
них галузевих завдань) [3, с. 73–91].    

Аналіз доктринальних положень те-
орії права та кримінального права, зако-
нодавства та практики його застосуван-
ня дозволяє нам зробити висновок про 
те, що норми про звільнення від пока-
рання утворюють самостійний, комп-
лексний міжгалузевий інститут кримі-
нального права, що має в своїй структу-
рі певні субінститути. 

Розглянемо ознаки цього кримі-
нально-правового інституту.  

Інститут звільнення від покарання утво-
рює множина кримінально-правових норм, 
уособлено закріплена в системі українського 
кримінального законодавства. Усвідомлю-
ючи важливість, юридичну індивіду-
альність, «не бідність» інституту звіль-
нення від покарання в системі вітчизня-
ного кримінального права законода-
вець виокремив цьому інституту окреме 
місце  у Кримінальному кодексі Украї-
ни — розділ ХІІ Загальної частини 
«Звільнення від покарання та його від-
бування» (статті 74–87 КК). Утім слід за-
значити, що у цьому розділі Кодексу ві-
дображені не всі норми інституту звіль-
нення від покарання. Певні норми цього 
інституту зосереджено законодавцем й в 
інших розділах Загальної частини Кри-
мінального кодексу України. 

Зокрема, законодавцем передбаче-
но спеціальні види звільнення від пока-
рання щодо: 1) неповнолітніх (стат-
ті 104–107 КК); 2) осіб, що вчинили 
злочин у стані осудності, але до поста-
новлення вироку захворіли на психічну 
хворобу, що позбавляє їх можливості 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) 
або керувати ними (ч. 3 ст. 19 КК); 
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3) осіб, які стали непрацездатними піс-
ля початку виконання покарання у виді 
виправних робіт (ч. 3 ст. 57 КК); 4) вій-
ськовослужбовців, засуджених до пока-
рання у виді службового обмеження 
(ч. 1 ст. 58 КК); 5) військовослужбовців, 
засуджених до покарання у виді три-
мання у дисциплінарному батальйоні 
(ч. 1 ст. 62 КК); 6) засуджених до ос-
новних покарань у виді штрафу чи поз-
бавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю, якщо 
вони були попередньо ув’язненими 
(ч. 5 ст. 72 КК).

Внаслідок виключно судової пра-
вотворчості, у вітчизняній судовій прак-
тиці застосовується і звільнення від по-
карання осіб, щодо яких суд не може 
застосувати призначений вид покаран-
ня. Зокрема, у абз. 7 п. 8 Постанови 
Пленуму Верховного Суду України 
«Про практику призначення судами 
кримінального покарання» від 24 жовт-
ня 2003 р. № 7 передбачене таке поло-
ження: «Суд не вправі перейти до більш 
м’якого виду покарання у випадках, 
коли санкцією закону, за яким засуджу-
ється особа, передбачено лише такі по-
карання, які з огляду на її вік чи стан не 
можуть бути до неї застосовані. В таких 
випадках суд, за наявності до того під-
став, повинен постановити обвинуваль-
ний вирок і звільнити засудженого від 
покарання» [10, с. 345].

Отже, інститут звільнення від пока-
рання, як множина кримінально-право-
вих норм, уособлено закріплений в сис-
темі Кримінального кодексу України 
переважно в Розділі ХІІ його Загальної 
частини.

Інститут звільнення від покарання ха-
рактеризуючись галузевою чистотою норм, 
що його утворюють, є водночас комплексним 
міжгалузевим інститутом. Норми інсти-
туту звільнення від покарання форму-
ють переважно кримінально-правові 
норми, передбачені розділом ХІІ За-
гальної частини. Утім певні види звіль-
нення від покарання утворені нормами 

й інших галузей права, зокрема, консти-
туційного. Наприклад, інститути амніс-
тії і помилування передбачені Конститу-
цією України; право помилування та 
амністії — прерогатива вищих органів 
державної влади [11, с. 36]. Ядром інсти-
туту амністії та помилування є конститу-
ційно-правові норми. Акти про амністію 
та помилування діють у контексті кон-
ституційного права [12, с. 51, 141]. Варто 
погодитися з М. С. Жуком (який під-
тримує С. С. Олексієва) в тому, що ін-
ститути амністії та помилування будучи 
міжгалузевими інститутами становлять 
собою результат «подвоєння правової 
матерії», другорядні утворення в струк-
турі права (не в структурі галузі права). 
Утім наявність міжгалузевих інститутів 
не порушує вимоги галузевої чистоти 
норм як одного з критеріїв формування 
правового інституту в якості структур-
ного елементу галузі права [3, с. 78–79]. 

Водночас кримінально-правовий 
інститут звільнення від покарання 
включає норми кримінального-вико-
навчого та кримінального процесуаль-
ного законодавства. Зокрема, у Кримі-
нально-виконавчому кодексі України у 
розділі V «Звільнення від відбування 
покарання. Допомога особам, які звіль-
ненні від відбування покарання, кон-
троль і нагляд за ними» передбачено 
главу 23 «Звільнення від відбування пока-
рання» (статті 152–154). Підставами 
звільнення від відбування покарання за-
конодавцем визначено: 1) закон України 
про амністію; 3) акт про помилування; 
4) закінчення строків давності виконан-
ня обвинувального вироку; 5) умовно- 
дострокове звільнення від відбування 
покарання; 6) хвороба; 7) інші підстави, 
передбачені законом (ст. 152 КВК). 

До інших підстав, передбачених 
кримінально-виконавчим законом, на 
думку законодавця, належать види 
звільнення від відбування окремих видів 
покарання: звільнення від подальшого 
відбування покарання у виді громадських 
робіт інвалідів першої або другої групи, 



Eurasian Academic Research Journal
2018. № 5 (23)

50

осіб, що досягла пенсійного віку, а та-
кож жінки, яка стала вагітною (ч. 3 ст. 37, 
ч. 6 ст. 154, ч. 9 ст. 154 КВК); звільнення 
від подальшого відбування покарання у 
виді виправних робіт осіб, що досягли 
пенсійного віку, а також жінки, яка ста-
ла вагітною (ч. 6 ст. 42, ч. 9 ст. 154 КВК); 
заміна невідбутої частини виправних ро-
біт штрафом (частини 2, 3 ст. 46 КВК); 
звільнення від подальшого відбування 
покарання у виді обмеження волі інвалідів 
першої або другої групи, осіб, що до-
сягла пенсійного віку (ч. 9 ст. 59, ч. 6 
ст. 154, ч. 9 ст. 154 КВК). Однак зазна-
чені вище види звільнення від подаль-
шого відбування покарання прямо не 
передбачені кримінальним законом як 
підстави звільнення від відбування по-
карання. Тому звільнення від відбуван-
ня покарання з зазначених підстав є не-
законним [13].  

У кримінальному процесуальному 
законодавстві також використовуються 
поняття «звільнення від покарання» та 
«звільнення від відбування покарання». 
Однак норми про звільнення від пока-
рання та його відбування розпорошено 
законодавцем в окремих статтях Кримі-
нального процесуального кодексу Ук-
раїни, зокрема, ч. 2 ст. 373, ч. 4 ст. 374, 
ч. 1 ст. 377, статтях 471, 472, 537–540 
КПК. У цьому Кодексі також визнача-
ється, які питання вирішує суд при ухва-
ленні вироку (ст. 368 КПК), а які під час 
виконання вироку (ст. 537 КПК).

Варто зазначити, що з міжгалузевим 
характером інститут звільнення від по-
карання погоджуються й інші україн-
ські вчені при дослідженні проблем 
кримінально-виконавчого права. Зо-
крема, А.А. Музика прямо називає окре-
му групу норм, що регулюють відноси-
ни у сфері звільнення від покарання та 
його відбування, комплексним міжгалу-
зевим інститутом [14, с. 555]. 

Інститут звільнення від покарання має 
свій предмет правового регулювання. Пред-
мет, виходячи з якого відбувається фор-
мування інституту кримінального пра-

ва, становить собою типізовану сукуп-
ність кримінально-правових відносин, 
які виокремлюються залежно від спе-
цифіки юридичного факту, що їх по-
роджує [3, с. 83–84]. 

Норми кримінального права регу-
люють суспільні відносини, що вини-
кають із факту вчинення суспільно не-
безпечного діяння, передбаченого кри-
мінальним законом як злочин [2, с. 466]. 
У разі вчинення такого діяння,   склада-
ються кримінально-правові відносини, 
що ґрунтуються на існуванні таких фе-
номенів, як: злочин; покарання; заходи 
альтернативні покаранню, включаючи 
звільнення від кримінальної відпові-
дальності; обставини, які виключають 
злочинність діяння [15, с. 25]. 

Вважаємо, що предмет правового ре-
гулювання досліджуваного правового 
інституту тісно пов’язаний з формами 
(видами, етапами) реалізації криміналь-
ної відповідальності за вчинений зло-
чин. Адже звільнення від покарання, як і 
покарання, є реалізацією кримінальної 
відповідальності [16, с. 58].

Кримінальна відповідальність ста-
новить собою елемент кримінального 
правовідношення, в межах якого вона 
утворюється, реалізується та припиня-
ється [17, с. 50]. У зв’язку з динамічністю 
кримінально-правових відносин є  ди-
намічною і кримінальна відповідаль-
ність, яка в своєму розвитку проходить 
декілька етапів [18, с. 60].

Початковий етап реалізації реальної 
кримінальної відповідальності пов’яза-
ний, як відомо, з набранням законної 
сили обвинувальним вироком суду.

Комплексний аналіз положень ч. 2 
ст. 373, частин 3 та 4 ст. 374, ч. 1 ст. 377 
КПК дозволяє зробити висновок про 
те, що обвинувальний вирок суду може 
визначати три правових наслідки засу-
дження: 1) звільнення від покарання; 
2) звільнення від відбування покарання; 
3) призначення покарання.  Тому не-
безпідставно українські вчені (Ю. В. Ба-
улін, О. О. Дудоров, М. І Хавронюк) 
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справедливо наголошують на існуванні 
трьох форм (видів) реалізації реальної 
кримінальної відповідальності [19, с. 40–41; 
20, с. 17–18; 21, с. 3]. В межах кожної 
форми реалізації кримінальної відпові-
дальності складаються і певні правовід-
носини, що утворюють предмет право-
вого регулювання інституту звільнення 
від покарання.

Предметом правового регулювання 
в межах першої з зазначених форм реа-
лізації кримінальної відповідальності є 
відносини, що виникають у зв’язку із 
осудом винуватого без призначення покарання. 
Юридичними фактами, що породжу-
ють правовідносини у зв’язку із таким 
осудом є, зокрема, втрата особою сус-
пільної небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК); 
не потреба застосування покарання 
(ч. 1 ст. 105 КК); закінчення строків дав-
ності притягнення до кримінальної від-
повідальності (ч. 5 ст. 74 КК); захворю-
вання особи до постановлення вироку 
на психічну хворобу, що позбавляє її 
можливості усвідомлювати свої дії (без-
діяльність) або керувати ними (ч. 3 
ст. 19 КК); не можливість застосування 
до винуватого певного виду покарання 
(абз. 7 п. 8 ППВСУ від 24 жовтня 2003 
р. № 7 «Про практику призначення су-
дами кримінального покарання»). З на-
явності цих юридичних фактів, винува-
тий взагалі звільняється від призначен-
ня певного виду та міри покарання. 

У випадку ж захворювання особи на 
тяжку хворобу, на яку особа захворіла 
до  постановлення  вироку  (ч .  2 
ст. 84 КК), суд в межах першої форми 
реалізації кримінальної відповідально-
сті засуджує особу, призначає їй певний 
вид та міру покарання і повністю звіль-
няє її від призначеного покарання.

В межах другої з зазначених форм 
реалізації кримінальної відповідально-
сті предметом правового регулювання є 
відносини, що виникають у зв’язку із 
звільненням від відбування покарання (безу-
мовно чи умовно). Юридичними факта-
ми, що породжують такі правовідноси-

ни у законі визначено: у разі безумовного 
звільнення від відбування покарання — 
попереднє ув’язнення особи, засудженої 
до основного покарання у виді штрафу 
чи позбавлення права обіймати певні по-
сади або займатися певною діяльністю 
(ч. 5 ст. 72 КК) та набрання чинності зако-
ном про амністію (ст. 85 КК); а при умов-
ному звільнення від відбування покаран-
ня — висновок суду про можливість ви-
правлення засудженого без відбування 
покарання (статті 75, 104 КК); вагітність 
жінки або наявність в неї дітей віком до 
семи років (ст. 79 КК); захворювання на 
тяжку хворобу, що перешкоджає відбу-
ванню покарання (ч. 2 ст. 84 КК). 

В межах третьої форми реалізації кри-
мінальної відповідальності призначені 
судом вид та міра покарання відбуваються 
(виконуються) засудженим реально від-
повідно до вироку суду, що набрав закон-
ної сили. Це є другим етапом реалізації 
кримінальної відповідальності [17, с. 52]. 
Однак під час реалізації третьої форми 
кримінальної відповідальності можуть 
виникнути юридичні факти (ґрунтують-
ся на обставинах справи), що зумовлять 
правовідносини, пов’язані з доцільністю 
заміни покарання більш м’яким (частини 1 
ст. 58, 62  КК). 

Призначені судом вид та міра пока-
рання відбуваються (виконуються) засу-
дженим не завжди повністю, як кажуть 
«від дзвінка до дзвінка». На можливість 
повного відбування (виконання) пока-
рання засудженим можуть вплинути 
об’єктивні життєві обставини, зміни 
державної кримінально-правової полі-
тики, досягнення засудженим різних 
ступенів виправлення, його стан здо-
ров’я чи хвороба тощо. У зв’язку з цим 
на цьому етапі реалізації кримінальної 
відповідальності низка правових відно-
син в багатьох випадках продовжують 
лишатися предметом регулювання ін-
ституту звільнення від покарання. 

Зокрема, під час виконання вироку 
можуть виникнути життєві обставини, 
що породять правовідносини з засу-
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дженим, який так і не почавши реально 
відбувати покарання, підлягатиме звіль-
ненню від відбування покарання — закінчен-
ня строків давності виконання обвину-
вального вироку (ст. 80, ч. 4 ст. 84 КК, 
частини 1, 3 ст. 106 КК).

Можуть виникнути в аналізованому 
контексті і юридичні факти, пов’язані з 
діяльністю парламенту чи голови дер-
жави: усунення законом караності діян-
ня, за яке було засуджено особу (ч. 2 
ст. 74 КК); набрання чинності законом 
про амністію (ст. 86 КК) або акта про по-
милування (ст. 87 КК). У такому разі пред-
метом правового регулювання норм ана-
лізованого інституту є правовідносини, 
що виникають у зв’язку з необхідністю 
звільнення засудженого від призначеного 
покарання (у першому випадку) або його 
відбування чи подальшого відбування 
(у двох інших випадках).

 Предметом правового регулювання 
можуть виступити правовідносини, що 
зумовлені необхідністю звільнення засу-
дженого від призначеного покарання, відбуван-
ня покарання або подальшого його відбування у 
зв’язку з: психічним захворюванням 
особи, що позбавляє її можливості усві-
домлювати свої дії (бездіяльність) або 
керувати ними (ч. 1 ст. 84 КК); тяжкою 
хворобою, що перешкоджає особі від-
бувати покарання (ч.  2 ст. 84 КК); хво-
робою військовослужбовця, що робить 
його непридатним до військової служби 
(ч. 3 ст. 84 КК); позитивним завершен-
ням випробування (статті 75, 79, 104 КК); 
перевищенням застосованим примусо-
вих заходом медичного характеру стро-
ку покарання, визначеного у вироку 
(частини 1, 4 ст. 84, ст. 72 КК).

У разі настання під час виконання 
обвинувального вироку суду певних 
юридичних фактів виникають право-
відносини, що можуть зумовити звіль-
нення засудженого від подальшого відбування 
покарання: доведення засудженим свого 
виправлення (ст. 81, 106 КК); вагітність 
жінки або народження нею дітей під 
час відбування покарання (ст. 83 КК); 

психічне захворювання засудженого, що 
позбавляє його можливості усвідомлю-
вати свої дії (бездіяльність) або керувати 
ними (ч. 1 ст. 84 КК); тяжке захворюван-
ня засудженого, що перешкоджає відбу-
ванню ним покарання (ч. 2 ст. 84 КК).

Низка юридичних фактів можуть 
порушити правовідносини, що зумов-
лять на стадії виконання вироку необ-
хідність заміни покарання більш м’яким. 
Такими юридичними фактами є дове-
дення засудженим того, що він став на 
шлях виправлення (ст. 82 КК); непра-
цездатність особи, що настала після по-
чатку виконання покарання (ч. 3 ст. 57 
КК); встановлена судом можливість за-
міни військовослужбовцю невідбутої 
частини покарання у виді обмеження 
чи позбавлення волі на строк не більше 
двох років покаранням у виді службово-
го обмеження на той самий строк (ч. 1 
ст. 58 КК); встановлена судом можли-
вість заміни військовослужбовцю стро-
кової служби невідбутої частини пока-
рання у виді позбавлення волі на строк 
не більше двох років покаранням у виді 
тримання у дисциплінарному батальйо-
ні на той самий  строк (ч. 1 ст. 62 КК); 
позитивне завершення випробування 
жінки після досягнення дитиною три-
річного віку або в разі її смерті (ч. 4 ст. 
83 КК); встановлена судом не можли-
вість застосування давності виконання 
обвинувального вироку до особи, засу-
дженої до довічного позбавлення волі 
(ч. 5 ст. 80 КК); набрання чинності ак-
том про помилування (ч. 2 ст. 87 КК).

Певні юридичні факти можуть зумо-
вити виникнення правовідносин, що по-
требують необхідності пом’якшення пока-
рання. Предметом правового аналізовано-
го інституту у такому разі будуть правовід-
носини, що виникають у зв’язку з необ-
хідністю: зниження максимальної межі 
покарання, встановленої санкцією ново-
го закону про кримінальну відповідаль-
ність (ч. 3 ст. 74 КК); застосування закону 
про амністію (ст. 86 КК); застосування 
акта про помилування (ст. 87 КК).
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Завершальний етап реалізації кри-
мінальної відповідальності вчені пов’я-
зують зі станом судимості засудженого. 
Однак на цьому етапі реалізації кримі-
нальної відповідальності, норми інсти-
туту звільнення від покарання будь-яких 
правовідносин не регулюють.

Отже, наведене дозволяє нам зроби-
ти висновок про те, що предметом пра-
вового регулювання аналізованого кри-
мінально-правового інституту є типізо-
вана сукупність кримінально-правових 
відносин, що виникають на різних ета-
пах реалізації кримінальної відповідаль-
ності завдяки специфічним юридичним 
фактам, що їх породжують, і які врегу-
льовують передбачені законом випадки 
звільнення засудженого від покарання.

Вважаємо, що зазначена сукупність 
кримінально-правових відносин може 
бути згрупована за конкретними різно-
видами кримінально-правових відно-
син, що перебувають в рамках інститу-
ту звільнення від покарання. Згруповані 
у такий спосіб конкретні різновиди 
кримінально-правових відносин утво-
рюють певні кримінально-правові су-
бінститути: субінститут засудження без 
призначення покарання; субінститут 
звільнення від призначеного покаран-
ня; субінститут звільнення від відбуван-
ня покарання з випробуванням; субін-
ститут звільнення від відбування пока-
рання; субінститут звільнення від по-
дальшого відбування покарання; субін-
ститут заміни невідбутої частини пока-
рання більш м’яким; субінститут 
пом’якшення покарання. На підставі 
зазначених кримінально-правових су-
бінститутів формуються інститути кри-
мінально-виконавчого права, що ґрун-
тується на положеннях кримінального 
права та застосовується з дотриманням 
порядку, встановленого кримінальним 
процесуальним кодексом України.

Отже, звільнення від покарання по-
лягає у відмові держави на підставі по-
ложень кримінального закону і в поряд-
ку, передбаченому КПК та КВК Украї-

ни, від призначення засудженій особі 
покарання, застосування щодо неї пока-
рання під час ухвалення вироку або під 
час його виконання, подальшого відбу-
вання призначеного покарання, а також 
виконання покарання у визначеному 
вироком суду виді та межах. Вважаємо, 
що наведене визначення звільнення від 
покарання має бути (як і інші базові, ін-
ституціональні кримінально-правові 
поняття [22]) закріплене у Криміналь-
ному кодексі Україні. 

Інститут звільнення від покарання забез-
печує цільне та безпрогальне правове регулю-
вання. В юридичній літературі слушно 
наголошується, що матеріальною під-
ставою звільнення від покарання є не-
доцільність або неможливість призна-
чення чи виконання покарання внаслі-
док втрати або значного зменшення 
суспільної небезпечності особи, що 
вчинила злочин, погіршення стану її 
здоров’я або інші, передбачені законом 
підстави. Ці підстави конкретизуються і 
деталізуються стосовно кожного виду 
звільнення від покарання та його відбу-
вання [23, с. 61–62; 24, с. 193]. Схожу 
думку щодо матеріальних підстав звіль-
нення від покарання та його відбування 
висловлює і Є. О. Письменський [9, с. 55].

Ми в цілому підтримуємо такий під-
хід з певними застереженнями. Для цьо-
го розглянемо, як ці матеріальні підстави 
(причини) звільнення від покарання з 
метою цільного та безпрогального пра-
вового регулювання суспільних відно-
син конкретизуються стосовно кожного 
виду звільнення від покарання 

Конструюючи кримінальне законо-
давство законодавець поза сумнівом 
усвідомлює, що мета покарання щодо 
кожного засудженого може бути досяг-
нута на різних етапах реалізації кримі-
нальної відповідальності. Оцінку стану 
суспільної небезпечності особи завжди 
надає суд, який ухвалює рішення про 
звільнення від покарання. 

Для тих засуджених, щодо яких мета 
покарання може бути досягнута самим 
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фактом засудження і без застосування 
покарання, закон передбачає можли-
вість звільнення від призначення пока-
рання у зв’язку із втратою суспільної 
небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК). Ті непо-
внолітні засуджені, які можуть виправи-
тися шляхом застосування до них не 
покарання, а й інших кримінально-пра-
вових заходів також звільняються від 
покарання, однак до них застосовують-
ся примусові заходи виховного характе-
ру (ст. 105 КК). На думку законодавця, є 
військовослужбовці щодо яких мета по-
карання може бути досягнута за рахунок 
застосування більш м’якого покарання, 
ніж було призначене. До такої категорії 
осіб призначене обмеження волі та поз-
бавлення волі на певний строк може 
бути замінене службовим обмеженням 
(ч. 1 ст. 58  КК) чи триманням в дисци-
плінарному батальйоні (ч. 1 ст. 62 КК). 
Для засуджених, які можуть виправити-
ся без відбування призначеного пока-
рання, однак в умовах випробування, 
законодавець передбачив можливість 
звільнення від відбування покарання з 
випробуванням (ст. 75, 79, 104 КК). 
Мета покарання щодо інших засудже-
них може бути досягнута лише в проце-
сі відбування покарання. Залежно від 
стану виправлення таких засуджених 
під час відбування покарання, закон 
встановлює прогресивну систему вико-
нання покарання, що передбачає, зо-
крема, можливість заміни невідбутої ча-
стини покарання більш м’яким (ст. 82 
КК) та умовно-дострокового звільнення 
від відбування покарання (ст. 81, 106 КК). 

Отже, варто погодитися з тим, що 
певні норми аналізованого правового 
інституту регулюють відносини, зумов-
лені недоцільністю призначення, ре-
ального чи повного виконання пока-
рання внаслідок втрати або зменшення 
засудженим суспільної небезпечності.

Утім не всі норми аналізованого 
кримінально-правового інституту є за-
охочувальними. Виникають життєві си-
туації, внаслідок яких засуджений у 

зв’язку з психічної хворобою, не може 
усвідомлювати свої дії (бездіяльності) 
або керувати ними. Такий засуджений 
відповідно не здатний усвідомити та-
кож значення, мету, зміст застосованого 
до нього покарання та заходів, спрямо-
ваних на його виправлення. Забезпечи-
ти досягнення щодо таких осіб мети 
покарання, застосуванням покарання, 
об’єктивно не можливо. Хворі особи 
потребують, передусім, лікування. Для 
таких життєвих ситуацій законодавець 
передбачив можливість звільнення від 
призначеного покарання або від відбу-
вання покарання з поєднанням застосу-
вання примусових заходів медичного 
характеру (ч. 3 ст. 19, ч. 1 ст. 84 КК).    

Причиною звільнення від покаран-
ня інших засуджених є неможливість 
виконання призначеного засудженому 
покарання внаслідок різних причин: 
усунення законом караності діяння (ч. 
2 ст. 74 КК); пом’якшення новим зако-
ном про кримінальну відповідальність 
санкції закону, за яким засуджувалася 
особа (ч. 3 ст. 74 КК); закінчення стро-
ків давності притягнення до кримі-
нальної відповідальності (ч. 5 ст. 74 КК) 
або виконання обвинувального вироку 
(ст. 80 КК); визнання непридатним до 
військової служби за станом здоров’я 
військовослужбовця, який виконував 
покарання, що можуть бути застосова-
ні лише до військовослужбовця (ч. 3 
ст. 84 КК); не можливість застосування 
до винуватого видів покарання, перед-
бачених санкцією закону (абз. 7 п. 8 
ППВСУ від 24 жовтня 2003 р. № 7 
«Про практику призначення судами 
кримінального покарання»).

Є, нарешті, і така категорія засудже-
них, звільнення яких від покарання та 
його відбування ґрунтується виключно 
на гуманістичних принципах кримі-
нального права. Зокрема, законодавець 
допускає можливість звільнення від по-
карання засуджених, які: захворіли на 
тяжку хворобу (ч. 2 ст. 84 КК); завагітні-
ли або народили дітей під час відбуван-
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ня покарання (ч. 1 ст. 83 КК); мають 
дитину трирічного віку або у яких така 
дитина померла (ч. 4 ст. 83 КК); заслу-
говують в силу різних суб’єктивних 
причин особливого поблажливого 
ставлення (ст. 86, 87 КК).

Отже, інститут звільнення від пока-
рання своїми правовими нормами за-
безпечує цільне правове регулювання 
суспільних відносин, що виникають у 
зв’язку з недоцільністю призначення, 
реального чи повного виконання при-
значеного покарання, неспроможні-
стю досягнення мети покарання, не-
можливістю виконання призначеного 

покарання, а також гуманізмом кримі-
нального права.

Наведене дозволяє нам сформулюва-
ти таке визначення звільнення від пока-
рання як кримінально-правового інститу-
ту. Звільнення від покарання як кримінально-пра-
вовий інститут — це зовнішньо оформле-
ний структурний елемент галузі кримі-
нального права (її Загальної частини), що 
становить систему кримінально-правових 
норм, які покликані цілісно регулювати 
частину суспільних відносин, що виника-
ють на різних етапах реалізації криміналь-
ної відповідальності і зумовлені специфі-
кою юридичного факту, що їх породжує. 
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Постановка проблемы. В Украине 
существует потребность совершенство-
вания государственного управления на-
циональной безопасностью (ГУНБ), 
существенного повышения его эффек-
тивности. Верховная Рада приняла в 
целом неплохой Закон Украины «Об 
основах национальной безопасности 
Украины», другие законодательные 
акты в этой сфере, создан Совет нацио-
нальной безопасности с целью их реа-
лизации, решения которого утвержда-
ются указами Президента Украины. 
Однако если проследить состояние ре-
ализации задекларированных в данном 
законе национальных интересов и 
борьбы с перечисленными угрозами 
национальной безопасности, то можно 
сделать вывод, что эффективность 
ГУНБ есть достаточно низкой. В Укра-
ине не выполняется должным образом 
Конституция, Закон Украины «О наци-
ональной безопасности Украины» и 
другие законодательные акты, а также 
распоряжения органов государствен-
ной власти, которые направлены на 
обеспечение национальной безопасно-
сти (например, борьба с коррупцией 

и др.). Следует отметить, что это ти-
пичная проблема практически для всех 
стран постсоветского пространства. 
Она свидетельствует о серьезных про-
блемах в реализации управленческих 
решений и ошибках управленческой 
деятельности в сфере национальной 
безопасности. 

Анализ последних исследований 
и публикаций. Свой весомый вклад в 
процесс формирования теории управ-
ления национальной безопасностью 
Украины сделали такие исследователи: 
Г. Сытник один из первых осуществил 
попытку совместить исследование в 
сфере национальной безопасности и 
государственного управления, система-
тизировал отечественный и зарубеж-
ный опыт и предложил определенные 
модели ГУНБ [9; 10]; В. Липкан на ос-
нове основательного анализа разрабо-
тал и предложил целое научное на-
правление — нациобезопасноведе-
ние [4; 5]; В. Предборский осветил осо-
бенности ГУНБ в экономической сфе-
ре  [7];  В. Богданович,  М. Ежеев  и 
И. Свида осуществили соответственное 
исследование ГУНБ в сфере обороно-
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способности [2]; А. Юдин и В. Богуш 
систематизировали знание об инфор-
мационной безопасности государства и 
его обеспечения [11] и др. Следователь-
но, сегодня появляются научные моно-
графические и диссертационные ис-
следования, которые обобщают нара-
ботку отечественных и зарубежных 
ученых в этой сфере. Однако их недо-
статком остается общий теоретический 
характер, узкие направления исследова-
ний, которые ограничиваются каким-то 
отдельными сферами национальной 
безопасности (военной, экономичес-
кой, информационной). А вопрос эф-
фективности ГУНБ остается  до сих 
пор неисследованным, поскольку изме-
рять эффективность государственного 
управления в целом и ГУНБ в частно-
сти достаточно сложно. 

Учитывая это, на особое внимание 
заслуживает Концепция общественной 
безопасности (КОБ), которую разрабо-
тали в основном генералы и офицеры 
российской армии [6], и работы рос-
сийского исследователя К. Петрова 
(один из ее разработчиков) [8]. Они 
предложили оригинальные исследова-
ния, где были представлены интерес-
ные модели и схемы относительно по-
вышения эффективности ГУНБ. В от-
личие от других научных работ в этой 
сфере, КОБ не просто содержит пред-
ложения относительно совершенство-
вания государственного управления на-
циональной безопасностью, а нагляд-
но предлагает конкретные модели, ко-
торые могут повысить эффективность 
государственного управления и госу-
дарственной политики национальной 
безопасности. Эти схемы и модели по-
зволяют моделировать ГУНБ, процесс 
разработки и реализации государствен-
ной политики национальной безопас-
ности, а не только терроризировать по 
этому поводу. Следует отметить также, 
что КОБ базируется на новой парадиг-
ме безопасности общества, которая 
учитывает приоритетность духовных 

(энергоинформационных) факторов, 
что по большей части игнорируется 
отечественными и зарубежными иссле-
дователями.  Положения КОБ изложе-
ны в больших по своему объему науч-
ных и научно-популярных работах. Ав-
тор в рамках научной статьи делает по-
пытку очень кратко остановится на тех 
положениях КОБ, использование кото-
рых могли б существенно повысить эф-
фективность государственного управ-
ления национальной безопасности, да-
вая при этом свои комментарии и оценки.

Целью статьи является исследова-
ние эффективности государственного 
управления национальной безопасно-
стью, опираясь на соответствующие 
модели Концепции общественной без-
опасности, а также выявление и анализ 
факторов, от которых эта эффектив-
ность зависит.

Изложение основного материала. 
Основной показатель эффективности ГУНБ. 
Эффективность  государственного 
управления национальной безопасно-
стью определяется в первую очередь 
тем, удалось ли субъекту управления 
достичь целей национальной безопас-
ности, воздействуя на объект управле-
ния и среду, тем самым, обеспечив реа-
лизацию собственных национальных 
интересов. Для определения эффек-
тивности политики безопасности, осу-
ществляемого управленческого влия-
ния, К. Петров предлагает соответству-
ющую модель, согласно которой раз-
ница между задекларированной систе-
мой целей (вектор цели) государствен-
ной политики национальной безопас-
ности и ее результатами (вектор теку-
щего состояния) помогает обнаружить 
вектор ошибки ГУНБ [8, с. 295]. Это 
можно выяснить путем анализа соот-
ветствующей информации, которая 
поступает из окружающей среды. 

Выявление сбоев в процессе ГУНБ. Если 
цели государственного управления в 
сфере национальной безопасности не 
достигаются, это свидетельствует, что 
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на каком-то этапе мог происходить 
сбой управленческой деятельности. 
Важно обнаружить этот этап, просле-
дить где этот сбой мог состояться, выяс-
нить причины этого сбоя и принять 
необходимые меры, относительно его 
устранения. Его можно обнаружить 
при помощи использования модели 
КОБ — «полная функция управления», 
которая описывает циркуляцию ин-
формации в процессе управления от 
формирования субъектом управления 
вектора целей до завершения процесса 
управления в семь этапов [8, с. 339]. 

Перечислим возможные ошибки в 
процессе государственного управления 
в сфере национальной безопасности с 
точки зрения полной функции управ-
ления: проигнорировано, или не уда-
лось обнаружить все факторы, которые 
составляют угрозу или опасность наци-
ональной безопасности (1 этап); не рас-
познана степень угроз существующих 
факторов, их деструктивное влияние с 
учетом опыта прошлого и осмысления 
специфики современного момента 
(2 этап); не были правильно определе-
ны цели ГУНБ относительно нейтра-
лизации негативного фактора, сделаны 
ошибки в определении их приоритет-
ности достижения (3 этап); отсутствие 
надлежащей стратегии (концепции, до-
ктрины) национальной безопасности, 
или сформирована ошибочная страте-
гия (концепция, доктрина) относитель-
но осуществления управленческого 
влияния на деструктивный фактор с 
целью реализации поставленных целей 
(4 этап); не построена надлежащая 
управленская структура, способная эф-
фективно нейтрализовать угрозы и 
опасности национальной безопасно-
сти, осуществлять управляющий влия-
ние с целью их нейтрализации, или 
управленская структура за своим харак-
тером не отвечает определенному век-
тору целей (5 этап); отсутствует контр-
оль за деятельностью структур ГУНБ, 
нарушено обратную связь между субъ-

ектом и объектом национальной без-
опасности, не сделана надлежащая 
оценка между поставленными целями и 
текущим состоянием их достижения, а 
также отсутствуют соответствующие 
воздействия на эти структуры, если они 
не справляются с возложенными на 
них заданиями (6 этап); структура ГУНБ 
в общем выполняет свои функции и 
справляется с возложенными задания-
ми, однако она не поддерживается в 
должном дееспособном состоянии, не 
происходит ее надлежащее финанси-
рование, и она не обеспечивается необ-
ходимыми кадровыми, материально-
техническими, информационными и 
другими ресурсами; или же структура 
ГУНБ довела свою недееспособность, 
поскольку она не справляется с постав-
ленными целями и задачами, однако ее 
продолжают поддерживать как опреде-
ленный анахронизм, не реорганизуют, 
не совершенствуют или не ликвидиру-
ют в случае необходимости, не созда-
вая вместо нее новой, более совершен-
ной управленческой структуры нацио-
нальной безопасностью (7 этап). 

Обнаружив на каком этапе состоял-
ся сбой государственного управления, 
необходимо принять необходимые 
меры относительно исправления суще-
ствующих недостатков и просчетов, и 
тем самым повысить уровень эффек-
тивности ГУНБ.

Обеспечение устойчивости и ста-
бильности относительно возмущаю-
щих факторов ГУНБ. Объективно су-
ществуют факторы, которые негативно 
влияют на общество и дестабилизиру-
ют его, нарушают нормальных ход об-
щественных процессов, препятствуют 
достижению национальных интересов 
и целей политики национальной без-
опасности. Поэтому следующим крите-
рием эффективности ГУНБ является 
способность адекватно реагировать на 
дестабилизирующие влияния, чтобы 
обеспечить возможность обществен-
ной системы опять вернуться в исход-
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ный режим после соответственного 
возмущающего влияния, реализуя свои 
национальные интересы, достигая цели 
политики национальной безопасности. 
Учитывая это, в КОБ предлагается со-
ответствующая схема, которая позволя-
ет обнаружить и осмыслить факторы, 
которые могут стать причиной деста-
билизации общества [8, с. 388]. Если 
ГУНБ не может повернуть общество в 
этот исходный (оптимальный) режим, 
общественная система не развивается 
устойчиво и стабильно, национальные 
интересы не реализуются, цели поли-
тики национальной безопасности не 
достигаются, а сама управленческая де-
ятельность становится неэффектив-
ной. В таком случае субъект управления 
не справляется с процессом управления 
и испытывает неудачи, со всеми нега-
тивными последствиями для нации, го-
сударства, общества и его членов.

Причины дестабилизации общест-
венной жизни бывают разными. В КОБ 
отмечается, что они могут касаться не 
только объекта управления и негатив-
ного влияния внешней и внутренней 
среды, а также неадекватной деятель-
ности самого субъекта управления, ко-
торый собственно нарушил стабиль-
ный ход развития общества, что повле-
кло к возникновению чрезвычайных 
ситуаций [8, с. 403]. Следовательно, 
причинами потери устойчивости и ста-
бильности могут быть как поведение 
объекта управления и среды, так и субъ-
екта управления национальной без-
опасностью. От успешного определе-
ния соответствующего источника дес-
табилизации и его устранения в значи-
тельной мере зависит также и эффек-
тивность ГУНБ.

Следует отметить, что идеального 
состояния устойчивости и стабильно-
сти достичь трудно, практически не-
возможно. Общество состоит из живых 
людей, а не из биороботов, которые 
живут и бездумно действуют за четко 
заданными программами и жесткими 

установками. Жизнь всегда вносит свои 
коррективы даже в наилучшие планы и 
проекты. Также во время протекания 
общественных и международных про-
цессов всегда сталкиваются разные, 
противоположные за своим характером 
силы и интересы, возникают непредви-
денные ситуации. Поэтому бывают от-
клонения от избранного политическо-
го курса, направленного на достижение 
целей ГУНБ. Важно, чтобы эти откло-
нения не переходили за определенные 
пределы, выход за которые составляет 
угрозу национальной безопасности, 
дестабилизируют  общественную сис-
тему, и могут привести ее к разруше-
нию и гибели. В теории национальной 
безопасности речь идет об индикато-
рах национальной безопасности, опре-
деленные пороговые значения, выход 
за которых порождает соответственно 
риск-вызов-угрозу-опасность для на-
ции и ее составляющих. А в Концеп-
ции общественной безопасности упо-
требляется термин «балансировочные 
режимы» [8, с. 317]. Так система стре-
мится достичь определенной цели, в 
процессе которой есть нижний и верх-
ний допустимый предел отклонения от 
этой цели, что определяет общее на-
правление определенного политиче-
ского курса. Выход за этот предел со-
ставляет угрозу для безопасности об-
щества и государства, поскольку она 
способна нарушить устойчивость и 
стабильность их жизнедеятельности. 

В процессе управленческой дея-
тельности временами возникает по-
требность коренного изменения из-
бранного курса, переход на другой ре-
жим функционирования системы в со-
ответствии с новыми историческими 
условиями. Эти изменения могут про-
исходить эволюционными (путем по-
степенных количественных измене-
ний) или революционными (путем ка-
чественного скачка) средствами. В фи-
лософии употребляется понятие диа-
лектика количественных и качествен-
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ных изменений, когда постепенно про-
исходят количественные изменения, 
которые достигают определенного 
момента, когда система переходит из 
одного режима функционирования на 
другой. В КОБ употребляется термин 
«маневры», которые различают на 
«слабые», то есть такие, которые растя-
нуты во времени, и «сильные», когда 
изменения происходят в короткие сро-
ки [8, с. 320]. Так «слабые маневры» по 
большей части происходят путем по-
степенных реформ, а «сильные манев-
ры» быстро, часто во время револю-
ции, и охватывают все сферы общест-
ва, в результате чего оно переходит на 
другой режим своего существования. 
Эти маневры могут быть тесно связаны 
между собой. Так сначала осуществля-
ются «слабые маневры», достаточно 
протяженные во времени, а позже 
применяют «сильные маневры», кото-
рые завершают формирование новых 
общественных структур и приводят к 
образованию принципиально другой 
общественной системы. 

Такие «маневры» бывают позитив-
ными, поскольку они позволяют адап-
тироваться к изменениям обществен-
ного развития, которые порождены 
объективно предопределенным исто-
рическим процессом. А также негатив-
ными, когда против страны сначала 
осуществляют «слабые маневры», по-
степенно втягивая ее в разные формы 
зависимости, после чего создают такую 
ситуацию, когда в действие вступают 
«сильные маневры», и эту страну могут 
перевести в другой, подчиненный для 
нее режим существования. Другой при-
мер наглядного использования «манев-
ров»: сначала общество бросают в одну 
крайность, и когда определенный про-
цесс доведен до абсурда, тогда благода-
ря соответствующим маневрам его пе-
реводят в другую крайность, в противо-
положное к этому состояние. Распозна-
вание таких негативных «маневров» и 
их своевременная нейтрализация по-

зволяет значительно повысить эффек-
тивность ГУНБ.

Формирование долгосрочных стратегий 
ГУНБ и обеспечение развития и прогресса. 
Эффективность ГУНБ можно повы-
сить при условиях реализации страте-
гии, которая должна быть рассчитана 
на 50–100 и больше лет, а также необ-
ходимости постоянного анализа теку-
щих и долгосрочных последствий, к 
которым может привести реализация 
отдельными государствами или влия-
тельными социальными группами их 
стратегий относительно целой страны. 
Без формирования долгосрочных стра-
тегий национального развития обеспе-
чить на должном уровни националь-
ную безопасность в современном мире 
практически невозможно. С другой 
стороны, кроме независимости, устой-
чивости и стабильности, важным прио-
ритетом ГУНБ является обеспечение 
сбалансированного развития и про-
гресса общества, как стратегического 
жизненно важного национального ин-
тереса.  Если общество и государство 
не развивается, тогда происходят обрат-
ные процессы — деградация и выро-
ждение. Следовательно, эффектив-
ность ГУНБ предопределена также не-
обходимостью обеспечения последую-
щего развития общества. Для этого нуж-
но учитывать не только современное 
состояние общества, а также его преды-
дущее развитие и возможны варианты 
последующего развития в будущем. 

Поэтому оптимальной и эффектив-
ной является такая модель КОБ, кото-
рая учитывает причинно-следственные 
связи за соответствующей траекторией 
развития: прошлое-настоящее-буду-
щее, а также прямые и обратные связки 
между субъектом управления и объек-
том управления и средой. К. Петров эту 
модель изобразил схемой предиктор-
коректор, которая отличается от схемы 
программного управления, где игнори-
руются причинно-следственные и 
обратные связки, а также программно-
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адаптивного управления, где учитыва-
ются обратные связи, причинно-след-
ственные связи между прошлым и на-
стоящим, однако игнорируется воз-
можные варианты будущего, которые 
могут эти связи спроектировать при 
последующем своем развитии [8, с. 486]. 
В действительности, зная причины и 
условия возникновения общественных 
процессов, какие исторические этапы 
они прошли в своем развитии, не так 
уже трудно спрогнозировать к каким 
реальным последствиям может привес-
ти последующее развитие этих процес-
сов в будущем, и на этой основе стро-
ить долгосрочную политику нацио-
нальной безопасности.

Предложенная схема управления 
базируется на основе прогнозирования 
системы исходя из информации о ее 
прошлом поведении, текущем состоя-
нии развития и влияния среды. Идет 
речь об анализе состояния объекта 
управления и среды, которые охватыва-
ют не только прошлое и настоящее, а 
также вероятные параметры (показате-
ли, критерии) из будущего. Это позво-
ляет системе (субъекту) управления реа-
гировать не только на уже существую-
щие отклонения от идеального режима 
(как это уже описывалось выше при ха-
рактеристике «маневров» и «балансиро-
вочных режимов»), а также те отклоне-
ния, которые могут возникнуть в про-
цессе последующего развития и имеют 
потенциальные тенденции к своему 
осуществлению. Сквозь призму про-
гнозируемого будущего нужно выстра-
ивать прямые и обратные связки между 
объектом управления и средой. 

Такая схема управления позволяет 
значительно повысить эффективность 
ГУНБ, поскольку она проводит к ми-
нимуму расхождение между факторами 
негативного влияния и управляющим 
влиянием. То есть не успела система 
дестабилизации национальной без-
опасности осуществить свой деструк-
тивное возмущающее влияние на об-

щество, как оно уже заранее учтено. 
Поэтому не нужно тратить время на 
поиски путей, сил, средств и методов 
относительно его нейтрализации, ко-
торые часто осуществляются методом 
проб и ошибок, колебания с одной 
крайности к другой, что в конечном 
счете приводит к существенным ошиб-
кам и сбоям ГУНБ. Эта схема позволяет 
экономно использовать имеющиеся 
ресурсы системы национальной без-
опасности для повышения запаса стой-
кости управления и повышения про-
дуктивности системы национальной 
безопасности при достижении целей 
ГУНБ. Она работает таким образом: 
осуществляется прогноз развития сис-
темы, в соответствии с этим прогнозом 
определяется и начинается движение 
для достижения определенных целей. 
При этом одновременно непрерывно 
оценивается состояние системы. И если 
происходит какой-то сбой ГУНБ, от-
клонение от избранного курса, тогда 
может осуществляться корректировка 
не только методов и способов достиже-
ния целей, а также и самих целей. Для 
этого делается новый прогноз, учиты-
вая при этом появления новых факто-
ров, после чего опять начинается дви-
жение к новой цели. И такой режим 
работы за указанным алгоритмом по-
вторяется постоянно и непрерывно, 
пока не будут достигнуты цели ГУНБ и 
политики национальной безопасности.

Модель выбора стратегии развития на-
ции и ГУНБ [8, с. 414]. Именно прош-
лое делает наиболее вероятным выбор, 
который является логическим продол-
жением предыдущего хода историче-
ского процесса страны, определенного 
причинно-следственного ряда, начало 
которому было положено десятки, сот-
ни лет тому назад. То есть существуют 
какие-то причины в прошлом, которые 
проектируются и делают наиболее ве-
роятным именно соответствующие по-
следствия на будущее, которые в значи-
тельной мере предопределяются пре-
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дыдущим ходом событий, что опреде-
ляет инерцию движения данной систе-
мы, ее эволюцию в определенном за-
данном направлении. Однако это не 
значит, что выбор будущего всегда и 
однозначно определяется прошлым. 
Именно в настоящем времени субъект 
управления может осуществить пра-
вильный (или неправильный) выбор, и 
изменить негативную инерцию обще-
ственного развития. Такая возможность 
в целом существует, хотя она есть срав-
нительно низкой, однако в принципе ее 
реализация возможна. Для этого необ-
ходимо высокое качество управления, 
чтобы реализовать правильный выбор и 
изменить состояние дел на лучше для 
своей нации, преодолевая негативный 
багаж прошлого. Для этого нужно при-
ложить чрезвычайные усилия как субъ-
екту, так объекту управления. 

Следует отметить сильную сторону 
Концепции общественной безопасно-
сти по сравнению с другими концепци-
ями и теориями национальной без-
опасности, которая апеллирует к во-
просам нравственности. Так в КОБ 
центральной проблемой выбора своего 
будущего развития, которое отдельный 
человек, нация или человечество в це-
лом делает, является проблема выбора 
между добром и злом. Поэтому так важ-
но уметь различать добро от зла, выби-
рать добро и отбрасывать зло. Невоз-
можно совместить и согласовать добро 
и зло, между ними всегда нужно делать 
выбор. А выбрав добро, нужно двигать-
ся вперед, эволюционируя в направле-
нии его утверждения. Именно мораль-
но-этические аспекты определяют эф-
фективность ГУНБ, если брать его в 
долгосрочную перспективу. Что посе-
ешь, то и пожнешь. Зло порождает но-
вое и еще больше зло. В результате раз-
растания зла начинаются локальные, 
региональные и мировые войны, в ко-
торой погибают десятки миллионов 
людей, могут прекратить свое сущест-
вование отдельные государства и даже 

целые народы. Поэтому нужно уметь 
различать добро от зла, понимать его 
проявления, вести борьбу против зла, 
не опускаясь в тоже время в этой борь-
бы к его уровню, а также разорвать по-
рочную практику выбора между боль-
шим и более малым злом. Выбор дол-
жен делаться между добром и злом, а не 
между меньшим и большим злом.

Духовность и нравственность как основа 
выбора стратегии ГУНБ. Выполнение 
морального закона и Божьих заповедей 
является определяющим условием эф-
фективности ГУНБ, поскольку именно 
Бог осуществляет общее руководство 
Вселенной. А это значит, что за их вы-
полнение личность, общество (народ) 
и государство получает помощь и под-
держку Высших сил, а за их нарушение 
они испытывают наказание. Поэтому 
К. Петров прав, когда предлагает учи-
тывать не только международный реги-
ональный и глобальный уровень, а так-
же вселенский уровень. В частности он 
выделяет «Иерархически Наивысший 
(то есть наивысшего, что существует во 
Вселенной) все-Объемное (что охваты-
вает всю Вселенную в целом: людей, 
общество, биосферу, техносферу, тех-
носферу, Землю, Космос) Управление 
(ИНВОУ), которое осуществляет Тот, 
Кого во все времена люди называли 
Богом» [8, с. 395]. Под ИНВОУ следует 
рассматривать управление самого Бога-
Творца всего видимого и невидимого 
мира, который выступает основным 
субъектом управления вселенскими, 
глобальными, естественными и обще-
ственными процессами. Поэтому, со-
гласно КОБ, при осуществлении ГУНБ 
кроме субъекта, объекта управления и 
внутренней и внешней среды нужно 
также учитывать ИНВОУ, которое осу-
ществляет Бог.

Следует отметить плодотворное на-
правления научных исследований рос-
сийских ученых, которые в отличии от 
западной науки, что базируется на нео-
позитивизме, учитывают также сущест-
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вование этого определяющего уровня 
объективно существующей реальности 
мироздания. Так, например, кроме 
К. Петрова, О. Анисимов в «Методоло-
гии безопасности», основываясь на фи-
лософии Гегеля, предлагает использо-
вать в теории национальной безопас-
ности метасистемный метод, который 
учитывает также влияние Универсума 
(Космоса и трансцендентной надсисте-
мы) [1]. Такой позиции придерживают-
ся также украинские ученые. Так, 
В. Крутов обосновывает необходимость 
построения новой духовной парадигмы 
национальной безопасности [3], а  
В. Липкан предлагает использование в 
теории национальной безопасности 
метода биоэнергодетермизима, кото-
рый определяет приоритетность духов-
ного фактора в обеспечении нацио-
нальной безопасности и может послу-
жить основой для синтеза религиозных  
и научных знаний [5].

Земля существует во Вселенной, а 
не в вакууме, потому она не является 
изолированной от вселенских, косми-
ческих процессов, которые также 
управляются, а не протекают стихийно. 
Игнорирование  Высшей  иерархии 
управления Вселенной и нашей плане-
той Земля как определяющего фактора 
национальной безопасности страны 
может иметь крайне негативные по-
следствия для ее обеспечения, угрожает 
свести на нет все государственное 
управление в этой сфере. Поэтому, 
можно согласится с К. Петровым, что 
теория государственного управления 
общественной безопасностью не мо-
жет игнорировать ИНВОУ. Особенно 
в условиях изменения климата, смеще-
ния полюсов, таяния ледников и увели-
чения уровня мирового океана, активи-
зации сейсмической активности, сдви-
гов земной коры, наложения экономи-
ческих, общественно-политических, 
цивилизационных и соответствующих 
естественных циклов, которые способ-
ны спровоцировать кризис такого мас-

штаба, с которым человечество еще не 
встречалось в своей истории. Совокуп-
ность вышеперечисленных факторов 
не случайное совпадение, а реализация 
определенного сценария, который пи-
шется и реализуется ИНВОУ. С целью 
выживания человечества в целом и от-
дельного народа в частности, в соответ-
ствии с этими процессами, нужно де-
лать необходимые коррективы также в 
государственное управление нацио-
нальной безопасностью. В этом случае, 
система национальной безопасности 
Украины получит в свое распоряжение 
дополнительные возможности и преи-
мущества перед аналогичными систе-
мами других стран.

Комплексность ГУНБ. Подводя итог 
весь вышесказанный, следует отме-
тить, что эффективность ГУНБ зави-
сит также от его комплексности и сис-
темности за схемой, которую предла-
гает КОБ, когда субъект управления 
должен отслеживать одновременно 
семь составляющих управленческой 
деятельности [8, с. 327]:

1. Это состояние объекта управле-
ния, его интересы и потребности, как 
текущие, так и долгосрочные, поддер-
живать обратной связь с ним, отслежи-
вать его реакцию на управляющие вли-
яния и в случае потребности корректи-
ровать их. 

2. Субъект управления должен при-
нимать во внимание свое собственное 
состояние: работоспособность, под-
держивать необходимый уровень ду-
ховности, нравственности и професси-
онализма, способность повышать свою 
квалификацию, осуществлять целеу-
стремленную работу относительно 
подбора и расстановки кадров, созда-
ния условий для их роста, продвижения 
на руководящие должности работни-
ков в зависимости от их достижений и 
личных качеств.  

3–4. Наблюдение за состоянием со-
седних взаимодействующих объектов и 
состоянием внутренней и внешней сре-
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ды, распознавать их негативные и пози-
тивные влияния, нейтрализуя угрозы 
национальным интересам та деятель-
ность системы дестабилизации нацио-
нальной безопасности, защищать наци-
ональные ценности, выстраивать благо-
приятную внешнюю и внутреннюю 
среду, прежде всего с соседними объек-
тами и ведущими геополитическими иг-
роками мира, устанавливать с ними дру-
жеские или партнерские отношения. 

5. Отслеживание состояния управ-
ленской структуры, насколько она каче-
ственно справляется с поставленными 
перед ней заданиями, выполняет свои 
функции, должным образом функцио-
нирует, укрепляется ее потенциал, 
обеспечена ли она на должном уровне 
материально-техническими, финансо-
выми, информационными и человече-
скими ресурсами, и  наращиваются эти 
ресурсы в соответствии с новыми зада-
ниями, обстоятельствами и условиями.  

6. Выполнения норм и указаний бо-
лее высших структур управления, пре-
жде всего ИНВОУ, а также междуна-
родных и региональных структур, к ко-
торым страна добровольно входит и 
взяла на себя соответствующие обяза-
тельства. 

7. И последнее, это умение разли-
чать добро от зла, выбирая добро и от-
брасывая зло, владея соответствующи-
ми знаниями и методологией, которые 
базируются на христианских духовных 
приоритетах. 

Выводы. В соответствии с КОБ, 
эффективность государственного уп-
равления национальной безопасно-
стью зависит прежде всего от состоя-
ния реализации национальных интере-
сов, достижения целей ГУНБ и поли-
тики национальной безопасности. 
Обеспечить эффективность ГУНБ 
можно прежде всего за помощью:

1. Надлежащего выполнения госу-
дарством своих функций: умение рас-
познавать факторы влияния на систему 
национальной безопасности; форми-

рование стереотипа распознавания 
этих факторов на будущее; определе-
ние вектора целей управления относи-
тельно обнаруженных факторов, в слу-
чае выявления нового фактора, форми-
рования относительно него вектор 
цели и включения его в общий вектор 
целей; формирование концепции 
управления (стратегии) относительно 
нейтрализации негативных факторов, 
которые порождают угрозы и опасно-
сти; формирование и организация  
организационной  (управленческой) 
структуры ГУНБ ради реализации этой 
концепции (стратегии); осуществление 
соответствующей деятельности и 
контроль за ней, оценка ее деятельнос-
ти; ликвидация неэффективных управ-
ленческих структур, поддержка и совер-
шенствование эффективных управлен-
ческих структур ГУНБ для их последу-
ющего использования.

2. Обеспечение устойчивости и ста-
бильность развития нации и ее состав-
ляющих (личности, общества и госу-
дарства) путем адекватного реагирова-
ния на внутренние и внешние деструк-
тивные влияния, которые нарушают эту 
стабильность, способность вернуться 
после этих возмущающих влияний в 
исходный оптимальный режим функ-
ционирования системы национальной 
безопасности, направленного на дости-
жение целей и приоритетов ГУНБ, 
удержание и развитие общества в допу-
стимых пределах, используя «баланси-
ровочные режимы», а также «маневры» 
с целью совершенствования общест-
венной системы и распознавания и 
нейтрализации соответствующих «ма-
невров» со стороны системы дестаби-
лизации национальной безопасности.

3. Построения оптимально модели 
ГУНБ, которая учитывает причинно-
следственные связки за соответствующей 
траекторией развития: прошлое-настоя-
щее-будущее, а также прямые и обратные 
связки между субъектом управления и 
объектом управления и средой, обеспе-
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чение тем самым развитие и прогресс на-
ции и ее составляющих. 

4. Определение  морально-этиче-
ских проблем как определяющих у дея-
тельности ГУНБ, умения различать до-
бро от зла и делать выбор в интересах 
добра, руководствуясь христианскими 
принципами, обеспечение соответст-
вия между целями и средства их дости-
жения, непризнание стратегии «цель 
оправдывает средства» как основы дол-
госрочной политики национальной 
безопасности.

5. Налаживание синхронного функ-
ционирования и подчинение ГУНБ 
Высшей иерархии управления Вселен-
ной, построение такой общественной 
модели, когда субъект управления ставит 

интересы объекта управления вы ше, чем 
свои собственные и осуществляет ради 
этого свою деятельность ради реализа-
ции национальных интересов и защиты 
духовных национальных ценностей. 

6. Умение субъекта управления в 
процессе ГУНБ одновременно удержи-
вать в поле своего зрения: положение 
объекта управления, свое собственное 
состояние и состояние окружающей 
среды,  положение соседних взаимо-
действующих субъектов и их влияние 
на собственную систему, указания или 
ограничения вышестоящих субъектов 
управления, различения добра и зла на 
основе определенной методологии и 
делать определяющий, правильный и 
конечный выбор.
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Постановка проблемы. Длитель-
ный политико-экономический кризис в 
Украине не позволяет решить про-
блемные вопросы в секторе здравоох-
ранения, переживающем далеко не луч-
шие времена. Данная ситуация характе-
ризуется растущим уровнем недоволь-
ства как пациентов, не получающих 
качественной медицинской помощи, 
так и медицинских работников, труд 
которых стал низкооплачиваемым и не-
престижным в государстве. Конститу-
ция Украины декларирует бесплатную 
медицинскую помощь, но в реальности 
бюджетное финансирование ориенти-
ровано только на возможности бюдже-
та и совершенно не соответствует ре-
альным потребностям отрасли.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Вопросы развития пар-
т нерства государства и частного секто-
ра исследовали такие ученые как 
И. Брайловский,  Н. Бутенко,  Ю. За-
лознова,  О. Крутий,  К. Павлюк, 
В. Пальчук, И. Петрова и другие уче-

ные. Целый ряд отечественных иссле-
дователей отмечают, что сейчас в Укра-
ине в целом сформировано правовое 
пространство для функционирования 
системы публичного диалога [7] как ин-
фраструктурной основы публично-
частного партнерства.

Целью статьи является исследова-
ние современного состояния и про-
блем развития механизмов публично-
частного партнерства в системе здраво-
охранения Украины и обоснование на-
правлений совершенствования инсти-
туциональных принципов реализации 
механизмов публично-частного парт-
нерства в нормативно-правовой сфере.

Изложение основного материала. 
Современная украинская система здра-
воохранения является государственной 
собственностью и ориентирована на 
фрагментированные управление и 
услуги, сосредоточенные на лечении 
острых случаев при минимальной про-
филактике без ориентации на потреб-
ности населения. Данная система с раз-
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витием независимости Украины заме-
нила собой советскую систему Семаш-
ко (базировавшуюся в первую очередь, 
на профилактике заболеваний и ди-
спансеризации хронически больных) в 
условиях острой бюджетной недоста-
точности финансирования отрасли ох-
раны здоровья, отсутствия современ-
ных методов коммуникации, недоста-
точно развитых медицинских техноло-
гий. Наша система здравоохранения 
де-факто игнорирует международные 
тенденции модернизации и улучшения 
системы здравоохранения (например, 
предлагающие пространство для ини-
циатив частного сектора), демонстри-
рует управленческую неспособность в 
таких инновационно важных областях, 
как информационные технологии. Су-
ществует много доказательств того, что 
система характеризуется неэффектив-
ным использованием средств, что при-
водит к появлению массовой корруп-
ции в медицине [8, с. 14].

Несогласованность действий и от-
сутствие совершенных механизмов 
управления системой здравоохранения 
на государственном уровне приводит к 
тому, что:

1) превентивное первичное меди-
цинское обслуживание, необходимое 
для решения проблемы неинфекцион-
ных болезней, недостаточно развито;

2) система здравоохранения всех 
уровней используется без четкого оп-
ределения функций и координации 
различных услуг;

3) методы управления человечески-
ми ресурсами реформированы;

4) происходит неэффективное ис-
пользование средств, что приводит к воз-
никновению коррупционных рисков;

5) информационная система управ-
ления основывается на использовании 
бумажных носителей и очень плохо 
развита;

6) управление учреждениями здра-
воохранения возложено на органы 
местной власти без четкого определе-

ния обязанностей, что приводит к дуб-
лированию и фрагментации [5, с. 3–4]. 

Таким образом, отсутствие коорди-
нации во взаимоотношениях медицин-
ских субъектов охраны здоровья госу-
дарственной и частной форм собствен-
ности, конкурентного поведения стра-
ховых организаций и медицинских уч-
реждений, приводит к тому, что гаран-
тии предоставления гражданам доступ-
ной медицинской помощи становятся 
невозможными.

Справедливо, что после длительных 
дискуссий в Украине в 2012 году нача-
лась реформа здравоохранения, которая 
законодательно закрепила переход от 
устаревшей, несоответствующей совре-
менным реалиям и общественно-эконо-
мическому развитию системы к нацио-
нальной модели здравоохранения, ори-
ентированной на удовлетворение объ-
ективных потребностей населения в ка-
чественной медицинской помощи.

В 2015 году Стратегической совеща-
тельной группой (в которую готовили 
ведущие зарубежные и отечественные 
эксперты по вопросам реформирова-
ния системы здравоохранения в Украи-
не) был сформировано конечный вари-
ант Национальной стратегии рефор-
мирования системы здравоохранения в 
Украине. Она была разработана на 
ближайшие 5 лет (2015–2020 гг.) и на-
правлена на структурное обновление 
системы здравоохранения, заключаю-
щееся в разделении медицинской по-
мощи по ее направлениям, создании 
модернизированной системы управле-
ния государственными и коммунальны-
ми учреждениями здравоохранения, 
учитывая потребности общества в ме-
дицинском обслуживании.

Приоритетным вектором развития 
первичной медицинской помощи, с 
учетом направления семейной медици-
ны, является внедрение новых механиз-
мов по управлению медицинскими кар-
тами пациентов, свободного выбора 
пациентом собственного семейного 
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врача первичного уровня, а также со-
вершенствование инструментов по 
предоставлению вторичной медицин-
ской помощи с дифференциацией уч-
реждений здравоохранения вторично-
го уровня, в том числе на больницы 
интенсивного, планового, восстанови-
тельного лечения, хосписы. В условиях 
провозглашенной децентрализации 
осуществлялись процессы формирова-
ния единой, но базирующейся на мест-
ном самоуправлении сети экстренной 
медицинской помощи во всех регионах 
украинского государства. Особое вни-
мание было уделено интеграции систе-
мы стандартизации в сфере здравоох-
ранения, то есть государственным со-
циальным нормативам и отраслевым 
стандартам, призванным обеспечить 
коренные преобразования постсовет-
ской системы здравоохранения.

Следует заметить, что в регионах 
Украины состоялись презентации про-
екта Стратегии, на которых эксперты, 
врачи и общественные лидеры могли 
предложить свои идеи и поделиться 
мыслями, некоторые из которых отра-
зились в конечном варианте Стратегии. 
Однако множественные критические 
замечания экспертного сообщества так 
и не были учтены, в том числе и по со-
вершенствованию применения в здра-
воохранении такого эффективного 
современного инструментария как пу-
блично-частное партнерство.

Следует отметить, что на пути раз-
работки национального публично-
частного партнерства в здравоохране-
нии актуальным является изучение 
опыта европейских стран по вопросам 
нормативно-правового  обеспечения 
ПЧП. Сегодня международные органи-
зации и правительства стран Европы 
совместными усилиями формируют 
общеевропейскую нормативную базу 
для сферы ПЧП. Так, в последние годы 
странами Евросоюза принят ряд регла-
ментирующих положений в сфере 
ПЧП, которые могут использоваться 

при формировании законодательства 
по вопросам ПЧП в сфере здравоохра-
нения Украины [3, с. 106].

Сегодня внедрение механизмов пу-
блично-частного партнерства в Европе 
касается почти всех направлений меди-
цины, в частности:

1) предоставления медицинских 
услуг и обеспечения качественного ди-
агностирования пациентов;

2) применения инновационных 
процессов в распространении новых 
препаратов;

3) проектирования, строительства, 
эксплуатации и управления инфра-
структурой медицинских учреждений, 
новой медицинской техники;

4) немедицинских услуг, в частности, 
по охране медицинских учреждений; 
коммунально-хозяйственных услуг; 

5) организации питания в медицин-
ских учреждениях;

6) сбора, обезвреживания, тран-
спортировки и размещения медицин-
ских отходов;

7) обеспечения своевременной и ка-
чественной транспортировки больных;

8) совершенствования  системы 
управления в медицинских учреждениях;

9) модернизации систем электрон-
ного учета;

10) обеспечения квалификацион-
ного  обслуживания  оборудования 
медицинской техники и информаци-
онных систем (телемедицина, элек-
тронная регистратура, медицинские 
карты и др.).

В целом ученые различают несколь-
ко видов привлечения частных партне-
ров в обеспечение развития системы 
здравоохранения:

1) предоставление частному партне-
ру некоторых функций и полномочий 
соответствующих государственных ор-
ганов (в большинстве случаев в форме 
концессий);

2) непосредственно публично-част-
ное партнерство в институциональной 
форме.



Eurasian Academic Research Journal
2018. № 5 (23)

72

Законом Украины «О публично-
частном партнерстве» [10] предусмо-
трена передача объектов государствен-
ной собственности частному партнеру 
по условиям договора ПЧП, но такие 
объекты должны вернуться в государст-
венную собственность по окончании 
срока договора партнерства. Права соб-
ственности на объекты, которые были 
достроены, перестроены, реконструи-
рованы в соответствии с договорами, 
подлежат возврату государственному 
партнеру. Законодательство предусма-
тривает предоставление государствен-
ной поддержки проектам ПЧП путем 
предоставления государственных га-
рантий; финансирования за счет 
средств государственного или местных 
бюджетов и других источников в соот-
ветствии с общегосударственными и 
местных программ [5, с. 9].

Бесспорно, успешность проектов 
публично-частного партнерства зави-
сит не только от величины расходов 
бюджета, а, скорее всего, обусловлена 
основательным экономическим расче-
том участия частного партнера в про-
екте. Ведь частные компании не могут 
иметь иск лючительно благотвори-
тельную цель — улучшение здраво-
охранения. Подготовка обоснования 
участия в проекте обычно учитывает 
анализ таких факторов возможностей: 
получение доступа на новые рынки, 
расширение дистрибьюторских кана-
лов, усиление надежных деловых свя-
зей с государственными структурами, 
поддержание стабильного экономиче-
ского развития новых рынков и тому 
подобное [15, с. 107]. 

При внедрении ПЧП в области 
здравоохранения украинского государ-
ства следует уделить особое внимание 
возможным рискам, в частности:

1) административные барьеры и 
бюрократические преграды;

2) злоупотребление и коррупция;
3) недостаточность правового регу-

лирования;

4) чрезмерный контроль власти за 
деятельностью частных партнеров;

5) несогласованные действия и ре-
шения власти;

6) высокая стоимость управления;
7) нестабильная политическая си-

туация;
8) действующая система налогоо-

бложения;
9) инертность в работе органов 

власти;
10) ненадлежащая координация от-

ношений государственных и частных 
партнеров;

11) отсутствие высококвалифициро-
ванных и авторитетных специалистов на 
всех уровнях управления (особенно на 
местном) и информационной политики 
в отношении социально-экономических 
преимуществ применения ПЧП [11].

Процесс инвестирования государст-
венного и частного сектора в проекты, 
касающиеся здравоохранения, является 
прерогативой развития современной 
политической деятельности страны в 
сфере экономики и здравоохранения, 
гарантирующие постоянный экономи-
ческий рост и формируют антикризис-
ные механизмы.

Министерством здравоохранения 
Украины на данном этапе реформиро-
вания системы здравоохранения плани-
руется привлекать частные инвестиции 
для развития медицинских учреждений 
и подготовить пилотные проекты на 
региональном уровне, разработать и 
применить совершенные инструменты 
развития ПЧП для бизнеса.

Рабочая группа, в состав которой, 
кроме специалистов Минздрава, входят 
инвестиционные эксперты Европей-
ской экономической комиссии ООН, 
Всемирного банка и ЕБРР, определила 
для себя следующие задачи:

1) разработать и предоставить учре-
ждениям здравоохранения типовые мо-
дели публично-частного партнерства, 
чтобы они имели возможность иници-
ировать инвестиционные проекты;
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2) определить основные виды меди-
цинской помощи и профили медицин-
ских учреждений, требующих привле-
чения инвестиций частного сектора;

3) выбрать несколько пилотных 
проектов в различных регионах и раз-
личных сферах здравоохранения;

4) создать дорожную карту дейст-
вий для сторон публично-частного 
партнерства в пилотных проектах: от 
инициирования проекта до заключе-
ния договора о публично-частном 
партнерстве;

5) разработать типовые формы до-
кументов и инициировать изменения в 
действующее законодательство, в слу-
чае необходимости. [9].

Однако основным препятствием 
для практического запуска инвестици-
онных проектов на основе ПЧП, осо-
бенно на региональном и местном 
уровнях, является отсутствие кадрового 
обеспечения с соответствующим уров-
нем методологической и методической 
подготовки. Деятельность работников 
структурных подразделений, отвечаю-
щих за сферу инвестиционной дея-
тельности, направлена, прежде всего, 
на перераспределение бюджетных 
средств, выделенных на инвестицион-
ную деятельность, а не на создание бла-
гоприятных условий для привлечения 
частного капитала в реальный сектор 
экономики [13].

Многолетний опыт и широкий 
спектр применения публично-частного 
партнерства свидетельствует о том, что 
успешность и эффективность таких 
проектов зависит от наличия и взаимо-
действия следующих обязательных 
компонентов:

1. Политическая воля для внедрения 
механизма публично-частного партнер-
ства, законодательное и регуляторное 
поле, обеспечивающие стимулирование 
и результативность действия ПЧП.

2. Отбор и структурирование про-
ектов, приоритетных для общенацио-
нального и местного развития, а также 

привлечение высококвалифицирован-
ных специалистов и проектной группы, 
необходимой для подготовки проекта.

3. Стабильный поток доходов на ос-
нове финансовой жизнеспособности 
проекта и взвешенное распределение 
рисков между партнерами в зависимо-
сти от того, кто из партнеров лучше 
управляет рисками и минимизирует их 
действие.

4. Привлечение частного финанси-
рования (как местного, так и иностран-
ного), удовлетворяющего инвестици-
онные потребности проекта на всех 
этапах его реализации [4, с. 77].

Разнообразие форм публично-
частного партнерства позволяет широ-
ко использовать возможности частного 
капитала в решении государством мно-
гих проблем в сферах производства об-
щественных благ и предоставления пу-
бличных услуг. В названных сферах 
государство не может отказаться от сво-
его присутствия и для разрешения про-
тиворечий между ограниченными воз-
можностями государственного бюдже-
та и необходимостью во вложении ка-
питала для обеспечения воспроизвод-
ства и развития объектов стратегиче-
ской и социальной значимости этих 
сфер использует публично-частное 
партнерство [6, с. 22].

Безусловно, развитие взаимодействия 
государственного и частного сектора в 
сфере здравоохранения позволит улуч-
шить ситуацию путем оптимизации 
бюджетных расходов, повышения эф-
фективности вложения средств, исполь-
зования ресурсов и управления, создание 
условий для стабильного улучшения ока-
зания медицинских услуг, стабильности 
функционирования всей системы [10].

Однако следует учитывать возмож-
ные риски, которые могут препятство-
вать модернизации системы здравоох-
ранения. К рискам и препятствий для 
успешного практического внедрения 
проектов ПЧП на данном этапе прежде 
всего относятся:
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1) возможности неэффективного 
управления со стороны частного парт-
нера имуществом, предоставленным 
государственным партнером для вы-
полнения условий договора, несвоевре-
менного ввода в эксплуатацию предме-
та договора и его несоответствия крите-
риям, предусмотренным договором;

2) неуверенность частных партне-
ров по выполнению своих финансо-
вых обязательств в долгосрочных про-
ектах из-за того, что государство не мо-
жет гарантировать минимальный объ-
ем потребления товаров или услуг и 
установления цен (тарифов) на изготав-
ливаемые товары или услуги, предо-
ставляемые частным партнером, на 
уровне, соответствующем экономиче-
ски обоснованным затратам на их изго-
товление или предоставления и обес-
печивающем окупаемость инвестиций;

3) отсутствие в Бюджетном кодексе 
возможности обеспечения компенса-
ции убытков частного партнера, свя-
занных с несоответствием спроса на 
товары и услуги запланированным по-
казателям, невыполнением государст-
вом обязательств по договорам ПЧП, 
возмещением разницы в тарифах и 
тому подобное;

4) отсутствие гарантий выполнения 
финансовых обязательств по проектам 
ПЧП на весь срок их реализации со 
стороны государства, связанных с еже-
годным утверждением бюджета и кор-
ректировкой бюджетных программ;

5) отсутствие налоговых и таможен-
ных льгот для реализации проектов 
ГЧП, снижающее их привлекатель-
ность для частных партнеров при нали-
чии таких льгот для других форм госу-
дарственного стимулирования инвести-
ционной деятельности;

6) возможность изменения норма-
тивной базы, в частности, внесение из-
менений в налоговое и регуляторного 
законодательства, изменения стандар-
тов качества (повышение требований) к 
товарам и услугам, которые предостав-

ляются частным партнером по услови-
ям договора, вызвающие существенное 
изменение условий участия частных 
партнеров в проектах;

7) отсутствие уверенности частного 
партнера в ведении равноправного диа-
лога с государством, возможности за-
щиты своих интересов в системе право-
судия, возможности требовать от госу-
дарства выполнения обязательств и 
компенсации понесенных потерь из-за 
невыполнения обязательств;

8) отсутствие гарантии получения 
частным партнером от органов испол-
нительной власти или органов местно-
го самоуправления разрешительных 
документов и согласований, необходи-
мых для выполнения условий договора, 
в том числе получения права пользо-
ваться земельным участком, необходи-
мым для выполнения условий договора;

9) наличие высокого уровня кор-
рупции в органах власти, приводящего 
к удорожанию проектов ПЧП для част-
ного партнера [13].

В то же время можно утверждать, 
что эта проблема не является принци-
пиально непреодолимой. В частности, 
при запуске первых реальных концес-
сионных договоров и надлежащего 
выполнения государством взятых на 
себя обязательств можно прогнозиро-
вать постепенное удешевление кон-
цессионных договоров до общемиро-
вых уровней.

К сожалению, развитие Концепции 
публично-частного партнерства в здра-
воохранении Украины не является при-
оритетным вопросом государственной 
политики.

Но с учетом того, что проблема по-
иска источников финансирования и 
уменьшения дефицита бюджетных 
средств все более актуальна для Украи-
ны, а ПЧП открывает новые возможно-
сти для использования альтернативных 
частных источников финансирования, 
позволяя при этом вовремя реализовы-
вать важные и срочные проекты, был 
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принят ряд законов регулирующих от-
ношения между частным партнером и 
публичной властью.

Внегосударственное финансирова-
ния позволяет формировать финансо-
вые массивы для модернизации, при 
этом не используя бюджетные средст-
ва. Применение инновационных меха-
низмов в реализации государственных 
проектов в сфере здравоохранения на 
основе ПЧП расширяет возможности 
совершенствования государственной 
социальной политике в здравоохране-
нии. Частный сектор гарантирует фи-
нансовые поступления в ПЧП, имеет 
свои особенности и по характеру своей 
деятельности отличается от государст-
венного и корпоративного. Финанси-
рование проектов ПЧП обычно проис-
ходит за счет частного бизнеса и госу-
дарственных средств, однако не исклю-
чена возможность частичного или даже 
полного финансирования возможны-
ми пациентами.

К сожалению, позволить себе учас-
тие в ПЧП на данный момент могут 
только  крупные  инвестиционные 
фонды, связанные с государством, фи-
нансировать реализацию проекта мо-
гут, в основном, государственные бан-
ки. Если не будет налажена система 
механизмов совершения сделок и не 
разработаны инструменты эффектив-
ного управления проектами, то даже 
при совершенном законодательства 
ПЧП в Украине будет существовать 
разве что в виде реализации отдель-
ных уникальных проектов.

Следует отметить, что большую 
часть крупных ПЧП-проектов можно в 
целом назвать успешными: даже если 
возникают проблемы, то их всегда 
можно решить, так как проектов нем-
ного и к ним обычно проявляется по-
вышенное внимание власти.

Хорошим примером такого парт-
нерства служит областной центр Вин-
ница ( выходцами из которого являют-
ся и Президент и Премьер-Министр 

Украины), где на базе больницы скорой 
помощи создан открытый диагности-
ческий центр для обслуживания жите-
лей города. Также стоит обратить вни-
мание на пример клиники «Обериг» и 
ее партнеров. Например, НМАПО име-
ни П. Л. Шупика и фирмы «Карл 
Шторц». Ими организован междуна-
родный тренинговый центр «Эндо-
форс» для специалистов хирургическо-
го профиля, желающих овладеть мето-
дикой эндоскопических, лапароскопи-
ческих вмешательств, получая уникаль-
ную возможность учиться этому на 
современных манипуляторах. Также в 
клинике проходят научно-практиче-
ские конференции с мастер-классами, 
куда обычно приглашают специали-
стов из Европы [5, с. 15].

Дополнительными стимулами для 
привлечения частных партнеров могут 
быть следующие преференции: предо-
ставление государством налоговых 
льгот и изменение сроков их уплаты; 
субсидирование инвесторов из госу-
дарственного бюджета на оплату опре-
деленной доли процентов по банков-
ским кредитам; предложения со сторо-
ны государства по привлечению част-
ного инвестора в программы государст-
венного кредитования; упрощенные 
процедуры получения кредита для со-
циального инвестирования; формиро-
вание пилотных инвестиционных пло-
щадок и медицинских технопарков; со-
здание кластеров здравоохранения по 
платформе ГЧП [3, с.107].

Сегодня уже создана Национальная 
служба здоровья Украины (НСЗУ), ко-
торая призвана:

1) реализовывать государственную 
политику в сфере государственного 
финансирования медицинского обслу-
живания населения по программе ме-
дицинских гарантий;

2) проводить мониторинг, анализ и 
прогнозирование потребностей насе-
ления в медицинских услугах и лекарст-
венных средствах;
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3) выступать заказчиком медицин-
ских услуг и лекарственных средств по 
программе медицинских гарантий;

4) разрабатывать проекты программ 
медицинских гарантий, вносить пред-
ложения по тарифам и корректирую-
щим коэффициентам;

5) заключать, изменять и прекра-
щать договоры на медицинское обслу-
живание населения и договора о реим-
бурсации;

6) обеспечивать функционирова-
ние электронной системы здравоохра-
нения;

7) принимать меры, гарантирую-
щие целевое и эффективное исполь-
зование средств по программе меди-
цинских гарантий, в том числе меры 
по проверке соблюдения поставщи-
ками медицинских услуг, требований, 
установленных порядком использова-
ния средств этой программы и дого-
воров о медицинском обслуживании 
населения;

8) контролировать качество услуг, 
предоставляемых пациенту в медицин-
ском учреждении в соответствии с под-
писанным договором. Если речь идет о 
врачебной ошибке, то контроль остает-
ся за минздравом [14].

Национальная служба здоровья Ук-
раины сформирована для полной мо-
дернизации системы финансирования 
системы здравоохранения и подчинена 
Кабинету Министров Украины. Одна-
ко, современная система бюджетирова-
ния здравоохранения Украины создает 
высокие финансовые риски для ПЧП, 
связанные с короткими (годовыми) 
бюджетными циклами планирования и 
их ежегодной процедурой утвержде-
ния, которая нередко излишне затяги-
вается. С целью уменьшения финансо-
вых рисков можно предусмотреть воз-
можность привлечения механизма про-
ектного планирования и проектного 
финансирования проектов ПЧП, что в 
значительной мере будет способство-
вать заинтересованности частных оте-

чественных и иностранных инвесторов 
к участию в ГЧП [5, с. 10].

Следует заметить, что в современ-
ных условиях развития в украинском 
государстве сложилась парадоксальная 
ситуация. С одной стороны, имеющий-
ся дисбаланс между государственными 
обязательствами и реальными финан-
совыми потоками оказывает разруши-
тельное воздействие на всю систему 
здравоохранения. Финансирование в 
реальном выражении уменьшается, 
средства направляются в первую оче-
редь на оплату труда и коммунальных 
услуг. Такая политика финансирования 
здравоохранения типична для госу-
дарств, бюджетные возможности кото-
рых сокращаются. Это требует устране-
ния диспропорций, которое, вполне 
возможно на основе действующего за-
конодательства [2, с. 4].

Не менее важной является проблема 
отсутствия навыков проектного подхо-
да у персонала, неготовность к парт-
нерским отношениям с бизнесом, рас-
пространенности бюрократического 
мышления, в рамках которого чинов-
ники пытаются максимизировать свои 
полномочия и минимизировать свою 
ответственность. Проблема заключает-
ся в том, что сама система не создает 
условий для роста числа компетентных 
и мотивированных чиновников, а, ско-
рее, препятствует этому.

Решением данной проблемы может 
стать организация системы образова-
тельных мероприятий по вопросам 
ППП в сфере здравоохранения, в кото-
рую могут быть включены:

1. Программы повышения квали-
фикации государственных служащих 
в системе управления здравоохране-
нием.

2. Внедрение специальной дисци-
плины «Публично-частное партнерст-
во в здравоохранении» в учебные про-
граммы профильных вузов.

3. Организация специализирован-
ными структурами по развитию ПЧП 
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общедоступных семинаров, конферен-
ций, вебинаров.

Перечисленные мероприятия явля-
ются прерогативой к получению до-
стоверной и актуальной информации о 
ПЧП в сфере здравоохранения от госу-
дарственных органов власти и предста-
вителей частного бизнеса.

На практике до сих пор применяет-
ся устаревший подход к выработке 
стратегии развития страны, заключаю-
щийся в том, чтобы найти проекты под 
имеющиеся бюджетные средства, а не 
находить средства под стратегически 
важный проект. Проекты ПЧП в основ-
ной своей массе долгосрочные, поэто-
му для их развития нужно осуществлять 
долгосрочное стратегическое финан-
совое планирование с горизонтом 25 и 
более лет, возможности для чего сейчас 
нет ни в государстве, ни у бизнеса. Сле-
дует разработать систему мониторинга 
по проектам ПЧП, позволяющую оце-
нивать эффективность проектов. При 
этом правила должны быть понятными 
и стабильными, тогда бизнес будет го-
тов на долгосрочное сотрудничество и 
инвестиции.

Принятие мер по стимулированию 
развития публично-частного партнерст-
ва в здравоохранении окажет положи-
тельное влияние на повышение эффек-
тивности финансирования в сферу здра-
воохранения, внедрение механизма госу-
дарственных гарантий, сформирует бла-
гоприятный инвестиционный климат.

Принципы стимулирования разви-
тия публично-частного партнерства в 
здравоохранении в Украине должны 
включать:

1) равноправное распределение ри-
сков между партнерами;

2) создание институтов, механизмов 
и инструментов по адаптации и при-
влечения в эту сферу инвестиций част-
ного сектора;

3) формирование институциональ-
ной среды и повышение квалификации 
специалистов в сфере ППП;

4) создание законодательной базы 
для регулирования и контроля деятель-
ности чиновников с целью минимиза-
ции их полномочий;

5) экономию бюджетных средств;
6) инновационное развитие отече-

ственной медицины в предоставлении 
пациентам качественных медицинских 
услуг;

7) формирование механизма взаи-
модействия государства и бизнес-струк-
тур на основе добровольного и взаимо-
дополняющего партнерства;

8) получение экономического и со-
циального эффектов развитие иннова-
ционных форм проектного менед-
жмента;

9) стимулирование  предпринима-
тельства и спроса;

10) формирование  действенной 
нормативно-правовой базы по регули-
рованию отношений партнеров;

11) информационное обеспечение 
субъектов ППП;

12) подготовку медицинских и 
управленческих кадров при реализации 
медико-социальных проектов ППП;

13) обеспечение единства интере-
сов партнеров.

Выводы. Анализ исследуемой про-
блематики позволил установить, что на 
современном этапе государственные 
структуры Украины делают лишь пер-
вые шаги на пути к институциональным 
преобразованиям отношений между го-
сударством и частным сектором. На се-
годня действия органов государственной 
власти направлены на модернизацию и 
совершенствование системы здравоох-
ранения, в том числе через механизмы 
публично-частного партнерства в систе-
ме охраны здоровья Украины. Однако 
существующие препятствия тормозят 
дальнейшее развитие этого перспектив-
ного механизма, позволяющего перера-
спределить часть функционально-фи-
нансовой нагрузки с органом государст-
венной власти на частный бизнес и ин-
ституты гражданского общества.
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За декілька останніх десятиліть дер-
жавна політика західних країн, а також 
дослідників права істотно змінили свій 
підхід до проблеми правового регулю-
вання проституції. Однак, щодо най-
більш суттєвих питань законодавчого 
регулювання так і не було знайдено 
консенсусу; наша держава в цьому та-
кож не стала винятком. В Україні про-
довжуються спроби прийняття нових 
законів (чи то щодо легалізації або ска-
сування кримінальної / адміністратив-
ної відповідальності, чи навпаки щодо 
посилення відповідальності). Дане пи-
тання незмінно супроводжують запеклі 
суперечки, як в законодавчому середо-
вищі, так і у суспільстві в цілому, що 
свідчить про актуальність дослідження 
правової відповідальності за заняття 
проституцією.

Питанням, які стосуються відпові-
дальності за заняття проституцією було 
приділено увагу у працях таких вчених, 
як Ю. М. Антонян, О. М. Балакірєв, 
І. О. Бандурка, А. О. Габіані, І. М. Дань-
шин,  А. І. Долгова,  Л. В. Дорош, 
І. І. Карпєц, В. А. Козак, М. Й. Коржан-
ський,  В. К. Колпаков,  А. Т. Комзюк, 
Н. Ф. Кузнєцова,   М. І .  Мельник, 
О. В. Надьон, С. В. Пєтков, П. П. Сер-
дюк, О. М. Федик, В. Д. Філімонов, 
П. Л. Фріс, В. І. Шакун, Т. А. Шевчук, 
А. Є. Шпаков, Н. М. Ярмиш, С. С. Яцен-
ко та інших науковців.  Однак, біль-
шість наведених  науковців досліджува-
ли питання заняття проституцією у роз-
різі кримінальної відповідності, оскіль-
ки більше п’яти років систематичне за-
няття проституцією відносилося до 
кримінально-караних діянь. На сьогод-
ні питання теоретичних та практичних 
аспектів адміністративної відповідаль-

ності за заняття проституцією залиша-
ється малодослідженим, хоч і визнаєть-
ся на всіх рівнях внутрішньою та міжна-
родною перепоною нормальному роз-
витку суспільства.

Метою статті є дослідження теоре-
тичних та практичних аспектів адміні-
стративної відповідальності за заняття 
проституцією, та надання рекомендацій 
стосовно удосконалення законодавства 
з зазначеного питання.

Відповідно до Конвенції ООН про 
боротьбу з торгівлею людьми та з екс-
плуатацією проституції третіми особа-
ми, «проституція і зло, яке супроводжує 
її, — торгівля людьми, несумісні з гідні-
стю і цінністю людської особи і загро-
жують добробуту людини, сім’ї і су-
спільства»[1].

Кодекс України про адміністративні 
правопорушення (надалі — КУпАП) 
було доповнено статтею 181-1, яка пе-
редбачає відповідальність за заняття 
проституцією відповідно до Указу Пре-
зидії Верховної ради Української РСР 
№ 4134-11 від 12.06.1987 року. Незважа-
ючи на велику кількість осіб притягну-
тих до відповідальності протягом трид-
цяти років, дане правопорушення зали-
шається досить розповсюдженим, що 
підтверджується відповідними статис-
тичними даними. Так, наприклад, у 
2017 році за статтею 181-1 КУпАП за-
гальна кількість справ, що надійшла до 
розгляду складає 1091, з них на 910 осіб 
накладено адміністративні стягнення, 
до 7 осіб застосовано заходи адміні-
стративного впливу, передбачені стат-
тею 24-1 КУпАП, 1 особу звільнено від 
відповідальності за малозначністю, об-
межившись усним зауваженням, 4 спра-
ви закрито, у зв’язку з відсутністю події 

The article also focuses on the problem of  duplication of  the functions of  consideration 
of  cases of  administrative offenses for prostitution classes and the legislative initiative to 
duplicate the functions of  drafting protocols in accordance with Article 181-1 of  the 
Code of  Ukraine on Administrative Offenses.
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та складу правопорушення, 109 справ 
закрито, у зв’язку з закінченням строків 
притягнення до адміністративної відпо-
відальності [2].

Якщо проаналізувати вищенаведене, 
то можна сказати, що на 83,4 відсотки 
осіб, які вчинили правопорушення на-
кладено адміністративні стягнення. 

Порівнюючи з 2016 роком, в якому 
загальна кількість справ за заняття про-
ституцією, яка надійшла до розгляду 
складала 1196, з них на 1055 осіб на-
кладено адміністративні стягнення, що 
складає 88,2 відсотки від загальної кіль-
кості [3]. 

Статистичні дані за минулі роки за 
правопорушення, передбачене стат-
тею 181-1 КУпАП доводять недієвість 
механізму попередження вчинення но-
вих адміністративних правопорушень 
та виховання порушників.

На нашу думку, головними причи-
нами повторюваності даного правопо-
рушення є незначна санкція, передба-
чена статтею 181-1 КУпАП — заняття 
проституцією — попередження або 
накладення штрафу від п’яти до десяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, а також безкарність клієнтів, 
які отримують послуги осіб, що займа-
ються проституцією.

Для більш глибокого розуміння цієї 
проблеми пропонуємо розглянути при-
клади деяких країн Європи, в яких за-
стосовується «шведська модель» бо-
ротьби з проституцією та заборонено 
купівлю «послуг» осіб, які займаються 
проституцією, а також дослідити пози-
тивні та негативні наслідки від цих змін.

Так, у 1999 році Швеція була пер-
шою країною, яка на законодавчому 
рівні заборонила купівлю сексуальних 
послуг, прийнявши Закон проти купів-
лі сексуальних послуг, з доведеними 
позитивними результатами в плані ско-
рочення попиту на торгівлю людьми. 
Законодавець криміналізував грошову 
винагороду за послуги інтимного ха-
рактеру, у той же час, пропозицію сек-

суальних послуг залишив абсолютно 
легальною. В результаті істотного зни-
ження попиту на сексуальні послуги, 
кількість повій різко скоротилась [4].

З того часу інші країни пройшли 
той самий шлях або зробили кроки у 
цьому напрямку.

Аналізуючи досвід інших європей-
ських країн у сфері відповідальності за 
зайняття проституцією, можна привести 
приклад Франції, де 06.04.2016 року був 
прийнятий закон, що передбачає вве-
дення великих штрафів за купівлю сек-
суальних послуг. У перший раз клієнт 
буде оштрафований на 1500 євро, за 
кожну наступну — ще на 3750 євро [5]. 

Суворіше всіх до проституції став-
ляться в Норвегії. Там на клієнтів осіб, 
які займаються проституцією може 
бути накладено штраф до 2700 євро 
або арешт до 6 місяців. За заняття про-
ституцією з особами, які не досягли по-
вноліття передбачається ув’язнення до 
трьох років [6].

Тому, на нашу думку, необхідною 
умовою дієвості механізму попереджен-
ня та зменшення правопорушень у да-
ній сфері є введення відповідальності 
клієнтів, які отримують «послуги» від 
осіб, що займаються проституцією та 
зміна санкції статті 181-1 КУпАП, яка 
передбачатиме відповідальність за дане 
правопорушення у вигляді штрафу, 
який буде відповідати платі за отримані 
сексуального характеру.

Для того, щоб зорієнтуватися з роз-
міром штрафу, який буде перевищува-
ти розмір ціни послуг осіб, які займа-
ються проституцією, необхідно з’ясу-
вати приблизний прейскурант цін. Як 
зазначає Марта Баранецька: «Ніч зі зви-
чайною повією, яка працює напряму з 
клієнтом, коштує від однієї до п’яти ти-
сяч гривень, то замовлена по телефону 
обійдеться не менше, ніж у півтори ти-
сячі гривень за годину» [8]. 

Крім того, науковцями було дослі-
джено, що клієнти, які отримують «по-
слуги» від осіб, які займаються прости-
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туцією більш схильні до сексуального й 
іншого насильства проти жінок, а 22 % 
з них уважають, що після оплати мо-
жуть робити з жінкою все, що захо-
чуть [7, с. 15].

На підставі вищенаведеного, пропо-
нуємо внести наступні зміни до статті 
181-1 КУпАП, а саме: заняття проститу-
цією, а також отримання «послуг» від 
осіб, що займаються проституцією, — 
тягне за собою накладення штрафу від 
ста п’ятдесяти до двохсот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян. Ті 
самі дії, вчинені повторно протягом 
року після накладення адміністративно-
го стягнення, — тягнуть за собою на-
кладення штрафу від чотирьохсот до 
шестисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Однак, на одному рівні з проблем-
ними питаннями теоретичного харак-
теру у сфері відповідальності за заняття 
проституцією постають також практич-
ні, такі як дублювання функцій розгля-
ду справ про адміністративні правопо-
рушення за заняття проституцією та 
законодавча ініціатива щодо дублюван-
ня функцій складення протоколів за 
статтею 181-1 КУпАП.

Відповідно до статті 255 КУпАП по-
садові особи органів внутрішніх справ 
складають протоколи за правопору-
шення, передбачені ст. 181-1 КУпАП, а 
саме за заняття проституцією [9, с. 924]. 

Проект Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення правових засад ді-
яльності Національної гвардії України 
№ 6556 від 08.06.2017 року передбачає 
пункт 1 частини першої статті 255 до-
повнити абзацом такого змісту: «Націо-
нальної гвардії України під час охорони 
громадського порядку, забезпечення 
громадської безпеки (статті 51, 173, 174, 
стаття 175-1 (за винятком порушень, 
учинених у місцях, заборонених рішен-
ням відповідної сільської, селищної, 
міської ради), статті 178, 180–182, 184-1, 
185, 195-6)»  [10].

У разі ухвалення запропонованих 
проектом Закону положень військовос-
лужбовці Нацгвардії отримають мож-
ливість самостійно патрулювати вулиці 
та притягати осіб до адміністративної 
відповідальності за низку поширених 
адміністративних правопорушень, в 
т.ч. за зайняття проституцією [11]. 

Повноваженнями розглядати спра-
ви за правопорушення передбачене 
статтею 181-1 КУпАП наділені адміні-
стративні комісії при виконавчих орга-
нах міських рад та органи Національної 
поліції, а саме працівники органів і під-
розділів Національної поліції, які ма-
ють спеціальні звання, відповідно до 
покладених на них повноважень наді-
лені повноваженнями щодо розгляду 
даних справ відповідно до статей 218, 
222 КУпАП [9, с. 853].

Досліджуючи підвідомчість справ за 
правопорушення передбачене статтею 
181-1 КУпАП неможливо не погодитись 
з думкою І. О. Личенко, що відсутність 
законодавчого закріплення виключної 
підвідомчості негативним чином впли-
ває на правовідносини, приводить до 
послаблення діяльності органів держав-
ної влади у цій сфері, некомпетентності 
посадових осіб, і як наслідок — необ-
ґрунтованої відмови в порушенні справ, 
прийнятті справ до провадження не 
уповноваженими на те органами (поса-
довими особами), неправильної ква-
ліфікації діянь, винесення рішень, що 
суперечать законодавству [12]. 

Так, на думку юристів-практиків та 
громадських експертів таких як Д. Кашкін 
та В. Стародубцев проституція вже давно 
знаходиться під неофіційним контролем 
правоохоронних органів [13]. 

Крім, умисного потурання прости-
туції заради власного збагачення пра-
цівники правоохоронних органів до-
пускають ряд помилок, таких як: непра-
вильний опис об’єктивної сторони 
вчиненого правопорушення. Типови-
ми прикладами такого роду помилок є 
наступні описи складів правопорушень: 
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«доставлена з ресторану за заняття про-
ституцією», «за підозрою в проституції» 
і т. д. Дана проблема має скоріше теоре-
тичний аспект, а для її вирішення необ-
хідно визначити поняття: «проститу-
ція», «заняття проституцією» на законо-
давчому рівні.

Також, на нашу думку, для встанов-
лення факту вчинення адміністративного 
правопорушення, передбаченого ст. 181-1 
КУпАП, велике значення має встанов-
лення моменту закінчення правопору-
шення. Закінченим дане правопорушен-
ня, на нашу думку, повинно вважатися з 
моменту домовленості про надання по-
слуг сексуального характеру за винагоро-
ду про розмір і характер цієї винагороди. 

Використавши результати опиту-
вання Г. Беловольченко, яке почало 
проводитися 15.03.2018 р. та в якому 
взяло участь станом на 17.08.2018 р. — 
1463 респонденти щодо вирішення пи-
тання: що варто робити з проституцією 
в Україні?

1 % респондентів (20 осіб) відпові-
ли, що необхідно залишити все як є. 
У нас на достатньому рівні борються з 
проституцією.

12 % респондентів (175 осіб) відпо-
віли, що необхідно посилити боротьбу 
з проституцією, бо вона призводить до 
моральної деградації суспільства і є 
причиною поширення хвороб.

19 % респондентів (273 особи) від-
повіли, що необхідно вести «шведську 
модель», за якою карають не повію, а 
клієнта.

11 % респондентів (154 особи) від-
повіли, що необхідно декриміналізува-
ти її.

53 % респондентів (782 особи) від-
повіли, що необхідно повністю легалі-
зувати, оскільки секс-працівники такі ж 
громадяни України, як і всі інші, а 
секс — це теж робота.

4 % респондентів (59 осіб) відпові-
ли, що не знають [14].

Дане опитування показує інтерес су-
спільства до легалізації проституції.

Оскільки легалізація проституції пе-
редбачає створення нових законів щодо 
здійснення організаційно-правової ді-
яльності, ліцензування, оподаткування, 
контролю та інше, законодавець вже 
намагався вирішити це питання.

Так, у вересні 2015 року у Верховній 
Раді України був зареєстрований зако-
нопроект про легалізацію проституції, 
а в жовтні автор законопроекту відкли-
кав його, але вносить коректування 
щодо посилення відповідальності за за-
няття проституцією [15, с. 147].  

Однак чи є така «робота» прийнят-
ною та безпечною? Середня тривалість 
життя секс працівниці— трохи більше 
30 років, 9 з 10 повій хоча б раз намага-
лися покінчити з собою [16].

Спільне дослідження ситуації у 116 
країнах, яке провели науковці з кількох 
університетів Німеччини і Великої Бри-
танії, підтвердило, що в середньому в 
державах, де легалізовано проституцію, 
зростає торгівля людьми [17]. 

У зв’язку з вищенаведеним, можна 
дійти висновку, що лише поверхневий 
огляд проблеми відповідальності за за-
няття проституцією в України дозволяє 
пропонувати її легалізацію.

Також при вивченні проблеми від-
повідальності за заняття проституцією 
та її легалізації неможливо не врахува-
ти документ Міжнародної коаліції по 
боротьбі з торгівлею жінками (CATW). 
Коаліція називає десять причин, які 
показують, що легалізація проституції 
є причиною зростання торгівлі людь-
ми. Ось ці аргументи: легалізація / де-
криміналізація проституції — подару-
нок сутенерам, торговцям жінками та 
індустрії сексу в цілому; легалізація / 
декриміналізація проституції та секс-ін-
дустрії сприяє зростанню секс-торгів-
лі; легалізація не контролює секс-інду-
стрію — вона розширює її; легалізація 
живить приховану, нелегальну і вулич-
ну проституцію; легалізація проститу-
ції і декриміналізація секс-індустрії за-
безпечує зростання дитячої проститу-
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ції; легалізація не захищає жінок, що 
займаються проституцією; легалізація 
проституції збільшує попит на це яви-
ще. Вона підсилює чоловічу мотивацію 
до покупки жінок для сексу в масшта-
бах, що значно перевищують соціаль-
но прийнятні рамки дозволеного; лега-
лізація проституції не сприяє жіночому 
здоров’ю; легалізація проституції не 
зміцнює вибір жінки; жінки, що працю-
ють у проституції, не бажають її легалі-
зації [18, с. 125].

Проти легалізації проституції висту-
пають також правоохоронці, а саме на-
чальник Головного управління Нацпо-
ліціі в Києві Андрій Крищенко. За сло-
вами поліцейського, легалізація може 
підштовхнути багатьох жінок «йти в цю 
професію» [19].

Висновок. Таким чином, основни-
ми теоретичними та практичними про-
блемами статті 181-1 КУпАП залиша-
ються невизначеність на законодавчо-

му рівні таких понять як «проституція», 
«заняття проституцією»; нечітке розу-
міння моменту закінчення правопору-
шення; санкція, яка не відповідає реалі-
ям життя; дублювання функцій розгля-
ду справ про адміністративні правопо-
рушення за заняття проституцією та 
законодавча ініціатива щодо дублюван-
ня функцій складення протоколів за 
статтею 181-1 КУпАП. 

Пропонуємо внести наступні зміни 
до статті 181-1 КУпАП, а саме: заняття 
проституцією, а також отримання «по-
слуг» від осіб, що займаються проститу-
цією, — тягне за собою накладення 
штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. Ті самі дії, вчинені повторно 
протягом року після накладення адміні-
стративного стягнення, — тягнуть за 
собою накладення штрафу від чоти-
рьохсот до шестисот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян.
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Права та обов’язки замовника, зва-
жаючи на синалагматичність цього до-
говору, певною мірою співвідносяться 
із правами та обов’язками підрядника, 
Тобто замовник за договором підряду 
на геологічне вивчення надр за держав-
ним замовленням зобов’язаний викона-
ти зустрічні обов’язки підрядника. За-
мовник безпосередньо не впливає на 
матеріалізований результат договору, 
він спрямовує діяльність підрядника на 
його досягнення, який в подальшому 
максимально задовольняє мету догово-
ру в цілому. 

За загальним правилом, основними 
обов’язками замовника є обов’язок при-
йняти та оплатити виконану роботу 
(ч. 1 ст. 837 ЦК України). Під час при-
йняття результату виконаної роботи на 
замовника покладається й обов’язок 
уважно оглянути його. Певна річ, що в 
такому випадку підрядник на вимогу за-
мовника зобов’язаний не лише надати 
для огляду такий результат, а й особи-
сто прокоментувати його. Враховуючи 
те, що за договором підряду на геоло-
гічне вивчення надр за державним за-
мовленням предметом є геологічна ін-

формація як результат проведених ро-
біт, сторони можуть передбачити в до-
говорі не лише їх передачу, а й детальне 
тлумачення отриманої інформації. 

Серед усіх обов’язків замовника є 
обов’язок передати підряднику затверд-
жену проектно-кошторисну документа-
цію. Слід зазначити, що нині у законо-
давчому підході щодо цього між ЦК та 
ГК України існують певні розбіжності. 
Зокрема за положеннями ЦК України 
обов’язок щодо передання підряднику 
затвердженої  проектно-кошторисної 
документації покладається на замовни-
ка, якщо він у договірному порядку не 
закріплений за підрядником (ч. 1 
ст. 875). Натомість у ГК України такий 
обов’язок викладено в імперативній 
формі (ч. 1 ст. 318). На нашу думку, та-
кий імператив є зайвим, адже по-перше 
не для усіх робіт проектно-кошторисна 
документація є обов’язковою, а, по-дру-
ге, сторони вправі самостійно визначи-
тись із її переданням та розробленням. 

Як правило завдання щодо втілення 
дорогих, конструкційно складних та 
масштабних проектів створюють пакет 
технічної документації, яка узгоджуєть-
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ся у відповідних установах. Така доку-
ментація є невід’ємною і обов’язковою 
складовою договору підряду за держав-
ним замовленням. У відносинах з гео-
логічного вивчення надр за державним 
замовленням такі завдання прийнято 
називати Програмою робіт з геологіч-
ного вивчення надр (далі — Програма).

Відповідно до цієї Програми сторо-
ни мають: а) отримати спеціальний 
дозвіл на користування надрами; 
б) скласти проектно-коштористну до-
кументацію попередньої та детальної 
розвідки; в) визначити перспективи лі-
цензійної площі, до яких входять про-
гнозні ресурси корисних копалин, дета-
лізація особливостей геологічної будо-
ви, вивченням якісних і кількісних пара-
метрів корисної копалини, обґрунту-
вання підрахунку запасів; г) комплекс 
геологорозвідувальних робіт: геологіч-
не обслуговування бурових робіт, відбір 
проб із керну свердловин, гамма-каро-
таж свердловин, гідрогеологічні дослі-
дження; д) лабораторні роботи: прове-
дення фізико-механічних досліджень, 
визначення петрографічного і хімічно-
го складу; лабораторні і технологічні 
випробування: проведення фізико-ме-
ханічних досліджень кернових проб за 
повною і скороченою програмами, ви-
пробування сировини, петрографічні, 
хімічні і спектральні аналізи, радіацій-
но-гігієнічна оцінка сировини; е) каме-
ральні роботи: складання геологічного 
звіту, підготовка матеріалів і складання 
ТЕО постійних кондицій та інші [7]. 

Так, спеціалізоване підприємство 
проводить геологічну експертизу на ос-
нові документів та матеріалів, наданих 
надрокористувачами. Подані на геоло-
гічну експертизу матеріали реєструють-
ся у спеціалізованому підприємстві та 
перевіряються на відповідність вимогам 
щодо їх повноти і якості. Якщо подані 
на геологічну експертизу матеріали не 
дають змоги достовірно та якісно вико-
нати геологічну експертизу або якщо 
склад і зміст зазначених матеріалів не 

відповідає вимогам відповідних норма-
тивно-правових актів у сфері геологіч-
ного вивчення та раціонального вико-
ристання надр, всі подані на геологічну 
експертизу матеріали протягом 10 днів 
з дня їх надходження повертаються 
надрокористувачам на доопрацювання 
із зазначенням недоліків і пропозиція-
ми щодо їх усунення, включаючи про-
ведення додаткових робіт (науково-до-
слідних, геолого-зйомочних, пошуко-
во-оцінювальних тощо) [9].

Відомо, що чинне законодавство 
надає суб’єктам підрядних правовідно-
син самостійно визначати обсяг робіт, 
який має бути виконано, тобто сторони 
договору підряду з геологічного ви-
вчення надр самостійно за допомогою 
технічної документації та кошторису 
можуть визначити межі вимог кожної із 
сторін. Зокрема, замовник має право 
вимагати виконання і передання йому в 
обумовлений строк отриману геологіч-
ну інформацію, а підрядник — затвер-
дити проектно-кошторисну документа-
цію, визначити межі проведення робіт, 
прийняти закінчену роботу та оплатити 
виконані роботи. 

Звідси цілком очевидним є  те, що 
законодавчий підхід щодо розроблен-
ня та затвердження проектно-кошто-
рисної документації та програми робіт з 
геологічного вивчення надр є правиль-
ним, адже виконання такого роду робіт 
мають відбуватися не лише за наявності 
дозвільної документації, а й за пого-
дженням сторін. 

Обов’язком замовника є обов’язок 
видавати та направляти підрядника в 
межах своєї компетенції відповідні при-
писи, розпорядження та/або повідом-
лення. Подібно до того, як за умовами 
договору будівельного підряду замов-
ник має надати будівельний майданчик 
підряднику, так за умовами досліджува-
ного нами договору замовник повинен 
передати підряднику земельну ділянку 
для проведення геологічного вивчення 
надр, яка знаходиться у нього на праві 
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користування. Виконання цього обо-
в’язку фактично зводиться до передан-
ня підряднику земельної ділянки та на-
лежно оформлених документів про її 
користування. Площа та стан наданої 
земельної ділянки мають відповідати 
вимогам, що визначені Дозволом ко-
ристування та відповідними нормами 
чинного законодавства. Іншими слова-
ми, саме замовник має створити підряд-
нику всі необхідні умови для виконання 
робіт з геологічного вивчення надр за 
державним замовленням. 

Зважаючи на реалії сьогодення, вва-
жаємо, що підрядник повинен уважно 
вивчити усі надані замовником доку-
менти (рекомендується перевіряти їх 
відповідність до законодавчо встанов-
лених вимог), оскільки будь-які відхи-
лення від юридично правильного 
оформлення поданих замовником до-
кументів може призвести до певних не-
порозумінь, як наслідок, втрати матері-
альної винагороди за виконані роботи, 
а то й штрафних санкцій. 

Виходячи із змісту абз. 2 ч.1 ст. 879 
ЦК України, замовник може прийняти 
на себе зобов’язання із надання іншого 
роду робіт. Зокрема, на замовника може 
бути покладено обов’язок забезпечити 
електроенергією, без якої видається не-
можливим виконати роботи і таким чи-
ном досягти кінцевого результату. Такий 
обов’язок передбачається і при необхід-
ності забезпечення підрядника умовами 
для виконання робіт у капітальному бу-
дівництві [10, с. 93]. Як слушно зазначає 
О. Л. Абрамцова, сприяння підряднику 
зі сторони замовника має відбуватися та-
ким чином, щоб лише забезпечити без-
перервну діяльність підрядника із досяг-
нення результату роботи [1, с. 108]. При 
цьому, зазначимо, що нині закон не 
містить переліку дій, які являють собою 
сприяння з боку замовника, їх порядок, 
обсяг. Відтак, конкретні умови сприяння, 
їх обсяг та порядок, на нашу думку, сто-
рони мають визначати самостійно у до-
говорі підряду на геологічне вивчення 

надр за державним замовленням. При 
цьому, якщо в договорі не зафіксовані 
дії, які вважаються як сприяння для під-
рядника, у разі вимог підрядника, замов-
ник вправі відмовитися від їх виконання. 

Наступним слід навести право за-
мовника, у разі порушення стандартів 
та правил, що можуть спричинити псу-
вання родовищ, суттєве зниження 
ефективності робіт або привести до 
значних збитків, припинити право ко-
ристування надрами шляхом анулюван-
ня Дозволу в установленому порядку. 

Направляти матеріали щодо виявле-
них порушень в інші уповноважені дер-
жавні органи для проведення контроль-
них дій і перевірок, притягнення у разі 
порушення підрядника до відповідаль-
ності та/або вжиття заходів реагування 
відповідно до законодавства. 

Відповідно до ч. 1 ст. 853 ЦК Украї-
ни, замовник зобов’язаний при вияв-
ленні відступів від умов договору або 
інших недоліків, що погіршують ре-
зультат роботи, негайно заявити про це 
підряднику. Не вдаючись до детального 
дослідження «недоліків» зазначимо 
лише те, що в правовій літературі їх 
прийнято поділяти на явні та прихова-
ні. Явними недоліками вважаються такі, 
що могли бути встановлені замовником 
при звичайному способі прийняття ро-
біт. Прихованими недоліками назива-
ються відступи від умов договору підря-
ду, які не могли бути встановлені замов-
ником при звичайному способі при-
йняття підрядних робіт, в тому числі 
недоліки, що умисно приховані підряд-
ником [12, с. 643]. При цьому, у разі їх 
виявлення для такого роду робіт має 
значення і правильне їх оформлення. 
Так, на думку М. С. Біленко, правильне 
оформлення недоліків, означає необ-
хідність вказати всі претензії до заверше-
ного будівництвом об’єкта, оскільки у 
випадку відсутності їх фіксації у акті, за-
мовник не зможе при виникненні спору 
посилатися на них в суді [2, с. 135]. При 
цьому, як зазначено у правовій літерату-
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рі, якщо ж висловлені претензії до робіт 
не впливають на освоєння виробничих 
потужностей, вони не повинні пере-
шкоджати прийманню об’єкта. В цьому 
випадку сторони складають перелік 
претензій, що додається до акту здачі 
об’єкта в дію, і визначають строки їх 
усунення [11, с. 557]. 

Отже, у договорі підряду на геоло-
гічне вивчення надр за державним за-
мовленням можливими є як явні недолі-
ки, так і приховані. При цьому, у разі 
виявлення прихованих недоліків, за-
мовник відразу повинен повідомити 
про це підрядника. Отримавши від за-
мовника повідомлення щодо виявлення 
явних чи прихованих недоліків, підряд-
ник має право перевірити повідомлен-
ня замовника. У разі непогодження під-
рядника із заявою замовника щодо ви-
явлених недоліків призначається пев-
ного роду експертиза. Витрати на її 
призначення, за загальним правилом 
несе підрядник, незалежно від того, на 
чию вимогу експертиза призначена. 
Винятком із загального правила є той 
випадок, коли експертиза встановила 
відсутність порушень умов договору пі-
дряду або причинного зв’язку між діями 
підрядника та виявленими недоліками в 
його роботі. Тоді витрати на проведен-
ня експертизи несе та сторона, яка ви-
магала її призначення, а якщо експерти-
зу призначено за погодженням сто-
рін — обидві сторони порівну. В свою 
чергу, під витратами, які покладаються 
на сторони А. Б. Гриняк пропонує ро-
зуміти судові витрати, поняття, склад і 
порядок стягнення яких визначаються 
ЦПК України [5, с. 194].

Окрім наведених вище прав та 
обов’язків замовника, чинним законо-
давством передбачено норми щодо 
правових наслідків у разі коли замовник 
ухиляється від прийняття результатів 
робіт (ст. 853 ЦК України). Так, якщо 
замовник протягом одного місяця ухи-
ляється від прийняття виконаної робо-
ти, підрядник має право після дворазо-

вого попередження продати результат 
роботи, а суму виторгу, з вирахуванням 
усіх належних підрядникові платежів, 
внести в депозит нотаріуса на ім’я за-
мовника, якщо інше не встановлено до-
говором (ч. 5 ст. 853 ЦК). З наведеного 
стає зрозумілим, що підрядник має пра-
во продати результат робіт іншим осо-
бам, з отриманих коштів вирахувати 
свою винагороду та витрати на прове-
дені роботи, а залишок суми (у разі 
його наявності) внести в депозит нота-
ріуса на ім’я замовника. Однак, дослід-
жуючи наведене питання вважаємо до-
речним дослухатися до думки О. В. Ди-
би, який зазначає, що у договорі підря-
ду на проведення проектних робіт, таке 
право підрядник не зможе реалізувати. 
Відносини з проведення проектних ро-
біт містять індивідуалізуючі ознаки ре-
зультату робіт і не можуть бути викори-
стані у іншій діяльності [6, с. 121]. З ог-
ляду на специфіку досліджуваних нами 
договірних зобов’язань вважаємо, що 
право підрядника, у разі ухилення за-
мовника прийняти результат робіт, піс-
ля дворазового попередження, щодо 
продажу результату виконаних робіт 
(геологічної інформації про надра), 
можливе за умови, якщо особа, яка вия-
вила намір придбати таку інформацію 
має спеціальний дозвіл на користуван-
ня надрами, зокрема тією ділянкою де 
проводилися роботи. 

Передання результатів робіт та їх 
прийняття оформляються актом про 
прийняття, підписаним обома сторона-
ми. Саме з моменту підписання сторо-
нами цього документу замовник набу-
ває право власності на виготовлену річ. 
Таким чином, зазначений документ 
(акт прийому-передачі) має особливу 
юридичну силу, адже він є доказом ви-
конання підрядником своїх договірних 
зобов’язань [4, с. 181]. 

Наступним обов’язком замовника є 
обов’язок із оплати виконаних підряд-
ником робіт після передачі їх результа-
ту. За загальним правилом розрахунків, 
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що діє у загальній системі підряду, під-
рядник, як правило, виконує роботи 
своїм коштом, своїми силами та на свій 
ризик. У положенні ч. 1 ст. 854 ЦК Ук-
раїни закріплено обов’язок замовника 
сплатити підряднику зумовлену догово-
ром ціну та одночасно право замовника 
сплатити її лише після остаточної здачі 
результату виконаних робіт. При цьо-
му, договором може бути встановлена й 
попередня оплата або оплата окремих 
етапів. З наведеного доходимо виснов-
ку й про інші форми розрахунків, які 
можуть встановлюватися за домовлені-
стю підрядника та замовника. У разі, 
якщо договором підряду на геологічне 
вивчення надр за державним замовлен-
ням не передбачено попередньої опла-
ти виконаної роботи або окремих її ета-
пів, замовник зобов’язаний сплатити 
підряднику зумовлену договором ціну 
після остаточної передачі геологічної 
інформації про надра. 

У договорі підряду з геологічного 
вивчення надр за державним замовлен-
ням оплата виконаних робіт здійсню-
ється за кошти державного бюджету. 
Це має значення при встановленні пра-
ва власності на отриманий результат. 
Зокрема геологічна інформація, створе-
на (придбана) на кошти державного 
бюджету, є державною власністю і реа-
лізується Держгеонадра згідно з Поло-
женням про порядок розпорядження 
геологічною інформацією затвердженим 
Постановою КМ України від 13 червня 
1995 р. № 423. В свою чергу, геологічна 
інформація, створена (придбана) на 
власні кошти юридичних та фізичних 
осіб, є їх власністю. Реалізація цієї ін-
формації здійснюється її власником за 
погодженням з Держгеонадра. Така гео-
логічна інформація може переходити 
до державної власності у разі передачі її 
до відповідних банків даних, фондів 
або архівів на договірній основі. 

Як і при будівництві, так і при гео-
дорозвідувальних роботах трапляються 
випадки необхідності зупинення прове-

дення робіт (відсутність відповідних ма-
теріалів, винесення ухвали судом про 
зупинення робіт до розгляду справи, 
прийняттям рішення компетентними 
органами про відсутність коштів у дер-
жавному або місцевому бюджетах то-
що). У таким випадках передбачено обо-
в’язок замовника оплатити підряднику 
виконані до консервації роботи та від-
шкодувати йому пов’язані з консерваці-
єю витрати (ч. 7 ст. 321 ГК України). 

На думку О. М. Вінник, консерва-
ція — це комплекс будівельних робіт, 
призначених для зберігання об’єкта, на 
якому припинено або не ведеться будів-
ництво, на визначений час, і які вклю-
чають тимчасові або постійно діючі за-
хисні або конструктивні заходи, що за-
побігають руйнуванню об’єкта [3, с. 213]. 
Однак, на нашу думку, консервація ви-
конання робіт не припиняє договірних 
зобов’язань сторін. Тому після вирі-
шення об’єктивних причин, що зумо-
вили консервацію, сторони можуть 
продовжити виконання робіт відповід-
но до раніше укладеного договору під-
ряду на геологічне вивчення надр за 
державним замовленням.

За чинним законодавством України, 
як для замовника, так і для підрядника, 
передбачено спільний обов’язок збере-
ження конфіденційної інформації та ко-
мерційної таємниці (ст. 862 ЦК Украї-
ни). На думку М. С. Біленко, даною нор-
мою законодавець встановлює локаль-
ний випадок режиму поширення інфор-
мації, зокрема — заборону поширення 
певної інформації, якою володіють та 
використовують сторони підрядних 
правовідносин [2, с. 145]. У досліджува-
ному нами договорі вважаємо, що як за-
мовнику, так і підряднику ні в процесі 
виконання, ні в момент закінчення робіт 
забороняється поширювати отриману 
інформацію, адже саме вона є предме-
том цього договору. До такої інформації 
слід відносити: а) інформацію про нові 
рішення і нові технічні знання як такі, 
що захищаються законом, так і такі, що 
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не захищаються законом; б) інформа-
цію, яка розглядається її власником як 
комерційна таємниця. 

Здійснюючи нагляд за виконанням 
робіт, замовник не повинен втручатися 
в діяльність підрядника, зокрема надава-
ти підряднику вказівки про те, як слід 
організувати роботу на певній земель-
ній ділянці, в тому числі, які методи і 
прийоми ведення робіт потрібно засто-
совувати тощо. Однак, зважаючи на те, 
що замовник має право здійснювати 
контроль за виконанням робіт, вважає-
мо, що замовник в силі своїх недостат-
ніх навичок, або знань має право залу-
чати іншим спеціалізованим особам 
вести нагляд за веденням робіт. Дореч-
ним в цьому питанні стають послуги 
інжинірингових компаній. Останні в 
Україні розпочинають свою діяльність, 
і на нашу думку, досить успішно. 

Так, на думку К. Е. Насурлаєвої, ін-
жиніринг є важливим методом збіль-
шення ефективності вкладеного в об’єкт 
капіталу. Інжинірингові послуги — це 
спосіб передачі нових технологічних та 
інших знань, але ці послуги являють со-
бою товар, що відрізняється від техноло-
гії. Інжинірингові фірми в галузі управ-
ління займаються не плануванням, а роз-
робкою нових методів планування ви-
робництва продукції на основі марке-
тингових досліджень зовнішнього рин-
ку, не обліком і звітністю, а саме пошу-
ком нових підходів до обліку і звітності, 
модернізації структур управління, контр-
олю за якістю продукції тощо [8, с. 11]. 

Отже, саме завдяки своїй універ-
сальності інжиніринг застосовується 

під час реалізації проектів найрізнома-
нітнішого характеру: науково-дослід-
них, проектно-будівельних, виробни-
чих, збутових тощо. 

Крім наведених вище прав та 
обов’язків, замовник має право у будь-
який час відмовитися від договору під-
ряду з геологічного вивчення надр за 
державним замовленням, зокрема й за 
умов збільшення кошторису (ч. 4 
ст. 844 ЦК України). Так, зі змісту наве-
деної статті, замовник, за умови несвоє-
часного або повільного виконання ро-
біт підрядником, має право вимагати 
розірвання договору будівельного під-
ряду та відшкодування збитків. Такий 
законодавчий підхід пояснюється тим, 
що чинним законодавством не допуска-
ється одностороння відмова від вико-
нання зобов’язання.

Окрім законодавчо визначених 
прав замовника зміст підрядних пра-
вовідносин дозволяє виявляти й інші 
права, перелік яких не є вичерпним. 
Звідси можна зазначити, що законо-
давець лише конкретизує найнеобхід-
ніші права, якими наділений замов-
ник, залишаючи сторонам право са-
мим визначити ряд інших прав у до-
говорі підряду з геологічного вивчен-
ня надр за державним замовленням. 
При цьому як і будь-який цивіль-
но-правовий договір юридична кон-
струкція досліджуваного нами догово-
ру повинна надавати змогу, з одного 
боку, забезпечити самостійність під-
рядника щодо виконання робіт, а, з 
другого — гарантувати замовнику 
право на отримання результату. 
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У системі факторів, що забезпечу-
ють гармонійне поєднання інтересів 
охорони навколишнього середовища і 
сталого розвитку суспільства, міжна-
родне право займає особливе місце. 
Необхідність міжнародно-правового 
регулювання зумовлена тим, що приро-
да не визнає державних кордонів. За-
бруднення повітря і водних ресурсів, 
зокрема світового океану, має транскор-
донний характер. 

Розв’язання екологічних проблем у 
сучасний період не може бути забезпе-
чене тільки національними заходами. 
Адже те, що відбувається в одній дер-
жаві, впливає на екологічну ситуацію в 
інших. Крім того, значна частина при-
родних ресурсів та інших об’єктів 
навколишнього середовища знаходить-
ся поза межами дії національної юрис-
дикції (Світовий океан, Антарктика, 
космічний простір). Вони інтенсивно 
використовуються і зазнають значного 
антропогенного впливу, що негативно 
відображається  на якості екології. Тран-
скордонний характер має забруднення 
води і атмосферного повітря. Глобаль-

ного характеру набули проблеми руй-
нування озонового шару Землі, зміни 
клімату, вирубки тропічних лісів, збере-
ження біологічного різноманіття та 
природної спадщини людства. До цієї 
ж групи належать і проблеми викори-
стання та охорони мігруючих видів тва-
рин, риб та птахів.

Наше покоління стало свідком драма-
тичних подій, які змінили природу відно-
син людини з навколишнім його середо-
вищем. Виникає реальна небезпека того, 
що людина в найближчому майбутньому 
не зможе скористатися здобутими права-
ми, бо саме розвиток людського суспіль-
ства ставить виживання людини під ре-
альну серйозну загрозу.

Ось чому у комплексі прав особи-
стості на перше місце висувається пра-
во на життя, на середовище та умови 
праці, не загрожують її існуванню. Пра-
во на життя — це конституційне право, 
закріплене ст. 3 Конституції Украї-
ни [1], згідно якої людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю.
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У ст. 3 Закону України «Про охоро-
ну навколишнього природного середо-
вища»[2] сформульовані основні прин-
ципи її охорони пріоритет охорони 
життя і здоров’я людини, забезпечення 
сприятливих екологічних умов для 
життя, праці та відпочинку населення; 
науково обґрунтоване поєднання еко-
логічних і економічних інтересів су-
спільства, які забезпечують реальні га-
рантії прав людини на здорове і спри-
ятливе для життя навколишнє природ-
не середовище та ін.

У ст. 50 Конституції України за-
кріплено право громадян на безпечне 
для життя та здоров’я довкілля. В Законі 
України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» у розділі 2 
«Екологічні права та обов’язки грома-
дян» вперше сформульовані екологічні 
права громадян.

Реалізація права людини на життя 
простого і природного — в наші дні 
вже неможлива без міжнародного вирі-
шення екологічних проблем

Згідно п. 2 ст. 1 «Декларації прав і 
свобод людини і громадянина» від 22 ли с-
топада 1991 р і ст. 9 Конституції України  
загальновизнані принципи і норми між-
народного права і міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, є частиною на-
ціонального законодавства України.

Міжнародне право навколишнього 
середовища — одна з нових, але бурх-
ливо розвиваються галузей міжнарод-
ного публічного права. «Молодше» неї, 
мабуть, лише міжнародне космічне пра-
во та міжнародне інформаційне право.

Сьогодні міжнародне право навко-
лишнього середовища є однією з най-
більш розвинених галузей міжнародно-
го права. Перелік міжнародно-правових 
інструментів з охорони навколишнього 
середовища, раціонального природо-
користування, забезпечення екологіч-
ної безпеки становить, за різними оцін-
ками, від декількох сотень до декількох 
тисяч актів. Такі розбіжності в підра-

хунках пов’язаний з обсягом міжнарод-
но-правових актів, які враховуються: 
якщо мова йде про багатосторонні між-
народні договори, прийняті під егідою 
ООН або її організацій, то їх кількість 
не перевищить сьогодні 200. Є й інший 
підхід, який враховує регіональні та 
двосторонні міжнародні угоди, укладені 
на різних рівнях; декларації, хартії, ме-
морандуми, які рахують окремими між-
народними інструментами не тільки 
самі договори, але і всі додаткові прото-
коли до них. При такому підході кіль-
кість актів міжнародного права навко-
лишнього середовища напевно складе 
декілька тисяч, хоча точну цифру на-
вряд чи можна сьогодні назвати, врахо-
вуючи відсутність відповідного універ-
сального обліку. Як би там не було, на-
вряд чи можна заперечувати той факт, 
що ця галузь — одна з найбільш стрім-
ко розвиваються. Для порівняння: між-
народне космічне право сьогодні сфор-
мований п’ятьма основними договора-
ми ООН і п’ятьма групами  принципів, 
закріплених резолюціями ООН [3].

Право навколишнього середови-
ща — одна з галузей, де простежується 
чіткий прямий зв’язок між міжнарод-
ним правом і національним законодав-
ством. Якщо, наприклад, право зовніш-
ніх відносин або право збройних кон-
фліктів, — це насамперед галузі міжна-
родного права, а цивільне, конституцій-
не, адміністративне або фінансове пра-
во структуруються на рівні національ-
них правових систем, то право навко-
лишнього середовища виділено в само-
стійну галузь як у міжнародному праві, 
так і в національному законодавстві 
більшості країн світу. Якщо порівняно 
оцінювати регулюючий вплив міжна-
родної та національної складових в 
праві навколишнього середовища, то 
необхідно зазначити в цій частині до-
сить ілюстративну динаміку. В епоху 
зародження права навколишнього сере-
довища спостерігалося явне превалю-
вання національно-правового регулю-
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вання над міжнародно-правовим, в 70-х — 
80-х роках 20 століття намітився певний 
паритет, а сьогодні, на початку 21 сто-
ліття, пріоритет правового регулюван-
ня все більше зміщується в бік міжна-
родно-правового вектора, і відповідна 
тенденція буде послідовно зберігатися. 
Це насамперед пов’язано з процесами 
глобалізації та посиленням в геоме-
тричній прогресії антропогенного 
впливу на природу. Такий вплив не 
тільки посилюється, а стає все більш 
витонченим. Природа ж не знає дер-
жавних кордонів. Так, аварії, подібні 
тій, що сталася на Чорнобильській 
атомній станції, завдають шкоди еколо-
гічним інтересам десятків країн. А, на-
приклад, аварійне скидання нафти в 
море призводить до загибелі живих ре-
сурсів моря на сотнях кілометрів від міс-
ця аварії, зневажаючи делімітацію мор-
ських кордонів.

На рівні самої галузі міжнародного 
права навколишнього середовища та-
кож відбуваються процеси зміни пріо-
ритетів правового регулювання. Якщо 
на початковому етапі свого розвитку в 
сферу правового впливу міжнародного 
права навколишнього середовища 
включався захист окремих видів тварин 
чи рослин, охорона унікальних при-
родних комплексів або розташованих 
на території кількох країн природних 
ресурсів (міжнародних річок, озер) і т. п., 
то сьогоднішнє міжнародно-правове 
регулювання не може залишатися 
інертним по відношенню до процесу 
глобалізації самих екологічних про-
блем, їх все більш помітним зв’язком з 
екологічною безпекою не окремих 
країн, регіонів чи навіть континентів, а і 
всієї планети Земля. Такі проблеми, як 
зміна клімату (парниковий ефект і 
пов’язане з ним глобальне потепління), 
руйнування озонового шару, вичерп-
ність природних ресурсів (в першу чер-
гу, прісної води), збідніння біологічних 
ресурсів планети (зниження біорізно-
маніття), втрата ґрунтової родючості і 

ін. вимагають адекватних правових ін-
струментів для їх вирішення. І такі ін-
струменти активно створюються. 

У цьому ряду можна назвати Кон-
венцію про охорону озонового шару 
(Відень, 1985) та Монреальський про-
токол до неї (1987 з подальшими до-
повненнями) про речовини, що руйну-
ють озоновий шар; Рамкову конвенцію 
ООН про зміну клімату (Ріо-де-Жаней-
ро, 1992) та Кіотський протокол до 
неї (1997) про обмеження та скорочен-
ня викидів парникових газів, які не регу-
люються Монреальським протоколом, 
а також інших речовин, що призводять 
або можуть призвести до змін клімату; 
Конвенцію про транскордонне забруд-
нення повітря на великі відстані (Жене-
ва, 1979) і всі протоколи до неї, Конвен-
цію про біорізноманітність (Ріо-де-Жа-
нейро, 1992), Стокгольмську конвенцію 
про стійкі органічні забруднювачі (2001), 
Лісові принципи (1992) та ін.

Ці міжнародні документи (умовно 
«технократичного» змісту), мають на 
меті приборкати екологічні ефекти 
НТП, поставити в певні правові рамки 
процес економічного зростання. Поряд 
з цим сучасне міжнародне право навко-
лишнього середовища розвивається і в 
бік встановлення і розвитку «екологіч-
ної парадигми» міждержавних і вну-
трішньодержавних відносин, погли-
блення принципів і правил екологічно 
коректної взаємодії держав, виробляю-
чи норми т. н. «зеленого етикету». Се-
ред таких актів можна назвати велику 
кількість декларацій (у т. ч. прийнятих 
на самітах ООН), резолюцій, рекомен-
дацій, меморандумів і рішень міжурядо-
вих та інших міжнародних організацій з 
питань екологічно коректної поведінки 
для забезпечення сталого розвитку. 
Стокгольмська декларація 1972 р. про 
охорону навколишнього середовища, 
Всесвітня хартія природи 1982 р., Де-
кларація 1992 р. в Ріо-де-Жанейро про 
охорону навколишнього середовища і 
розвитку, Йоханнесбукгский план ви-
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конання рішень зі сталого розвитку 
2002 р., «Порядок денний на 21 століт-
тя», Декларація тисячоліття ООН, при-
йнята на 55-й сесії Генеральної Асам-
блеї ООН, та ін. [4].

Тут ми впритул підійшли до питан-
ня форми міжнародного права навко-
лишнього середовища, тобто питань 
джерел цієї галузі права.

Формування права навколишнього 
середовища почалося з міжнародної 
Конференції з охорони природи в Бер-
ні (Швейцарія) у 1913 р., в якій брало 
участь 29 країн і де відбулася широка 
дискусія щодо необхідності захисту 
природи від впливу суспільства та 
об’єднання зусиль держав у цій діяльно-
сті. Конференція прийняла постанову 
про створення Комісії для міжнародної 
охорони природи з метою зібрання, 
узагальнення й опублікування всіх да-
них про стан природи світу та її охоро-
ну, а також для пропаганди міжнарод-
ної охорони природи. Рішення цієї 
конференції не були реалізовані, 
оскільки почалася Перша світова війна, 
яка відсунула питання охорони приро-
ди на задній план.

До загальної дискусії звелась і робо-
та першого Міжнародного конгресу з 
охорони природи, який відбувся у Па-
рижі в 1923 році.

Попри це, сама постановка питання 
на конференції у Берні й на конгресі у 
Парижі не залишилася безрезультат-
ною. У 1928 р. у Брюсселі (Бельгія) 
було відкрито Міжнародне бюро захи-
сту природи. Його функції були обме-
женими та зводилися до збирання ін-
формації про природоохоронне зако-
нодавство і складання переліку всіх на-
ціональних парків і заповідників. Але 
діяльність цього Бюро не залишила 
помітного сліду. Практично не здійс-
нювала природоохоронної діяльності і 
Ліга Націй. Певною мірою це було 
пов’язано з тим, що в цей час проблема 
охорони природи на урядовому рівні 
ще не сприймалась як глобальна для 

людства і нею опікувалися здебільшого 
вчені та фахівці.

Наступний етап у становленні між-
народного  екологічного  співробіт-
ництва був пов’язаний з утворенням 
ООН. У 1948 р. за активної підтримки 
ЮНЕСКО на базі Брюссельського 
бюро було утворено фактично першу 
міжнародну неурядову природоохо-
ронну організацію — Міжнародний 
союз захисту природи (нині — Міжна-
родний союз збереження природи та 
природних ресурсів) [5].

На початку 1960-х років до екологіч-
них проблем безпосередньо долучилася 
ООН. Резонансною подією стало прий-
няття XVII сесією Генеральної Асамблеї 
ООН 18 грудня 1962 р. резолюції «Еко-
номічний розвиток і охорона природи». 
Вона акцентувала увагу світової гро-
мадськості на проблеми відносин су-
спільства і природи, яка у той час почала 
різко загострюватися. Держави — члени 
ООН підтвердили, що діяльність з охо-
рони природи, тобто збереження, від-
новлення, збагачення і раціонального 
використання природних ресурсів, 
відіграє надзвичайно важливу роль в 
економічному розвитку країн, і вислови-
лися за розвиток міжнародного приро-
доохоронного співробітництва.

У червні 1972 р. в Стокгольмі відбу-
лася Конференція ООН із проблем 
навколишнього середовища, яка прий-
няла Декларацію принципів і План дій. 
Декларація містить керівні положення, 
на які повинні опиратися держави і між-
народні організації у своїх діях, що 
впливають на стан навколишнього се-
редовища. Цей документ не має 
обов’язкової юридичної сили, але вира-
жає політичні установки, визнані дер-
жавами. Декларація складається з Пре-
амбули і 26 принципів. У Преамбулі 
підкреслено глобальний характер про-
блем охорони навколишнього середо-
вища. План дій є програмним докумен-
том, що містить 109 рекомендацій щодо 
вирішення екологічних проблем, які 
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стосуються планування населених пун-
ктів із урахуванням якості навколишнь-
ого середовища; управління природни-
ми ресурсами; визначення забруднюва-
чів, що мають міжнародне значення, і 
боротьби з ними; освітніх, інформацій-
них, соціальних і культурних аспектів 
проблем навколишнього середовища; 
розвитку навколишнього середовища.

Значною подією в розвитку міжна-
родного екологічного права була спе-
ціальна нарада урядових експертів, про-
ведена під егідою ЮНЕП 1981 року у 
Монтевідео. На ній були підведені під-
сумки роботи ЮНЕП у розвитку між-
народного екологічного права і прий-
нята програма правотворчої діяльності 
на перспективу, зокрема першочергову 
увагу приділено вдосконаленню право-
вого регулювання відносин, пов’язаних 
із транскордонним забрудненням вод-
них джерел і атмосферного повітря, 
компенсації шкоди, заподіяної еколо-
гічними правопорушеннями, руйнуван-
ням озонового шару.

У 1984 р. Генеральна Асамблея ООН, 
занепокоєна погіршенням стану довкіл-
ля в глобальному масштабі, створила 
Міжнародну комісію з навколишнього 
середовища і розвитку з метою розроб-
ки стратегії охорони навколишнього се-
редовища, яка б дозволила забезпечити 
сталий економічний розвиток до 2000 р. 
і на більш тривалий період та розгляну-
ти засоби ефективного вирішення еко-
логічних проблем світовим співтовари-
ством. Міжнародна комісія під керів-
ництвом Прем’єр-міністра Норвегії Гро 
Харлем Брундтланд представила у 1987 р. 
Генеральній Асамблеї ООН фундамен-
тальну працю під назвою «Наше спільне 
майбутнє». Основним висновком Комісії 
було те, що для досягнення сталого (зба-
лансованого, стійкого) соціально-еконо-
мічного розвитку необхідно, щоб рі-
шення на всіх рівнях приймались з ура-
хуванням екологічних факторів. Тоді за-
доволення екологічних потреб сучасно-
го суспільства не ставить під загрозу 

здатність майбутніх поколінь задоволь-
нити свої потреби.

Ідеї Міжнародної комісії, зокрема 
принцип сталого розвитку, були покла-
дені в основу Конференції ООН з 
навколишнього середовища і розвитку, 
яка відбулася 3–14 червня 1992 р. у Ріо-
де-Жанейро. Це був глобальний фо-
рум на найвищому рівні: у Конференції 
взяло участь 180 держав, представлених 
їх першими особами (главами держав та 
міністрами охорони довкілля), а також 
більш як 30 міжурядових і неурядових 
міжнародних організацій. На конфе-
ренції було прийнято два програмних 
документи — Декларацію з навколиш-
нього середовища і розвитку (Деклара-
цію Ріо), яку називають «зеленим кодек-
сом» поведінки держав, і Довготривалу 
програму подальших дій в глобальному 
масштабі (Порядок денний на ХХІ сто-
річчя) — 800-сторінковий план розвит-
ку, пов’язаний з охороною довкілля, а 
також Рамкову конвенцію про зміни 
клімату, Конвенцію про біологічне різ-
номаніття та Заяву про лісові принци-
пи, яка може стати кроком вперед до 
розробки конвенції про охорону лісів.

Декларація Ріо містить основні 
принципи екологічно коректної по-
ведінки держав і світового співтовари-
ства на сучасному етапі. Дотримання 
цих принципів у внутрішній і зовніш-
ній практиці буде сприяти забезпечен-
ню національного та міжнародного 
екологічного правопорядку.

Порядок денний на ХХІ сторіччя 
визначає актуальні проблеми охорони 
навколишнього середовища і напрямки 
діяльності для вирішення цих проб лем.

Як відомо, міжнародне співробіт-
ництво розвивається на глобальному та 
регіональному рівнях. Ми розглянули 
глобальний.

На європейському рівні важливою 
подією, що стимулювала розвиток між-
народного екологічного права, стало 
прийняття на конференції міністрів 
охорони навколишнього середовища 
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(Люцерн, Швейцарія, 28–30 квітня 
1993 року) Програми дій з охорони 
навколишнього середовища для Цент-
ральної і Східної Європи, яка містить 
критерії для визначення пріоритетів дер-
жавами, законодавчі та інституціональні 
реформи, реформи у сфері екологічної 
політики та інвестування у розв’язання 
невідкладних екологічних проблем.

Конференція міністрів охорони 
навколишнього середовища в жовтні 
1995 року в Софії стала важливим кро-
ком у демократизації процесу прийнят-
тя екологічно значущих рішень, оскіль-
ки були схвалені керівні принципи до-
ступу до екологічної інформації та 
участі громадськості у прийнятті рі-
шень у сфері навколишнього середови-
ща. Цей документ став основою для 
Європейської конвенції з аналогічною 
назвою, яку було розроблено групою 
експертів Економічної комісії ООН для 
Європи і підписано 35 країнами, у тому 
числі Україною, на IV Європейській 
конференції міністрів навколишнього 
середовища в Орґусі (Данія) 25 червня 
1998 року. Ця конференція прийняла 
ряд інших важливих документів, зокре-
ма протоколів до Конвенції про транс-
кордонне забруднення повітря на вели-
кі відстані, які продовжують розвиток 
міжнародного екологічного права в 
рамках процесу «Довкілля для Європи».

На регіональному рівні міжнародне 
співробітництво розвивається, врахову-
ючи особливості географічних і при-
родних регіонів, які творять єдині еко-
логічні системи. Наприклад, існують 

міжнародні екологічні програми «Чор-
нобиль», «Чорне море», «Карпати», в 
яких бере участь Україна.

Отже, сьогодні ми є свідками бурх-
ливого розвитку міжнародного права 
взагалі і міжнародного права навколиш-
нього середовища зокрема. Останнє 
розвивається у напрямку сталого роз-
витку, тобто такого економічного і со-
ціального розвитку, який відповідає по-
требам нинішнього покоління, не загро-
жуючи можливості майбутніх поколінь 
задовольнити свої власні потреби.

Згідно з загальноприйнятим визна-
ченням міжнародне право навколишнь-
ого середовища — це система принци-
пів та норм міжнародного права, що 
регулюють відносини між його 
суб’єктами в галузі охорони навколиш-
нього середовища й раціонального ви-
користання природних ресурсів.

Міжнародно-правова  охорона 
навколишнього середовища являє со-
бою сукупність цілеспрямованих дій 
суб’єктів міжнародного права, спрямо-
ваних на охорону природного середо-
вища, забезпечення його раціонально-
го використання з метою збереження 
сприятливої для життєдіяльності люд-
ства планетарної екосистеми.

Міжнародне співробітництво у га-
лузі охорони навколишнього середови-
ща здійснюється на глобальному (всес-
вітньому), регіональному (наприклад 
європейському, панамериканському, 
тихоокеанському тощо) та локальному 
(наприклад придунайському, карпатсь-
кому, азово-чорноморському) рівнях.
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Аналізування та оцінювання конку-
рентних переваг є складним науковим 
завданням, яке потребує застосування 
багаторівневого підходу, оскільки кон-
курентні переваги можуть полягати у 
будь-чому, що стосується діяльності 
підприємств. Крім цього їх оцінювання 
можливе тільки на основі суб’єктивного 
врахування цільових критерії, що від-
стежуються експертами і які мають на 
меті дослідити чи конкурентна перевага 
відповідає поставленим до неї вимогам. 
Тому завдання оцінювання конкурент-
них переваг можна перенести у русло 
експертного опитування та досліджен-
ня його результатів. Проте даний метод 
базується на аналізуванні експертних 
оцінок та потребує наявності достат-
ньої кількості опитаних експертів, із 
різнобічним досвідом та знаннями про-
те спільно високим професіоналізмом 
у вирішення питання щодо оцінювання 
конкурентних переваг підприємств. Це, 
своєю чергою, обґрунтовує припущен-
ня про те, що метод експертного опиту-
вання є не завжди здійсненним, оскіль-

ки базується на достатній вибірці екс-
пертів та може дати суперечливі резуль-
тати через високий рівень не узгодже-
ності між опитаними фахівцями. Ін-
шою проблемою застосування даного 
методу є суб’єктивністьреузальтатів, що 
створює передумови для сумнівів у до-
стовірності результатів його застосу-
вання. Тому оцінювання конкурентних 
переваг має базуватись на методах, які 
позбавлені суб’єктивізму та є незалеж-
ними від точки зору експерта. 

Як уже зазначалось, труднощі в оці-
нювання конкурентних переваг поляга-
ють у тому, що їх можна віднести до 
абстрактних об’єктів, наслідки застосу-
вання яких проявляються по-різному на 
різних підприємствах. Дані висновки 
зумовлені тим, що кожна організація є 
унікальною та здійснює свою діяль-
ність індивідуально, що приводить до 
припущення про необхідність застосу-
вання конкурентних переваг наділених 
унікальними рисами та котрі є такими, 
що можуть бути корисними тільки для 
даної організації. Звідси і підсумок про 
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необхідність застосування ситуаційного 
підходу до оцінювання конкурентних 
переваг. Проте на противагу даному 
твердженню, можна припустити, що 
підприємства, не залежно від роду їх ді-
яльності, мають спільні риси, а отже, і 
спільні критерії визначення їх еконо-
мічної ефективності. Це дає підстави 
вважати обгрунтованим те, що узагаль-
нені методики оцінювання та аналізу 
конкурентних переваг мають будува-
тись на основі дослідження загальних 
показників ефективності діяльності під-
приємства. На основі динаміки даних 
параметрів можливим є дослідити стій-
кість конкурентних переваг та їх пер-
спективність, а також спростувати або 
довести тимчасовий або випадковий 
характер впливу конкурентних переваг 
на діяльність підприємства.

Таким чином, метод аналізу і оцінки 
конкурентних переваг має характеризу-
ватись такими ознаками [2]:

1) базуватись на системі загальних 
критеріїв економічної ефективності 
підприємства;

2) спрямовуватись на дослідження 
довготривалості, стійкості та результа-
тивності.

До загальних критеріїв економічної 
ефективності конкурентних переваг 
можна віднести: чистий прибуток під-
приємства, обсяг реалізації продукції та 
частку на ринку. Чистий прибуток (зби-
ток) відображає фінансовий результат 
діяльності підприємства та демонструє 
то наскільки досліджуване підприємств є 
успішним. Якщо чистий прибуток після 
реалізації конкурентних переваг зростає, 
то даним конкурентним перевагам мож-
на дати високу оцінку. Обсяг реалізації 
продукції відображає масштаби діяльно-
сті підприємства. Чим більшим є обсяг 
реалізації тим більшою може бути еко-
номія на постійних витратах (ефект 
масштабу) і тим складнішим є вхід на 
ринок інших гравців. Тому динаміка об-
сягу реалізації продукції може відобража-
ти якість та ефективність конкурентних 

переваг підприємства. Частка ринку під-
приємства є вагомим критерієм у перелі-
ку загальних параметрів успішності під-
приємств, оскільки даний показник 
може зростати в умовах зниження обсягу 
реалізації і чистого прибутку у періоди 
рецесії або стагнації на ринках товарів і 
послуг, що створює даному підприєм-
ству конкурентну перевагу у майбутньо-
му, коли ринкова кон’юнкутра буде зро-
стаючою і фінансові результати підпри-
ємства покращаться.

Аналізування зазначених показників 
можна віднести до загального аналізу ре-
зультатів діяльності підприємства. Дослі-
дження саме його конкурентних позицій 
можна здійснити на основі розрахунку 
співвідношення між даними показника-
ми і відповідним середньогалузевим зна-
ченням. Це дає підстави, запропонувати 
систему критерії для моніторингу конку-
рентних позицій підприємства:

1. Відношення чистого прибутку 
підприємства до середньогалузевого 
значення:

 (1.1)

де Р — чистий прибуток підприємства, грн; 
РА — середнє арифметичне (зважене 
або геометричне) значень чистого при-
бутку для всіх підприємств у галузі, грн.

2. Відношення обсягу реалізації під-
приємства до середньогалузевого зна-
чення:

(1.2)

де N — обсяг реалізації підприємства, грн; 
NA — середнє арифметичне (зважене 
або геометричне) значень обсягу реалі-
зації для всіх підприємств у галузі, грн.

3. Відношення частки ринку підпри-
ємства до середньогалузевого значення:

    (1.3)

де W — частка ринку підприємства, %;  
WA — середнє арифметичне (зважене 
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або геометричне) значень частки для 
всіх підприємств у галузі, %.

Таким чином, на основі показників 
можливим є оцінити конкурентні пози-
ції підприємства у певній галузі. Даний 
перелік показників не являється ви-
черпним, його можна доповнити інши-
ми параметрами в залежності від специ-
фіки діяльності підприємства та ринку 
на якому воно функціонує. Якщо зна-
чення показників Pω , Nω , Aω  є біль-
шими за одиницю, то обгрунтованим є 
припущення про те, що підприємство 
домінує на ринку і що рівень його кон-
курентоспроможності є одним із най-
вищих. Дані показники є не раціональ-
ними до використання для аналізування 
конкурентоспроможності підприємств, 
які функціонують у галузях з високим 
рівнем концентрації. Оскільки тоді на 
ринку діє незначна кількість гравців, а 
рівень конкуренції є незначним і вияви-
ти найбільш конкурентоспроможного 
гравця тільки на підставі аналізу чисто-
го прибутку, обсягів реалізації продукції 
та частки ринку неможливо. 

Чим можна використовувати пред-
ставлені показники для аналізування 
конкурентних переваг підприємства? 
Безумовно вони характеризують рівень 
конкурентоспроможності підприємства 
проте не дають змогу судити про якість 
та перспективність і ефективність його 
конкурентних переваг. Це зумовлено 
тим, що конкурентні переваги є аб-
страктними і можливо відокремленими 
від загального фінансового стану під-
приємства. Високим рівнем конкурен-
тоспроможності можна довести наяв-
ність та ефективність застосування кон-
курентних переваг проте їх оцінювання 
має базуватись на багаторівневій моде-
лі: створення або пошук конкурентних 
переваг -> реалізації конкурентних пе-
реваг -> відстеження унікальних пара-
метрів або загальних критеріїв успіш-
ності підприємства [3].

Пошук або створення конкурент-
них переваг може зумовити витрати зі 

сторони підприємства тому необхід-
ним є побудова та вибір окремих по-
казників на основі яких можливим є 
моніторинг результатів застосування 
конкурентних переваг. Таким чином, 
знову раціональним є висновок про 
ситуаційність вирішення даного завдан-
ня, оскільки підприємство може реалі-
зовувати будь-які конкурентні переваги, 
які воно зможе виявити. Проте незважа-
ючи на дану обставину скористаємось 
доведеним вище припущенням про те, 
що конкурентні преваги підприємства 
можна оцінити на основі аналізування 
загальних показників результативності 
діяльності підприємства.

До показників результативності під-
приємства за певний період часу можна 
віднести співвідношення між фактич-
ними і плановими показниками. Тоді 
представлені вище індикатори конку-
рентоспроможності підприємства мож-
на трансформувати у систему співвід-
ношень, які дають змогу оцінити відно-
шення між фактично досягнутими ре-
зультатами у покращені конкурентних 
позицій та плановими. Пропонований 
набір показників:

1. Показник результативності із до-
сягнення планового значення відно-
шення чистого прибутку підприємства 
до середньогалузевого:

 

 

(1.4)

де ωРфакт
, ωРплан

 — відповідно фактичне і 
планове значення відношення чистого 
прибутку підприємства до середньога-
лузевого значення, част. од.; Рфакт,  
Рплан — відповідно фактичне і планове 
значення чистого прибутку підприєм-
ства, грн; РАфакт

, РАпрогноз
 — відповідно фак-

тичне середньогалузеве значення чи-
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стого прибутку і прогнозоване значен-
ня даного показника, грн.

2. Показник результативності із до-
сягнення планового значення відно-
шення обсягу реалізації підприємства 
до середньогалузевого:

 
 

(1.5)

де ωNфакт
, ωNплан

 — відповідно фактичне і 
планове значення відношення обсягу 
реалізації підприємства до середньога-
лузевого значення, част. од.; Nфакт,  
Nплан  — відповідно фактичне і планове 
значення обсягу реалізації підприєм-
ства, грн; NAфакт

, NAпрогноз
 — відповідно 

фактичне середньогалузеве значення 
обсягу реалізації і прогнозоване значен-
ня даного показника, грн.

3. Показник результативності із до-
сягнення планового значення відно-
шення обсягу реалізації підприємства 
до середньогалузевого:

  (1.6)

де ωWфакт
, ωWплан

 — відповідно фактичне і 
планове значення відношення частки 
ринку підприємства до середньогалузево-
го значення, част. од.; Wфакт, Wплан   — від-
повідно фактичне і планове значення 
частки ринку підприємства, %; WAфакт

, 
WAпрогноз

 — відповідно фактичне середньо-
галузеве значення обсягу реалізації і про-
гнозоване значення даного показника, %.

Якщо значення показників (1.4, 1.5, 
1.6) є більшим-рівними за одиницю, то 
є підстави говорити про високий рівень 
результативності досліджуваних конку-

рентних переваг підприємства. Пред-
ставлені індикатори характеризують 
вагомість конкурентної переваги для 
підприємства, оскільки дають змогу 
оцінити її результативність. Проте їх 
використання у формі системи показ-
ників та у подальшому дослідження є 
незручним, тому доцільним є їх узагаль-
нення на основі розрахунку інтеграль-
ного показника, загальну вираз матрич-
ного представлення котрого можна 
представити наступним чином:

    (1.7)

де Ir  — інтегральний показник результа-
тивності досліджуваної конкурентної пе-
реваги, част. од.; wp — ваговий коефіцієнт 
для складової яка відображає відношення 
чистого прибутку підприємства до серед-
ньогалузевого значення, част. од.; wN — 
ваговий коефіцієнт для складової яка ві-
дображає відношення обсягу реалізації 
підприємства до середньогалузевого зна-
чення, част. од.; wW — ваговий коефіцієнт 
для складової яка відображає відношення 
частки ринку підприємства до середньо-
галузевого значення, част. од.

Переваги у використання інтеграль-
ного показника при оцінюванні резуль-
тативності конкурентних переваг під-
приємства є наступними:

1) однозначність  результатів  дослі-
дження, оскільки висновки про результа-
тивність конкурентних переваг прийма-
ються на основі одного числа, а не кількох;

2) зручність при аналізуванні дина-
міки, оскільки графічний аналіз прово-
диться на основі одного ряду чисел, а 
не декількох;

3) у подальшому дослідженні необ-
хідним є порівняння результативності із 
стійкістю, вирішення даного завдання 
слід проводити на основі застосування 
саме інтегрального показника.

Очевидним є що значення інте-
грального показника є тим кращими 
для підприємства чим більшими. Якщо 
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даний індикатор більший за одиницю, 
то це свідчить, що в загальному дослі-
джувана конкурентна перевага покращи-
ла конкурентні позиції підприємства, 
якщо менша, то застосування конкурент-
ної переваги мало несприятливі наслід-
ки або взагалі не вплинуло на діяльність 
підприємства. Слід зауважити, що на 
практиці часто на результати функціо-
нування суб’єктів господарювання впли-
вають тимчасові або випадкові фактори, 
які можуть погіршувати результати за-
стосування конкурентних переваг, тому 
необхідним є не тільки розрахунок інте-
грального показника їх результативнос-
ті, а й ситуаційний системний аналіз 

факторів, що впливають на конкуренто-
спроможність підприємства.

Одним із недоліків застосування ін-
тегрального показника є необхідність 
визначення коефіцієнтів вагомості для 
розрахунку середнього значення вико-
нання планових показників. Отриман-
ня даних коефіцієнтів відбувається на 
основі врахування індивідуальних осо-
бливостей підприємства та досліджува-
них конкурентних переваг. Окрім се-
реднього зваженого можливим є також 
застосовувати середнє арифметичне і 
середнє геометричне. Остаточне рі-
шення за даним питання приймається 
менеджментом підприємства.

Рис. 1. Послідовність економічного оцінювання конкурентних переваг
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Перед тим, як перейти до представ-
лення сформульованого вище завдан-
ня, наведемо послідовність економічно-
го оцінювання конкурентних переваг та 
формул, які доцільно використовувати 
при реалізації етапів даної послідовно-
сті. Це дасть змогу узагальнити наведені 
вище результати та створити підгрунтя 
для демонстрації наступних авторських 
пропозицій. Послідовність економіч-
ного оцінювання конкурентних переваг 
наведено на рис. 1.

Визначення результативності засто-
сування конкурентної переваги дає змо-
гу оцінити конкурентні переваги у ко-
роткостроковому періоді, проте для от-
римання більш вагомих результатів до-
цільним є оцінювання стійкості конку-
рентних переваг. Як уже зазначалось 
раніше, наявність унікальних ресурсів 
та успішне їх застосування дає підпри-
ємству тимчасову конкурентну перева-
гу, проте не стійку, оскільки дані ресур-
си можна дублювати або замінити, а 
також завжди існує загроза входу на ри-
нок нових гравців та посилення конку-
ренції. Тому аналізування стійкості кон-
курентних переваг має на меті досліди-

ти  зміну динаміки результативності у 
часі. Так, якщо темпи зміни результа-
тивності є зростаючими, то можна го-
ворити про наявність високого рівня 
стійкості конкурентної переваги. Тому 
на основи ідентифікації зміни темпів 
зміни результативності можливим є 
кількісно ідентифікувати рівень стійко-
сті і тим самим дати кількісну оцінку 
конкурентній перевазі.

На основі аналізування статистич-
них даних по результатах діяльності ві-
тчизняних підприємств аграрного сек-
тору, розраховано динаміку середнього 
значення інтегрального показника ре-
зультативності конкурентних переваг 
аграрних підприємств за період з 2005 
по 2016 рр. (рис. 2).

Вихідними даними є звітність під-
приємств за 2005–2017 рр. Як бачимо з 
рис. 2 динаміка інтегрального показни-
ка результативності конкурентних пе-
реваг досліджуваних підприємства про-
тягом досліджуваного періоду була не-
стабільною. Найнижче значення спо-
стерігалося протягом 2008–2009 рр., що 
зумовлено глобальною фінансовою 
кризою у даний період. Загалом можна 

Рис. 2. Динаміка середнього значення інтегрального показника результативності  
конкурентних переваг для досліджуваних підприємств

Прим.: побудовано автором на основі даних ТОВ «Ніжинагро»[24]; ПУАТ «Комінтерн» [25]; 
ПАТ «Кірова» [26]; ПАТ «Партизан» [27]; ПРАТ «Бучачагрохлібпром» [28];  

ВАТ «Красноармійський райпостач» [29]; ТОВ «Торговий Дім Фідленс» [30];  
ТОВ «Мирне» [31]; ПУАТ «Відродження» [32]; Агропромислова компанія «Березань»[33]
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відзначити, що конкурентоспромож-
ність вітчизняних підприємств зростає, 
що зумовлено стабілізацією національ-
ного валютного курсу та низькою вар-
тістю ресурсів на вітчизняних ринках. 

На основі одержаного ряду середніх 
значень інтегрального показника роз-
раховано показник стійкості, який на-
ближається до значення 1,0788, що 

більше за одиницю і свідчить про наяв-
ність значного потенціалу для подаль-
шого росту. Причиною цього може 
бути стабілізація національної грошо-
вої одиниці, зниження інфляції у 2016 р. 
порівняно із 2015 р. та подальше про-
гнозоване зниження у 2017 р., а також 
низька вартість ресурсів, у тому числі, 
оплата праці.
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Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді та її зв’язок з важливи-
ми практичними завданнями. Ефек-
тивність діяльності підприємств тран-
спортної галузі України визначається 
рівнем їх фінансового забезпечення та 
накопиченого фінансового потенціалу.

Оцінка понятійного апарату щодо 
фінансового забезпечення підприємств 
свідчить про різновекторність підходів 
до його формування. Це вимагає струк-
туризації відповідного фінансового ме-
ханізму для його реалізації. Ключовими 

факторами впливу на формування скла-
ду і структури механізму фінансового 
забезпечення транспортної галузі є осо-
бливості державного та регіонального 
управління фінансовими потоками.

Регулювання на означених рівнях 
відбувається на основі нормативно-пра-
вової бази, яка визначає взаємодію орга-
нів державної і регіональної влади, місце-
вого самоврядування та приватних 
суб’єктів господарювання з урахуванням 
особливостей галузі. Першим кроком до 
впровадження змін транспортної інфра-
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структури та її фінансового забезпечення 
є децентралізація влади, що активно роз-
почалась в Україні у 2016 році. Зосере-
дження уваги влади регіону на головних 
транспортних проблемах та організації 
транспортного обслуговування в цілому 
дозволить сформувати підхід до дифе-
ренціації фінансового забезпечення за 
принципом рівномірності та гнучкості.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Проблему формування та 
функціонування механізму фінансово-
го забезпечення для зростання еконо-
мічної ефективності розвитку підпри-
ємств транспортної галузі досліджували 
О. Василик, М. Грідчіна, І. Запатріна, 
О. Кириленко, О. Ковалюк, М. Крупка, 
В. Опарін, А. О’Салліван, О. Пузанов, 
О. Романенко, І. Салій, Ю. Слободя-
ник, В. Федосов, С. Юрій.

Однак існує ряд невирішених про-
блем щодо формування структури, ме-
ханізму фінансового забезпечення 
суб’єктів господарювання транспортної 
галузі, що потребує проведення додат-
кових наукових досліджень.

Метою статті є дослідження сучас-
ного стану транспортної галузі в Украї-
ні і формування механізму фінансового 
забезпечення транспортної галузі на 
регіональному рівні.

Забезпечення сталого економічного 
зростання в Україні неможливе без 
ефективного функціонування тран-
спортної інфраструктури. Транспортна 
галузь належить до державотворчих на-
прямів національної економіки, завдяки 
ефективній роботі якої визначається 
рівень добробуту суспільства.

Фінансове забезпечення витрат під-
приємств транспортної галузі в Україні 
здійснюється за рахунок фінансових 
надходжень від реалізації транспортної 
послуги або іншої форми транспортної 
продукції; асигнувань з державного та 
місцевого бюджетів; інвестицій та ці-
льових субсидій; доходів від нетран-
спортної діяльності суб’єктів господар-
ської діяльності.

В цілому механізм фінансового за-
безпечення підприємства транспортної 
галузі (див. рис. 1) має складну структу-
ру та вимагає детального підходу до ви-
значення всіх його компонентів. В нау-
ковій літературі немає єдиного підходу 
до визначення фінансових інструментів 
механізму фінансового забезпечення, в 
думки науковців розходяться при 
виокремленні їх форм і елементів.

Серед форм фінансового забезпе-
чення суб’єктів господарювання, що ор-
ганізовують перевезення громадським 
транспортом, більшість науковців виді-
ляють бюджетне фінансове забезпечен-
ня, кредитування, самофінансування та 
лізинг. Бюджетне фінансове забезпе-
чення в транспортній галузі ґрунтується 
на безповоротній основі. Кредитування 
суб’єктів господарювання, що здійсню-
ють перевезення пасажирів громадським 
транспортом, відбувається через отри-
мання кредиту від комерційної, держав-
ної чи банківської установи. 

У випадку самофінансування ідеться 
про форму фінансового забезпечення, 
що стосується виключно приватних 
суб’єктів господарювання. Така форма 
передбачає ефективне використання 
власних коштів на розвиток транспорт-
ного підприємства, що забезпечує по-
криття витрат і гарантує забезпечення 
потреб розширеного відтворення. 

Стале забезпечення виконання об-
сягів роботи суб’єктів господарської ді-
яльності підприємств, що забезпечують 
перевезення пасажирів громадським 
транспортом, залежить від рівня фінан-
сування, що поновлюють витрати й га-
рантують певні резервні ресурси на ви-
трати в майбутньому періоді. Такі захо-
ди забезпечать виконання транспорт-
них зобов’язань в повному обсязі.

Однією із форм фінансового забез-
печення, що передбачає залучення фі-
нансових ресурсів на розвиток тран-
спортного підприємства, є лізинг. Це 
потужний фінансовий інструмент, що 
впливає на конкурентоздатність суб’єк-
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та господарювання, який здійснює пе-
ревезення пасажирів громадським тран-
спортом. Лізинг вигідний для автотран-
спортних компаній тим, що з’являється 
можливість експлуатувати транспорт-
ний засіб необхідного типу і провізної 
місткості, не сплачуючи відразу його 
повної вартості [9].

Фінансове забезпечення суб’єктів 
господарської діяльності транспортної 
галузі характеризується різноманітними 
джерелами: видатки державного бю-
джету, місцевих бюджетів, власні фі-
нансові ресурси. Джерела фінансового 
забезпечення транспортного підприєм-
ства залежать від форми власності. 
Особливістю фінансового забезпе чен-
ня транспортних підприємств з кому-
нальною формою власності є видатки 
місцевого та державного бюджетів, а при-
ватних транспортних підприємств — 
власні кредитні фінансові ресурси.

Визначено, що методами фінансо-
вого забезпечення суб’єктів господарю-
вання транспортної галузі є фінансове 
планування, прогнозування, фінансове 
регулювання та контроль. Слід зазначи-
ти, що фінансове забезпечення та фі-
нансове регулювання є методами пря-
мої дії, а інші — опосередкованими ме-
тодами забезпечення такої дії [2]. При 
цьому варто погодитись із О. Васили-
ком, що таке розмежування функцій 
(так називає методи фінансового меха-
нізму науковець) є доволі абстрактним, 
оскільки фінансове забезпечення може 
виконувати функції фінансового регу-
лювання і навпаки [15].

З метою стійкого фінансового стану 
суб’єктів господарювання транспортної 
галузі й підтримки їх стабільного функ-
ціонування використовують різні ін-
струменти фінансового забезпечення. 
Функції державних та місцевих органів 

Рис. 1. Структура механізму фінансового забезпечення транспортного підприємства
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виконавчої влади, а також органів місце-
вого самоврядування, щодо регулюван-
ня діяльності транспортних підприємств 
реалізується через систему пільгового 
контролю, прямого встановлення цін на 
надання транспортних послуг, контроль 
над виконанням наданих державою 
пільг, компенсацій пільгових поїздок 
(через дотації, субвенції, субсидії).

За даними Державної служби статис-
тики України сучасне фінансове забезпе-
чення транспортної галузі є незадовіль-
ним і характеризується низькою плато-
спроможністю суб’єктів господарювання, 

а також унеможливлює сталий розвиток 
інфраструктури. Для транспортних під-
приємств, фінансовий стан яких вкрай 
нестійкий, відсутність необхідного обсягу 
фінансових ресурсів, наявність значного 
морального та фізичного зносу основних 
засобів є причиною погіршення якості 
транспортних послуг [8].

В таблиці 1 наведено статистичні 
дані видатків на транспорт державного 
бюджету України за останні сім років. 
Відповідно до функціональної класи-
фікації в розрізі місцевого, державного 
та зведеного бюджетів.

Таблиця 1
Видатки на транспорт державного бюджету України 2010–2017 рр.

Рік Місцеві бюджети,  
млн. грн.

Державний бюджет, 
млн. грн.

Зведений бюджет, 
млн. грн.

2010 2 674 12 608 15 282
2011 3 754 14 735 18 489
2012 3 853 12 848 16 701
2013 3 691 14 203 17 893
2014 4 348 14 429 18 777
2015 8 006 23 104 31 110
2016 13 927 15 335 29 262
2017 28 815 20 575 49 390

Рис. 2. Динаміка видатків на транспорт державного бюджету України  
у 2007–2017рр.
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Аналіз даних табл. 1 показує, що спо-
стерігається значне збільшення видатків 
на транспорт для місцевих бюджетів з 
2 674 млн грн в 2010 році до 28 815 млн 
грн в 2017 році. Видатки для державного 
бюджету України також мають тенден-
цію до зростання. Так, у 2010 році вони 
становили 15 282 млн грн, а в 2017 році 
збільшилися до 20 575 млн грн.

З соціальної точки зору позитивна 
динаміка зростання видатків на тран-
спорт на всіх рівнях фінансового забез-
печення може призвести до збільшення 
доходів від галузі, реалізації структур-
них змін за рахунок цього та задоволен-
ня потреб населення у переміщенні в 
громадському транспорті. А на думку 
К. Коломбієра, державні видатки на 
транспортну інфраструктуру пожвав-
люють економічне зростання [1].

Одним із способів залучення коштів 
на збільшення видатків стало отриман-
ня державою кредитів від МВФ. Залу-
чення кредитних ресурсів в період з 

2007 р. по 2013 р. становило 14 мільяр-
дів доларів. У 2014 році Україна отри-
мала 4,6 млрд дол., а в 2015 — 6,7 млрд 
дол. В 2016–2017 рр. Україна отримала 
ще 2 млрд дол. Однак значні кредитні 
надходження вимагають повернення, 
що в подальшому може негативно відо-
бразитись не лише на транспортній га-
лузі, а й на стані національної економі-
ки в цілому.

Для оцінки стану перевезень паса-
жирів в Україні проаналізуємо ситуацію 
в розрізі трьох видів транспорту: авто-
мобільного (автобусами), тролейбусно-
го та трамвайного.

Проаналізувавши статистичні дані 
перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом (автобусами) у 2010–
2016 рр., слід відмітити, що кількість 
пасажирів у 2016 році у порівнянні з 
2010 роком зменшилася на 1701,4 млн 
пас. і становила 2024,9 млн пас. Загалом 
зменшення перевезень відбулося за всі-
ма регіонами України. Найбільше ско-

Таблиця 2
Перевезення пасажирів автомобільним транспортом (автобусами) за реґіонами (млн)

Реґіон Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Україна 3726,3 3611,8 3450,2 3343,7 2913,3 2243,7 2024,9
Автономна Республіка Крим 139,9 132,0 105,3 121,0 - - -
Області:
Вінницька 100,2 98,3 97,2 90,9 88,4 87,8 81,4
Волинська 93,6 94,5 95,0 92,1 85,6 83,1 80,5
Дніпропетровська 347,6 332,7 313,9 316,5 264,9 163,2 101,7
Донецька 534,8 521,1 505,4 479,3 378,3 109,3 80,7
Житомирська 76,9 71,5 70,1 70,1 70,9 70,8 66,7
Закарпатська 49,9 46,1 45,2 43,1 41,0 42,8 37,3
Запорізька 83,0 82,7 81,2 71,5 75,8 66,6 63,0
Івано-Франківська 70,0 73,0 84,1 82,9 85,3 80,0 56,8
Київська 157,7 149,9 129,7 113,7 116,6 102,0 84,3
Кіровоградська 85,6 98,7 86,0 67,0 47,7 48,5 47,0
Луганська 163,0 137,1 122,0 121,7 54,6 8,3 11,7
Львівська 213,4 208,4 197,1 166,4 171,0 152,4 133,0
Миколаївська 138,0 131,7 131,6 129,6 120,8 83,2 84,8
Одеська 194,1 199,0 185,2 171,0 161,5 140,9 135,7
Полтавська 74,1 59,5 51,6 52,6 52,7 52,0 50,2
Рівненська 94,0 97,9 96,0 98,9 100,3 93,1 88,4
Сумська 85,0 79,1 67,5 68,3 66,7 64,4 61,4
Тернопільська 75,6 71,4 57,3 62,9 67,2 63,8 53,9
Харківська 146,9 126,2 137,2 129,6 128,4 124,6 111,9
Херсонська 78,7 70,2 72,4 79,0 72,9 63,9 61,7
Хмельницька 117,1 103,2 106,9 87,6 81,1 77,7 75,5
Черкаська 92,6 91,4 91,3 83,1 77,0 73,0 67,8
Чернівецька 39,1 40,5 41,4 43,1 42,5 39,3 30,2
Чернігівська 86,0 70,4 83,9 69,2 61,6 48,4 47,3
Міста:
Київ 360,8 397,3 371,8 406,9 400,5 304,6 312,0
Севастополь 28,7 28,0 23,9 25,7 - - -
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рочення перевезень автомобільним 
транспортом спостерігалося в Дніпро-
петровській області (з 347,6 млн пас. у 
2010 році до 101,7 млн пас. у 2016 ро-
ці), Донецькій області (з 534,8 млн пас. 
у 2010 році до 80,7 млн пас. у 2016 ро-
ці), Київській області (з 157,7 млн пас. 
у 2010 році до 84,3 млн пас. у 2016 ро-
ці), Луганській області (з 163,0 млн пас. 
у 2010 році до 11,7 млн пас. у 2016 ро-
ці), Львівській області (з 213,4 млн пас. 
у 2010 році до 133,0 млн пас. у 2016 ро-
ці). Зменшення перевезень автомо-

більним транспортом (автобусами) 
пов’язане з погіршенням економічної 
ситуації в Україні, збільшенням ви-
трат на цей вид перевезень, недостат-
нім фінансуванням автомобільного 
(автобусного) транспорту. Також слід 
відмітити відсутність статистичних 
даних перевезень автомобільним 
транспортом в АРК Крим з 2014 по 
2016 рік, у зв’язку з анексією Криму 
Російською Федерацією.

Перевезення пасажирів трамвайним 
транспортом представлено в табл. 3.

Таблиця 3
Перевезення пасажирів трамвайним транспортом за реґіонами (млн)

Реґіон Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Україна 714 798 800 757 770 738 694
Автономна Республіка Крим 14 13 13 13 - - -
Області:
Вінницька 57 55 68 68 63 63 59
Дніпропетровська 149 155 134 127 129 146 133
Донецька 150 146 132 126 100 50 42
Житомирська 9 8 8 8 8 8 8
Запорізька 57 57 47 41 43 42 37
Луганська 8 11 13 7 3 - -
Львівська 50 37 43 36 50 60 56
Миколаївська 22 26 25 26 29 30 26
Одеська 48 68 69 56 79 110 109
Сумська 6 5 5 4 5 6 5
Харківська 75 83 98 91 100 112 104
Місто:
Київ 69 134 145 154 161 112 115

Статистичні дані перевезень пасажи-
рів трамвайним транспортом за регіона-
ми у 2010–2016 рр. свідчать про те, що 
кількість пасажирів зменшилася на 
20 млн. пас. у 2016 році в порівнянні з 
2010 роком і становить 694 млн пас. 
Найбільше зменшення кількості паса-
жирів відбулося у Донецькій області 
(з 150 млн пас. у 2010 році до 42 млн пас. 
у 2016 році) та Запорізькій області 
(з 57 млн пас. у 2010 році до 37 млн пас. 
у 2016 році). Також зменшення кількості 
перевезень відбулося у Дніпропетров-
ській, Житомирській, Сумській облас-
тях. Водночас відбулося збільшення пе-
ревезень пасажирів трамвайним тран-

спортом у наступних регіонах: Вінниць-
кій, Львівській, Миколаївській, Одеській, 
Харківській областях та місті Київ. Най-
більше зростання кількості пасажирів 
спостерігалося у Одеській області 
(з 48 млн пас. у 2010 році до 109 млн пас. 
у 2016 році), у Харківській області 
(з 75 млн пас. у 2010 році до 104 млн пас. 
у 2016 році) та місті Київ (з 69 млн пас. у 
2010 році до 115 млн пас. у 2016 році).

Перевезення пасажирів тролейбус-
ним транспортом представлено в табл. 4.

Аналіз статистичних даних переве-
зень пасажирів тролейбусним тран-
спортом за регіонами протягом 2010–
2016 рр. показує, що кількість пасажи-
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рів зменшилася на 165 млн пас. у 
2016 році в порівнянні з 2010 роком і 
становить 1039 млн пас. Найбільше ско-
рочення кількості пасажирів відбулося у 
Донецькій області (з 185 млн пас. у 2010 
році до 82 млн пас. у 2016 році), Луган-
ській області (з 82 млн пас. у 2010 році 
до 26 млн пас. у 2016 році), Також змен-
шення кількості перевезень відбулося у 
Житомирській, Запорізькій, Івано-
Фран ків ській, Сумській, Херсонській, 
Хмельницькій, Черкаській, Чернівець-
кій, Чернігівській областях. Збільшення 
кількості перевезень пасажирів тролей-
бусним транспортом в порівнянні з 
2010 роком відбулося у Вінницькій, Во-
линській, Дніпропетровській, Київ-
ській, Кіровоградській, Львівській, Ми-
колаївській, Одеській, Полтавській, Рів-

ненській, Тернопільській, Харківській 
областях та місті Київ.

Виходячи з результатів досліджен-
ня, варто зазначити, що зменшення пе-
ревезення пасажирів автомобільним 
(автобусним) транспортом відбулося з 
причини економічної нестабільності в 
країні та відсутності інвестиційної при-
вабливості галузі в цілому.

По-перше, значний вплив на паса-
жиропотік, та, як наслідок, недоотри-
мання доходів від перевезень, відбувся 
через анексію Криму та бойові дії на 
Сході України. Кількість пасажирів, пе-
ревезених трамвайним транспортом, не 
зазнали значних змін, лише Одеська та 
Харківська області збільшили показни-
ки. Згідно даних Державної служби ста-
тистики України динаміка перевезень 

Таблиця 4
Перевезення пасажирів тролейбусним транспортом за реґіонами (млн)

Реґіон 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Україна 1204 1346 1345 1306 1097 1081 1039
Автономна Республіка Крим 61 101 128 138 - - -
Області:
Вінницька 65 60 75 75 73 78 80
Волинська 19 21 21 17 22 29 26
Дніпропетровська 51 61 57 51 54 63 57
Донецька 185 207 200 187 145 94 82
Житомирська 49 43 41 34 33 36 37
Запорізька 25 23 22 18 18 20 16
Івано-Франківська 22 20 16 14 15 14 14
Київська 4 5 8 8 6 10 9
Кіровоградська 3 4 4 5 5 9 7
Луганська 82 93 90 67 35 28 26
Львівська 26 22 25 23 26 30 32
Миколаївська 9 10 11 13 17 23 26
Одеська 39 51 47 38 52 62 53
Полтавська 33 36 40 44 46 55 49
Рівненська 30 27 26 20 22 34 34
Сумська 21 18 16 14 15 23 20
Тернопільська 19 19 16 16 19 26 24
Харківська 88 94 98 113 124 142 145
Херсонська 37 31 24 17 22 20 19
Хмельницька 46 42 38 35 33 35 37
Черкаська 26 38 18 19 18 20 19
Чернівецька 45 46 39 39 31 28 25
Чернігівська 39 35 40 36 37 39 38
Міста:
Київ 124 183 185 200 229 163 164
Севастополь 56 56 60 65 - - -
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тролейбусним транспортом має тенден-
цію до зменшення в багатьох областях.

По-друге, недостатній рівень інвести-
цій у транспортну галузь призвів до мо-
рального та матеріального старіння рухо-
мого складу транспортних засобів. Цей 
факт зумовлює критичну необхідність 
фінансового забезпечення транспортної 
галузі шляхом залучення іноземних інвес-
тицій та впровадження нових методик 
щодо функціонування  дієвого механізму 
фінансового забезпечення. Незадовіль-
ний стан вітчизняної інвестиційно-інно-
ваційної складової транспортної галузі 
ґрунтується на низькому рівні тарифів на 
перевезення, що підлягають державному 
регулюванню; обмеженим фінансуван-
ням з місцевого та державного бюджетів; 
відсутністю приватно-державного парт-
нерства; недосконалістю лізингових опе-
рацій на ринку України.

Висновки та перспективи по-
дальших наукових досліджень. Ме-
ханізм фінансового забезпечення 
суб’єктів господарювання транспортної 
галузі має складну структуру, що вклю-
чає в себе форми, джерела, методи та 
комплекс фінансових інструментів.

Визначено, що фінансове забезпе-
чення витрат підприємств суб’єктів го-

сподарювання транспортної галузі в 
Україні здійснюється за рахунок фінан-
сових надходжень від реалізації тран-
спортної послуги або іншої форми 
транспортної продукції; асигнувань з 
державного та місцевого бюджетів; ін-
вестицій та цільових субсидій; доходів 
від нетранспортної діяльності суб’єктів 
господарської діяльності.

Проаналізувавши видатки держав-
ного бюджету України на транспорт, 
можна стверджувати про пріоритетне 
значення транспортної галузі, що ви-
значає стан національної економіки 
країни. Ефективне та раціональне ви-
користання державою видатків на 
транспорт сприятиме збільшення до-
ходів від галузі, реалізації структурних 
змін за рахунок цього та задоволенню 
потреб населення у переміщенні в гро-
мадському транспорті.

Аналіз статистичних даних, щодо пе-
ревезення пасажирів автомобільним (ав-
тобусами), тролейбусним та трамвайним 
транспортом свідчить про зменшення 
пасажирообороту за рахунок економічної 
нестабільності, низькій інвестиційній 
привабливості транспортої галузі та про-
ведення бойових дій на Сході України й 
анексії Кримського півострову.
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У державах з ринковою економікою 
всім інститутам фінансової системи на-
дається велике значення, оскільки вони 
вносять певний вклад у розвиток еконо-
міки держави. Всебічний розвиток фі-
нансових відносин — це умова функці-
онування сучасної ринкової економіки. 
Невипадково, що саме фінанси є не-
від’ємним атрибутом ринкової економі-
ки, частиною економіки, що допомагає 
реалізовувати методи державного регу-
лювання шляхом формування різних 
публічних грошових фондів. 

Державі потрібні публічні грошові 
фонди, публічні фінанси для реалізації 
покладених на неї завдань і функцій. 
Без наявності достатніх фінансових ре-
сурсів держава не може ефективно 
впливати на розвиток виробництва, со-
ціальної сфери, неспроможна брати 
участь в міжнародних відносинах, орга-
нізувати свій зовнішній захист і забез-
печити внутрішній правопорядок. Та-
ким чином, фінансові ресурси держа-
ви — це сукупність всіх видів власних і 
залучених грошових коштів, фінансо-
вих активів, якими володіє держава та 
має можливість ними розпоряджатися.

Питання державного боргу, бю-
джетного дефіциту, правової та еконо-
мічної природи державних цінних па-
перів досліджуються багатьма вітчизня-

ними вченими. Варто відмітити, зокрема 
таких, як Л. К. Воронова, О. П. Орлюк, 
А. А. Нечай, О. А. Музика-Стефанчук, 
С. О. Ніщимна. Окрім цього, витоки до-
сліджень цих явищ знаходимо у працях 
А. Сміта, А. Вагнера, Дж. Кейнса. Є їй 
інші вчені, які переймаються окреслени-
ми питаннями, проте актуальність теми 
цим не вичерпується.

Оскільки наше дослідження присвя-
чене публічним (державним і місцевим) 
цінним паперам, тому, вважаємо, за до-
цільне акцентувати увагу на проблемах 
залучення державою додаткових ресурсів, 
що закономірно є передумовою дефіцит-
ного фінансування (йдеться про фінансу-
вання публічних (державних і місцевих) 
видатків за допомогою випуску позик, 
здійснення відповідних запозичень.

У свою чергу, дефіцитне фінансу-
вання пов’язане із бюджетним дефіци-
том, що виникає внаслідок різних при-
чин об’єктивного і суб’єктивного харак-
теру. Такими причинами є, зокрема, такі: 
неможливість мобілізувати необхідні 
доходи в результаті спаду темпів вироб-
ництва; низька продуктивність праці; не-
стабільність економіки; зниження ефек-
тивності виробництва; зростання витрат 
без урахування фінансових можливо-
стей держави та органів місцевого само-
врядування; низький рівень ефективнос-
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ті здійснення бюджетних видатків; висо-
кий рівень витрат невиробничого харак-
теру (військові витрати, утримання адмі-
ністративного апарату, покриття збитків 
підприємств тощо). 

Слушною є думка про те, що «бю-
джетний дефіцит покривається переваж-
но через утворення державного боргу. 
Державний борг становлять кошти, по-
зичені урядом для покриття бюджетного 
дефіциту, крім тих, які використовують-
ся на повернення боргу. Бюджетний 
дефіцит є показником негативних явищ 
в економіці, що зумовлюють інфляцію 
грошової одиниці, значний спад вироб-
ничої діяльності підприємств, зниження 
купівельної спроможності громадян 
тощо. Дефіцит виникає через зниження 
ефективності функціону вання певних 
галузей; спад виробництва; несвоєчасне 
проведення структурних змін в еконо-
міці чи її технічного переоснащення; 
значні та необґрунтовані військові ви-
трати тощо» [1, с. 158].

При цьому, інколи бюджетний де-
фіцит може мати й позитивний прояв, 
коли він є відображенням активної уча-
сті держави в економічному зростанні 
та розвитку, особливо у післявоєнних і 
посткризових періодах. Це може озна-
чати, що держава функціонує у напрямі 
її всебічного розвитку. Тут також слід 
зважати на обсяги дефіциту — якщо 
протягом декількох років бюджетний 
дефіцит знижуватиметься, то це, безу-
мовно, означатиме високий рівень 
управління бюджетним коштами та 
ефективне фінансування видатків.

В ідеалі, за рахунок бюджетних дохо-
дів мають покриватися бюджетні видат-
ки. У такому випадку йдеться про збалан-
сований бюджет. Якщо доходи переви-
щують видатки, то має місце профіцит 
бюджету (до речі, профіцит не є пози-
тивним явищем, а означає те, що у бю-
джеті невраховані якісь видатки, які мог-
ли бути профінансовані за рахунок отри-
маних доходів, або ж надійшли доходи, 
які не були враховані у бюджеті в наслі-

док недосконального бюджетного пла-
нування). Найчастіше у практиці бюдже-
тотворення бюджети в Україні прийма-
ються з бюджетним дефіцитом, наяв-
ність якого потребує залучення додатко-
вих фінансових ресурсів, внаслідок чого 
у держави чи органів місцевого самовря-
дування виникають боргові зобов’язан-
ня — тобто виникає державний борг. 
Державний борг, перш за все, пов’язаний 
з державним регулюванням економіки, з 
необхідністю пом’якшення протиріччя 
між економічними і соціальними потре-
бами суспільства і можливістю їх задово-
лення за рахунок бюджетних коштів.

Природно, що державний борг за-
лежить від стану економіки країни. В ці-
лому ж можливість використання дер-
жавного боргу визначається рівнем еко-
номічного розвитку країни. «Репутація 
держави, — говорив У. Черчиль, — 
найточніше визначається тією сумою, 
яку вона здатна взяти в борг» [2, с. 71]. 
Чим вищі темпи економічного зростан-
ня і нижче реальні процентні ставки, 
тим менш обтяжливим для держави є 
використання позик за допомогою цін-
них паперів для фінансування витрат.

До речі, дискусії про допустимість 
державного боргу розпочалися ще у 
XVIII–XIX ст. До того панівним було 
бачення необхідності прийняття зба-
лансованого бюджету (чи його аналогу).

Найбільш відомим прикладом оцін-
ки ролі державної заборгованості пред-
ставниками класичної політекономії 
може слугувати робота Адама Сміта «До-
слідження про причини і природу багат-
ства народів» (1776 р.). Тут вчений вкрай 
негативно оцінював практику кредитно-
го (дефіцитного) фінансування держав-
них видатків, оскільки вона зменшує ба-
гатство нації, одночасно посилюючи 
податковий тягар і значно перешкоджа-
ючи накопиченню капіталу. «Політика 
державної заборгованості поступово по-
слаблювала кожну державу, яка нею ско-
ристалося. Там, де державний борг од-
ного разу перевищив певний рівень, 
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майже ніколи не вдавалося, наскільки 
мені відомо, його справедливим чином 
погасити» [3, с. 125], писав Адам Сміт.

Аналізуючи роботи представників 
класичної політичної економії, можна 
зробити висновок, що податки і дер-
жавні запозичення колись розглядали, 
як зло, з яких податки — найменше зло.

Представники німецької історичної 
школи на чолі з Адольфом Вагнером 
були прихильниками позитивної спря-
мованості державних запозичень, а фі-
нансування державних витрат за раху-
нок позик не лише схвалювали, але й 
рекомендували.

Розвиток теорії державного боргу 
після кризи 30-х рр. ХХ ст. пов’язаний 
із працею англійського економіста Джо-
на Мейнарда Кейнса «Загальна теорія 
зайнятості, відсотка і грошей» (1936 р.), 
в якій було теоретично обґрунтовано й 
виправдано дефіцит бюджету і держав-
ний  борг.  Відповідно  до  теорії 
Дж. Кейнса макроекономічна рівновага 
встановлюється на рівні обмеженого об-
сягу виробництва, який не забезпечує 
повної зайнятості, і як наслідок скорочує 
споживання. Такий підхід було підтри-
мано та використано у провідних про-
мислово-розвинених країнах, як один із 
важливих засобів регулювання економі-
ки в повоєнні та посткризові роки.

У якості одного із заходів, що спри-
яють вирішенню цієї проблеми, 
Дж. Кейнс пропонував стимулювати 
додаткових державних видатків за раху-
нок запозичення державою коштів від 
населення. На його думку, першочерго-
ве значення має сам факт додаткових 
витрат, його мультиплікаційний ефект.

Основне призначення державного 
боргу — бути інструментом регулюван-
ня економіки. Ця функція досягається 
за допомогою вирішення двох завдань: 
фіскального (отримати кошти для фі-
нансування потреб держави) і регулю-
ючого (використовувати ці кошти для 
стабілізації економіки і стимулювання її 
зростання) [4, с. 63].

На практиці реалізуються різні захо-
ди зменшення тягаря державної забор-
гованості, зокрема: підвищення рівня 
інфляції (проте це може привести до 
підриву довіри держави, як позичаль-
ника); приватизація об’єктів державної 
власності (за допомогою цього отриму-
ються додаткові кошти, певною мірою 
збалансовуються бюджетні доходи і ви-
датки. Проте тут виникає низка про-
блем, з-поміж яких нестійкість надхо-
дження фінансових коштів від привати-
зації, їх залежність від політичної 
кон’юн ктури [2, с. 71]). Названі заходи, 
на наше переконання, мають бути ви-
ключними, адже вони вирішують про-
блему додаткового фінансування лише 
частково та поверхнево, створюючи 
при цьому проблеми бюджетного фі-
нансування у майбутньому. 

У світовій практиці накопичений ве-
ликий досвід в управлінні державним 
боргом ринковими методами, пов’язани-
ми з використанням різноманітних фі-
нансових інструментів, покликаних за-
безпечувати вплив на рівень державного 
боргу та його структуру. Одним з таких 
інструментів є публічні (державні та міс-
цеві) цінні папери, що випускаються у 
вигляді строкових боргових зобов’язань. 
Ринок таких цінних паперів є, з одного 
боку, одним з індикаторів стану всієї еко-
номіки, а з іншого — інструментом, 
впливу, який може уповільнити або при-
скорити процеси ринкових перетворень.

Публічні (державні та місцеві) цінні 
папери — це виключно важливий еле-
мент економічної структури будь-якої 
держави з ринковою економікою, це 
неінфляційний механізм ліквідації бю-
джетного дефіциту, управління грошо-
вою масою; для інвесторів — це вигід-
ний напрям інвестицій, оскільки опера-
ції з такими цінними паперами можуть 
мати низку істотних податкових пільг. 
Крім того, публічні цінні папери є най-
більш надійними інструментами фінан-
сового ринку та досить дохідним ін-
струментом на ринку цінних паперів.
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Необхідність випуску державних 
боргових зобов’язань може виникати й 
у зв’язку з потребою погашення раніше 
випущених урядом позик, навіть за умови 
бездефіцитного поточного бюджету.

Ще однією причиною емісії публіч-
них цінних паперів може слугувати ви-
никнення коротких розривів між дохо-
дами і видатками бюджету. Такі розри-
ви з’являються внаслідок того, що над-
ходження платежів до бюджету відбува-
ється в певні періоди, в той час як ви-
трати бюджету розподіляються за ча-
сом більш рівномірно.

Вочевидь, що випуск державних і міс-
цевих цінних паперів є одним з найбільш 
економічно доцільних методів фінансу-
вання бюджетного дефіциту у поточному 
періоді. Використання ж кредитних ресур-
сів та додаткової емісії грошей Централь-
ним банком країни знижує можливості 
регулювання ринку позичкового капіталу.

Особливе значення має цільове при-
значення державних кредитних ресурсів, 
тобто, на які потреби спрямовуються 
державні кошти — на задоволення еко-
номічних і соціальних потреб суспіль-
ства або на збільшення адміністратив-
них витрат держави, на забезпечення 
структурних зрушень в суспільному ви-
робництві або на збагачення окремих 
груп населення. В останньому випадку 
державний борг не є засобом державно-
го регулювання економіки, а відображає 

кризові процеси в країні і вимагає актив-
них стабілізаційних заходів держави.

Випуск державних цінних паперів 
може сприяти згладжуванню нерівно-
мірності податкових надходжень, усува-
ючи тим самим причину касової незба-
лансованості бюджету. Особливістю 
обігу таких зобов’язань є те, що їх влас-
ники можуть через певний термін по-
вернути ці зобов’язання уряду назад або 
використовувати їх при сплаті податків.

У ряді країн короткострокові держав-
ні цінні папери (державні запозичення) 
використовуються з метою забезпечен-
ня банків ліквідними активами. Банки 
поміщають в урядові цінні папери ча-
стину своїх депозитних коштів, які зав-
дяки цьому не виходять з обороту і, біль-
ше того, приносять дохід.

Фінансування державного боргу за 
допомогою державних запозичень ін-
коли є дешевшим варіантом, ніж залу-
чення коштів за допомогою банків-
ських кредитів. Це пов’язано з тим, що 
урядові боргові зобов’язання відрізня-
ються вищою надійністю і ліквідністю, 
а інвестори відчувають менші труднощі 
при їх реалізації на вторинному ринку, 
ніж при перепродажі позичок, наданих 
державі. Отже, яки бачимо перерахова-
ні вище мотиви є причиною того, що 
державні цінні папери у багатьох краї-
нах є одним з основних джерел фінан-
сування внутрішнього боргу.
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У практиці правозастосування дово-
лі актуальним, проблемним є питання 
реалізації функцій фінансового права, 
особливо, зважаючи на реалізацію 
функцій держави.

На сьогодні є чимало наукових мо-
нографій, публікацій, присвячених пи-
танням, варто пригадати таких учених, 
як Л. К. Воронова, В. С. Ковальський, 
О. П. Орлюк, О. А. Музики-Стефан-
чук, Л. А. Савченко, Ю. В. Пирожкова, 
А. С. Ємельянов, А. А. Дембицький, 
Н. М. Онищенко, М. М. Коркунов та 
інші. Водночас практика реалізації 
функцій права має практичний аспект, 
що, у свою чергу, посилює потребу до-
даткових досліджень.

Мета статті полягає у дослідженні 
особливостей реалізації функцій права 
та функцій держави.

Так, вважається, що, наприклад, 
правові функції держави повинні здійс-
нюватися виключно в правових фор-
мах. Здійснення правових функцій в 
неправових формах сприймається сус-
пільною свідомістю як владне свавілля. 
Натомість, неправові функції держави 
можуть здійснюватися як в правових, 
так і в неправових формах. Неправові 
форми здійснення неправових функцій 
для держави первинні, однак для сучас-

ної держави характерно прагнення до 
здійсненню неправових функцій пере-
важно в правових формах. Неефектив-
не  здійснення  державою  правових 
функцій не може бути повністю ком-
пенсовано результативним здійсненням 
їм неправових функцій, так само як не 
може бути повною мірою компенсовано 
ефективним  здійсненням  правових 
функцій неефективна реалізація непра-
вових функцій [1, с. 12]. Отже, завжди 
слід зважати на те, про які функції та 
форми йдеться. Для фінансових право-
відносин найважливіше значення мають 
правові функції, які мають реалізовува-
тися виключно у правових формах.

Вчені вважають, що основними 
правовими функціями сучасної держа-
ви є функції правовстановлювальна, 
правовідтворювальна, правозабезпечу-
вальна, правосуддя, правозахисна, пра-
воохоронна, законотворча, регулю-
вальна, самообмеження. Основними 
неправовими функціями сучасної дер-
жави є організаційно-політична, ідео-
логічна, економічна, соціальна, еконо-
мічна, фінансова, екологічна функції та 
функція забезпечення національної 
безпеки [1, с. 9].

Існує думка, що здійснення право-
вих функцій держави передбачає без-
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посередньо продукування юридичного 
права, його вдосконалення і реалізацію. 
Вплив на право в його неюридичних 
формах (неофіційна, недержавне пра-
во), якщо воно необхідне для успішної 
реалізації державою її правових функ-
цій, також завжди забезпечується за ра-
хунок відтворення діючої юридичної 
права [1, с. 11]. З наведеного дещо не-
логічним видається використання тер-
міна «юридичне право» та виокремлен-
ня поруч із правовими і не правовими 
формами реалізації функцій права ще й 
юридичні та неюридичні форми.

З правовими формами реалізації 
функцій держави тісно пов’язані орга-
нізаційні, які часто передують право-
вим, будучи підставою для їх реалізації. 
У сучасній літературі можна виділяють 
такі основні організаційні форми здійс-
нення функцій держави:

1) організаційно-регламентуюча 
(включає поточну оперативну роботу 
окремих структур по створенню умов 
для функціональної діяльності органів 
публічної влади);

2) організаційно-ідеологічна (охо-
плює оперативно-роз’яснювальну та 
виховну роботу із забезпечення вико-
нання різних функцій держави);

3) організаційно-економічна (спрямо-
вана на створення умов матеріального за-
безпечення, призначеного для виконання 
різних державних функцій [2, с. 7].

Реалізація, наприклад, охоронної 
функції фінансового права, включає 
такі засоби, як:

1) фінансово-правовий примус, фі-
нансовий контроль, юридична кваліфі-
кація протиправних і суспільно-небез-
печних діянь у галузі публічних фінан-
сів [3, с. 12]. Також цитований автор 
пише, що основною формою реаліза-
ції охоронної функції фінансового пра-
ва є юридична відповідальність, яка за 
своєю суттю є право відновлювальною. 
Це виявляється у тому, що така відпові-
дальність покликана відновлювати та 
забезпечувати реалізацію законних ін-

тересів у сфері публічних фінансів. Фі-
нансова відповідальність забезпечується 
можливістю застосування фінансо-
во-примусових заходів. Додатковими 
формами є казначейське виконання бю-
джету, обов’язкове страхування, держав-
на реєстрація емісії цінних паперів тощо 
[3, с. 14]. Далі автор зазначає, що одним 
із основних засобів реалізації охоронної 
функції фінансового права є фінансо-
во-правовий примус, «оскільки саме за-
стосування його заходів забезпечує до-
сягнення мети фінансової відповідаль-
ності» [3, с. 65]. З викладеного так чітко 
незрозуміло, які засоби є основними — 
примус чи контроль;

2) заборона та примус [4, с. 14].
Найістотнішим чином функції 

впливають на форми і методи їх реалі-
зації на практиці, зумовлюючи кон-
кретні напрями правового впливу. 
У контексті фінансового права та від-
повідних правовідносин можна ствер-
джувати про те, що функції права впли-
вають на форми та методи реалізації 
завдань фінансово-правового регулю-
вання, на форми та методи публічної 
фінансової діяльності тощо. Водночас, 
все це початково розглядається на док-
тринальному рівні, адже зв’язок функ-
цій і завдань як такий на практиці може 
мати місце лише тоді, коли будуть чітко 
визначені власне ці функції та завдання, 
коли вони так чи інакше отримають 
своє закріплення. До того часу відповід-
ні доктринальні розробки можуть вико-
ристовуватися для додаткового обґрун-
тування якихось нормативно-правових 
положень. Нагадаємо, що категорія «пу-
блічна фінансова діяльність» є науко-
вою, використовується здебільшого у 
навчальній та науковій фінансово-пра-
вовій літературі, так само, як форми, 
методи такої діяльності.  

У теорії виділяють дві концепції 
функцій права: функції правового 
впливу і функції правового регулюван-
ня. Вважається, що поняття «вплив» є 
більш широким в порівнянні з понят-



Eurasian Academic Research Journal
2018. № 5 (23)

124

тям «регулювання»; регулювання є різ-
новидом впливу і передбачає викори-
стання спеціальних засобів [5, с. 95; 
6, с. 48–50; 7, с. 57–58]. У контексті цьо-
го А. В. Константінова доречно зверта-
ється до питання співвідношення таких 
взаємопов’язаних між собою, але не то-
тожних понять, як «правовий вплив» і 
«правове регулювання». Отже, поняття 
«правовий вплив» значно ширше і 
включає в себе окрім власне правового 
регулювання ще інформаційну та цін-
нісно-виховну (орієнтаційну) сторони 
права; поняття «правовий вплив» висту-
пає загальним по відношенню до по-
няття «правове регулювання», що є в 
цьому випадку особливим (часткове). 
Правовий вплив – це керівництво сус-
пільством з боку держави, що виража-
ється в інформаційному, ціннісно-ви-
ховному і безпосередньо регулятивно-
му впливі права на особистість і сус-
пільство в цілому [8, с. 18].

Деякі автори вважають, що функція 
права є реалізованою лише тоді, коли 
повністю вирішені всі завдання та до-
сягнуто кінцеву мету правового регулю-
вання [9, с. 84], коли досягнуто необхід-
ний результат – соціальний ефект, за-
планований законодавцем, з врахова-
ними при цьому інтересами більшості 
верств населення, а також з високим 
рівнем гарантій прав і свобод люди-
ни [8, с. 34]. Реалізація функції фінан-
сового права означає досягнення мети 
цієї функції, практичне втілення її у пу-
блічній фінансовій діяльності. При 
цьому, варто враховувати той факт, що 
та чи інша функція права може бути ре-
алізована частково, її реалізація може 
бути розтягнена у часі (наприклад, у від-
носин з приводу публічного боргу, пу-
блічних запозичень, коли кошти пози-
чаються зараз, а повертаються у визна-
чений строк — протягом трьох, п’яти, 
десяти, двадцяти років). Функції фінан-
сового права існують постійно, вони 
розвиваються, доповнюються характер; 
натомість фінансово-правові відносини 

можуть мати регулярний, періодичний, 
повторюваний, разовий характер. Тобто 
правове регулювання фінансових відно-
син закінчується із досягненням мети 
правового регулювання та виконанням 
суб’єктів фінансових правовідносин сво-
їх обов’язків. Вважаємо, що виконання 
обов’язку названих суб’єктів автоматич-
но припиняє фінансові правовідносини. 
Навіть у періодичних бюджетних право-
відносинах є момент їх закінчення та од-
ночасного початку нових аналогічних 
правовідносин (лише частково зміню-
ються суб’єкти, а зміст прав та обов’язків 
загалом лишається незмінним). Тобто на 
сьогодні досить складно констатувати 
факт реалізації функцій права у триваю-
чих  фінансових  правовідносинах, 
оскільки практично неможливо ствер-
джувати, що досягнута мета цієї функції. 
Отже, не зовсім вірно пов’язувати завер-
шення реалізації функцій, зокрема, фі-
нансового права із досягненням мети 
фінансово-правового регулювання.

До елементів механізму реалізації 
функцій права належать:

1) суб’єкти, що сприяють здійснен-
ню функції права;

2) форми реалізації функції права;
3) юридична основа реалізації (за-

кріплення шляхів реалізації функції 
права в нормативних актах).

Функції права реалізуються різними 
суб’єктами, які не обов’язково є учасни-
ками конкретних фінансових правовід-
носин. З огляду на це, суб’єктів реаліза-
ції функцій, зокрема фінансового пра-
ва, можна згрупувати таким чином:

перша група — органи публічної 
фінансової діяльності — владні суб’єк-
ти, які, пер за все, створюють норма-
тивне підґрунтя для регулювання відпо-
відних суспільних відносин (йдеться 
про органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування як України, 
так і зарубіжних держав);

друга група — підпорядковані 
суб’єкти фінансових правовідносин, які 
не мають владних повноважень (напри-
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клад, платники податків, споживачі 
банківських послуг);

третя група — громадські організації, 
об’єднання, які покликані доносити певну 
інформацію першій і другій групі суб’єктів 
(приміром, Асоціація платників податків, 
Національна асоціація банків України, 
Офіс бізнес-омбудсмена України);

четверта група — міжнародні орга-
нізації (наприклад, МВФ, Світовий 
банк, ЄБРР).

Підсумковим результатом процесу 
реалізації функцій фінансового права є 

досягнення необхідного економічного, 
фінансового, соціального ефекту, тоб-
то урегулювання, впорядкування, стабі-
лізації, розвитку фінансових відносин, 
а також попередження порушень чи/та 
відновлення фінансової дисципліни. 
Реалізація функцій фінансового права 
передбачає встановлення правопорядку 
у фінансових відносинах, а також до-
тримання належного рівня фінансової 
безпеки (як на рівні публічних, так й на 
рівні приватних фінансів), забезпечен-
ня безпеки у сфері публічних фінансів.
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Постановка проблеми в загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важливи-
ми науковими чи практичними за-
вданнями. Вже довгий час актуальним 
завданням сучасної юридичної науки 
залишається вдосконалення правового 
регулювання відносин комунальної 
власності. До теперішнього часу про-
цес формування інституту права кому-
нальної власності не отримав повного 
завершення, а його складові елементи 
недостатньо розроблені на легальному 
та доктринальному рівнях. Відносини з 
приводу комунальної власності, через 
своїх суб’єктів, вважаються відносинами 
влади та мають імперативний характер. 
Об’єкти комунальної власності висту-
пають одним з елементів правовідно-
син з приводу комунальної власності та 
постійно перебувають у полі зору нау-
ковців через особливе значення для 
життєдіяльності територіальної громади.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, у яких започатковано вирі-
шення цієї проблеми. Дослідженням 

об’єктів правовідносин у сфері управ-
ління комунальною власністю опікува-
лись такі українські вчені, як Л. А. Му-
зика,  Р. Ф. Гринюк,  Р. О. Денчук, 
О. Р. Зельдина, О. О. Кравчук, С. І. Пе-
ресунько, О. П. Ковалевська, Р. Б. Бе-
дрій, К. І. Апанасенко, І. О. Бондарен-
ко, В. А. Устименко. Між тим, належної 
уваги дослідженню значення співвідно-
шення об’єктів комунальної власності 
та об’єктів управління комунальною 
власністю не приділялось.

Формулювання цілей статті. Ме-
тою дослідження є аналіз співвідно-
шення дефініцій «об’єкти комунальної 
власності» та «об’єкти управління кому-
нальною власністю». 

Виклад основного матеріалу до-
слідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Досліджуючи особливості об’єктів пра-
вовідносин у сфері управління кому-
нальною власністю не слід забувати 
про специфіку їх правового режиму. 
Багато в чому розпорядження такими 
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об’єктами припускає отримання користі, 
при цьому відчуженню повинні підляга-
ти ті об’єкти публічної власності, госпо-
дарське використання яких не може бути 
забезпечено найбільш раціонально і 
економно самим їх власником. Розпоря-
дження об’єктами комунальної власності 
повинне здійснюватися так, щоб це не 
призводило до послаблення економіч-
них основ життєдіяльності територіаль-
них громад [1, с. 18].

Відповідно до чинного законодав-
ства права власника від імені територі-
альної громади здійснюють органи міс-
цевого самоврядування та їх структури. 
Належність територіальній громаді на 
праві власності є спільною рисою усіх 
видів комунальної власності, незважаю-
чи на різні правові режими, що обумов-
лені функціональним призначенням. 

Формується склад об’єктів кому-
нальної власності органами місцевого 
самоврядування та на засіданнях відпо-
відних рад затверджується перелік май-
на, яке належить до комунальної влас-
ності. Набувати право комунальної 
власності територіальні громади мо-
жуть такими способами: передача тери-
торіальним громадам комунальної влас-
ності із державної власності; створення 
майна за рахунок коштів місцевих бю-
джетів, а також позабюджетних, цільо-
вих, валютних фондів та інших ресур-
сів. Органи місцевого самоврядування 
наділяються правом визначати перелік 
об’єктів, майна, яке входить до складу 
комунальної власності, при цьому їх рі-
шення можуть бути оскаржені в судово-
му порядку [1, с. 131].

Особливість об’єктів комунальної 
власності проявляються в тому, що 
вони призначені виконувати роль за-
безпечення різноманітних потреб меш-
канців територіальної громади і в за-
лежності від виду потреб, які забезпечує 
той чи інший об’єкт комунальної влас-
ності, залежать функції управління та-
кою власністю. Управлінська діяльність 
проявляється через здійснення різного 

роду взаємопов’язаних управлінських фун-
кцій, об’єктивно необхідних для забезпе-
чення об’єкта управління [2, с. 43–44].

Законом України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» за органами 
місцевого самоврядування закріплена 
функція управляти об’єктами комуналь-
ної власності, яка проявляється в тому 
що виключно на пленарних засіданнях 
сільської, селищної, або міської ради 
вирішуються такі питання: «прийняття 
рішень щодо відчуження відповідно до 
закону комунального майна; затвер-
дження місцевих програм приватизації, 
а також переліку об’єктів комунальної 
власності, які не підлягають приватиза-
ції; визначення доцільності, порядку та 
умов приватизації об’єктів права кому-
нальної власності; вирішення питань 
про придбання в установленому зако-
ном порядку приватизованого майна, 
про включення до об’єктів комунальної 
власності майна, відчуженого у процесі 
приватизації, договір купівлі-продажу 
якого в установленому порядку розірва-
но або визнано недійсним, про надання 
у концесію об’єктів права комунальної 
власності, про створення, ліквідацію, 
реорганізацію та перепрофілювання 
підприємств, установ та організацій ко-
мунальної власності відповідної тери-
торіальної громади» [3].

Таким чином об’єкти управління 
комунальною власністю виступають 
складовою правовідносин публічного 
управління власністю громади, де 
суб’єктом виступає орган місцевого са-
моврядування. Причому делегування 
повноважень на управління власністю 
від імені та на користь територіальної 
громади, надає цим правовідносинам 
особливого публічного характеру.

Законодавством механізм управлін-
ня об’єктами комунальної власності 
створений таким чином, що кожен із 
суб’єктів різного рівня має окремо ви-
значені функції і компетенцію, які зале-
жать від об’єкта управління, об’єкта ко-
мунальної власності. Відповідно об’єк-
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ти комунальної власності мають вла-
стивості, які направлені на задоволення 
інтересів територіальної громади, 
спільні інтереси на районному та об-
ласному рівнях, інтереси спільноти, що 
проживає в певному мікрорайоні і на-
віть окремих членів територіальної гро-
мади. Об’єкти комунальної власності 
допомагають територіальній громаді 
задовольняти такі спільні інтереси: 
культурні, за допомогою функціону-
вання місцевих крайових музеїв, театрів, 
будинків-відпочинку тощо; освітні, 
шляхом використання загальноосвітніх 
та спеціалізованих шкіл, дитячих садоч-
ків; комунально-господарські, за допо-
могою функціонування житлово-кому-
нальних організацій, які мають у своєму 
розпорядженні майно, що перебуває в 
комунальній власності; пасажирські 
міські та міжрайонні перевезення, вико-
ристовуючи комунальний транспорт. 
Територіальна громада може мати у 
власності стадіони і спортмайданчики, 
інвентар та обладнання парків і скверів, 
бані і пральні; генеруючі і розподільчі 
об’єкти енергетики [2, с. 47–50].

Досліджуючи управлінські право-
відносини з приводу комунальної влас-
ності та розглядаючи питання об’єктів 
комунальної власності слід звернути 
увагу на те, що існує достатня кількість 
критеріїв класифікації об’єктів кому-
нальної власності. 

Відповідно до цивільного законо-
давства об’єкти комунальної власності 
можливо поділити на: нерухомі та ру-
хомі; подільні та неподільні; об’єкти, 
визначені індивідуальними або родови-
ми ознаками; споживні й неспоживні; 
серед таких об’єктів є головні речі і їх 
приналежності, складні речі. Крім того, 
особливими об’єктами комунальної 
власності є тварини, валютні цінності, 
цінні папери, об’єкти права інтелекту-
альної власності. Проведене опитуван-
ня серед керівників органів місцевого 
самоврядування свідчить про те, що 
найголовнішим ресурсом стратегічного 

розвитку в сучасній практиці господа-
рювання є фінансові ресурси, на друго-
му місці знаходиться рухоме та нерухо-
ме майно, на третьому — природні ре-
сурси; абсолютно ніякої цінності не 
мають в очах практиків нематеріальні 
активи [4, с. 39]. 

В. А. Устименко пропонує здійсню-
вати класифікацію об’єктів права кому-
нальної власності (комунальне майно) 
залежно від цільового призначення на 
такі види: 1) майно, що забезпечує ді-
яльність органів місцевого самовряду-
вання (відповідні місцеві ради, їх вико-
навчі органи тощо); 2) майно, що ство-
рене в результаті рішення місцевих рад 
про його об’єднання (спільна власність 
територіальних громад); 3) майно, за-
кріплене за відповідними підприєм-
ствами, установами, організаціями. Ще 
одним критерієм поділу об’єктів права 
комунальної власності на види автор 
пропонує визначити правовий режим, 
що здійснюється щодо цих об’єктів. За-
лежно від правового режиму виділяють: 
1) майно, необхідне для реалізації тери-
торіальною громадою своїх функцій як 
власника (кошти місцевих бюджетів, 
інше комунальне майно, не закріплене 
за комунальними підприємствами та 
установами); 2) майно, закріплене за ко-
мунальними унітарними підприємства-
ми; 3) майно, закріплене за некомуналь-
ними суб’єктами господарювання на 
договірній основі (оренда, концесія 
тощо) [5, с. 39–40]. 

К. І. Апанасенко пропонує в якості 
критеріїв класифікації об’єктів кому-
нальної власності розглядати їх функці-
ональне призначення; характер виразу 
об’єктів (вартісний чи речовий); ступінь 
їхньої прибутковості; режим функціо-
нування об’єктів [6, с. 67]. 

У своїй науковій праці Р. Б. Бедрій 
зазначає про можливість класифікувати 
об’єкти права комунальної власності за-
лежно від прибутковості: 1) майно, яке 
повністю утримується за рахунок бю-
джету; 2) майно, яке перебуває у корис-
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туванні соціальних та освітніх установ 
міського підпорядкування; 3) майно ус-
танов, що підтримуються за рахунок 
бюджетних коштів; 4) майно підпри-
ємств, які одержують дотації з бюджету; 
5) майно підприємств, інших суб’єктів 
господарювання, основною метою ді-
яльності яких є отримання прибутку 
для поповнення бюджету, вирішення 
завдань соціально-економічного роз-
витку території [7, с. 79]. Обравши та-
кий спосіб класифікації автор звертає 
увагу на споживчі можливості майна, 
що є одним з головних чинників роз-
витку та життєдіяльності територіаль-
ної громади.

О. В. Батанов пропонує при об-
ґрунтуванні складу об’єктів комунальної 
власності виходити із їхнього значення 
для ефективності функціонування міс-
цевого самоврядування та задоволення 
інтересів і потреб населення відповід-
ного населеного пункту, їхньої відпо-
відності покладених на ці органи функ-
цій по забезпеченню потреб населен-
ня [8, с. 362]. З цією думкою варто пого-
дитися, так як головним призначенням 
місцевого самоврядування є задоволен-
ня потреб населення, створення спри-
ятливих умов для життя та розвитку, за-
безпечення соціальних гарантій тощо. 

Країни континентальної правової 
сім’ї серед об’єктів комунальної (муні-
ципальної) власності виділяють катего-
рію суспільного надбання, що призна-
чене для задоволення потреб всього 
суспільства і яке громада не має права 
відчужувати. Суспільне надбання умов-
но поділяють на 2 групи об’єктів: майно 
загального користування і майно, здат-
не задовольняти суспільні потреби, яке 
суб’єктивно, шляхом закону, визначене 
як таке, що не підлягає приватизації 
(майно у сфері житлово-комунального 
господарства, побутового обслугову-
вання населення, водо-, енерго-, тепло- 
і газозабезпечення, транспорту загаль-
ного користування та інших комуналь-
них служб, найважливіші об’єкти соці-

альної й економічної інфраструктури, 
підприємства природних монополій, 
науково-технічного забезпечення, осві-
ти й культури). Окремі вчені пропону-
ють використовувати досвід країн кон-
тинентальної правової сім’ї для визна-
чення вітчизняних об’єктів комунальної 
власності [9, с. 694]. Крім того, в запро-
понованій класифікації зазначені не 
тільки види об’єктів комунальної влас-
ності, але й види об’єктів управління 
комунальною власністю — ті, які при-
значені для задоволення суспільних по-
треб, забезпечують життєдіяльність су-
спільства та створюють базу для роз-
витку територіальної громади. Саме ці 
об’єкти не можна відчужувати. 

Дуже вдалим можна вважати запро-
понований М. О. Баймуратовим та 
В. А. Григор’євим поділ об’єктів кому-
нальної власності на дві групи: ті, що 
мають загальногосподарське значення 
для відповідної території (наприклад, 
місцеві засоби сполучення, комунальні 
дороги, місцеве енерго-, тепло- і водо-
забезпечення, комунальний житловий 
фонд, служби, які забезпечують пожеж-
ну безпеку, благоустрій і санітарне бла-
гополуччя територій); ті, що мають за-
гальносоціальне призначення (соціаль-
но-культурні установи, установи по 
охороні материнства й дитинства, ко-
мунальні заклади охорони здоров’я, на-
вчальні заклади тощо) [10, с. 63]. 

Залежно від суб’єкта, об’єкти кому-
нальної власності можливо поділити на 
ті, що можуть бути у власності будь-
яких суб’єктів господарювання, а також 
ті, що можуть перебувати виключно в 
комунальній власності (окремі категорії 
земель, доходи місцевого бюджету); ті, 
що закріплені за певними комунальни-
ми суб’єктами господарювання, й ті, що 
не закріплені за вказаними суб’єктами, 
але забезпечують діяльність територі-
альних громад, органів місцевого само-
врядування [11, с. 87]. 

При визначенні переліку об’єктів 
комунальної власності також потрібно 
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звернути увагу на якому рівні найопти-
мальніше організувати управління тими 
чи іншими сферами соціальної діяльно-
сті. І. Г. Ткачук пропонує в законі зафік-
сувати, за яким рівнем комунальної влас-
ності (обласної, районної, міської тощо) 
закріплюються об’єкти; [12, с. 14–19] 
критерієм вона запропонувала визнати 
фактичну міру включення конкретних 
виробничих і невиробничих об’єктів 
до системи різноманітних зв’язків, що 
диференціюються за рівнем вирішення 
завдань (місцеві, загальнодержавні) та 
функціональним призначенням (задо-
волення особистих, комунальних, за-
гальнодержавних потреб) [13, с. 12–17]. 

Оцінюючи комунальну власність в 
аспекті економічної гарантії місцевого 
самоврядування об’єкти комунальної 
власності потрібно розглядати як ре-
сурси комунального управління, до 
яких відносять матеріальні об’єкти, на 
основі яких органи й посадові особи 
здійснюють владні повноваження. 
В цьому випадку об’єкт управління кому-
нальною власністю відноситься суто до 
управлінських правовідносин [9, с. 691].

Крім досліджених критеріїв класи-
фікації об’єктів комунальної власності 
існує ще досить багато пропозиції нау-
ковців з цього питання. У відношенні 
об’єктів управління комунальною влас-
ністю, на жаль, науковцями досліджень 
проводилося недостатньо. 

Як зазначалось раніше, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» визначаються управлінські 
функції органів місцевого самоврядуван-
ня, тобто форми управління комуналь-
ною власністю. Додатково законодавчи-
ми актами встановлюються для кожної 
форми управління відповідні об’єкти 
управління комунальною власністю. 

Об’єкти управління комунальною 
власністю, крім Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ви-
значаються також Законами України 
«Про приватизацію державного май-
на», «Про приватизацію невеликих дер-

жавних підприємств (малу приватиза-
цію)», «Про особливості приватизації 
об’єктів незавершеного будівництва», 
«Про управління об’єктами державної 
власності», «Про оренду державного і 
комунального майна», «Про іпотеку», 
«Про концесії» тощо. У зазначених за-
конах визначаються об’єкти, у відно-
шенні яких органи місцевого самовря-
дування можуть здійснювати управлін-
ські функції та об’єкти, розпоряджатися 
якими заборонено.

З урахуванням того, що володіє та 
користується комунальною власністю 
територіальна громада, а розпоряджа-
ється — орган місцевого самоврядуван-
ня, можемо припустити, що об’єкт ко-
мунальної власності — це те майно, 
яким розпоряджається та використовує 
територіальна громада, а об’єкт управ-
ління комунальною власністю — це те 
майно, у відношенні якого органи міс-
цевого самоврядування відповідно до 
законодавства України можуть здійс-
нювати свої управлінські функції. 

Враховуючи розглянуту класифіка-
цію об’єктів комунальної власності та 
законодавчі акти, які встановлюють по-
рядок управління об’єктами комуналь-
ної власності, їх можна класифікувати 
за такими критеріями: 

1. Залежно від суб’єкта управління, 
об’єкти, які знаходяться в управлінні: 
сільських, селищних, міських рад; об-
ласних та районних рад, що представ-
ляють спільні інтереси територіальних 
громад сіл, селищ, міст.

2. Залежно від форми управління: 
об’єкти приватизації; об’єкти купів-
лі-продажу; об’єкти оренди; об’єкти до-
вірчого управління; об’єкти концесії; 
об’єкти іпотеки тощо.

3. Залежно від рівня задоволення по-
треб населення, об’єкти управління ко-
мунальною власністю поділяються на 
такі, що направлені на задоволення: ін-
тересів  територіальної  громади; спіль-
них інтересів на районному та обласно-
му рівнях; інтересів спільноти, що про-
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живає в певному мікрорайоні; інтересів 
окремих членів територіальної громади. 

Висновки з цього дослідження і 
перспективи подальших розвідок у 
цьому напрямі. Проводячи паралель 
між дефініціями «об’єкти комунальної 
власності» та «об’єкти управління кому-
нальною власністю» потрібно акценту-
вати увагу на тому, що об’єкт комуналь-
ної власності виступає одночасно кате-
горією цивільного, господарського, 
конституційного та адміністративного 
права. Тоді як об’єкт управління кому-
нальною власністю відноситься в біль-
шій мірі до структури адміністративних 
правовідносин, у зв’язку з тим, що ви-

ступає об’єктом здійснення владних по-
вноважень органами місцевого само-
врядування. 

Проаналізувавши поняття та види 
об’єктів комунальної власності та об’єк-
тів управління комунальною власністю 
можна дійти висновку про наявність пев-
ної специфіки комунальної власності, 
яка полягає у тому, що об’єкти комуналь-
ної власності мають особливий цільо-
вий характер, тому що слугують інстру-
ментом вирішення основних завдань 
місцевого значення, таких як задоволен-
ня житлово-комунальних, соціаль-
но-культурних, побутових та інших по-
треб населення територіальної громади.
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Однією із підстав недійсності шлю-
бу є укладення його з недієздатною 
особою або за відсутності вільної згоди 
на укладення шлюбу подружжям. В тео-
рії сімейного права, по різному назива-
ють дану підставу недійсності шлюбу, 
як укладення його з недієздатною осо-
бою або за відсутності вільної згоди на 
укладення шлюбу подружжям: порок 
волі [2; 18, с. 164], порушення принци-
пу добровільності (свободи волі) [6, с. 229; 
9, с. 20; 18, с. 164], відсутність взаємної 
добровільної згоди чоловіка та жінки 
на укладення шлюбу [9, с. 20; 11, с. 129; 
14, с. 65], відсутність взаємної згоди 
осіб, що вступають у шлюб [18, с. 162], 
відсутність згоди на укладення шлюбу 
[8, с. 126], примушування до шлюбу 

[19, с. 69]. Однак, переважним в теорії 
сімейного права України залишається 
саме визначення «відсутність вільної 
згоди на укладення шлюбу» [1, с. 131; 
3, с. 10; 5, с. 27; 10, с. 43; 12, с. 103; 
15, с. 93; 16, с. 134; 17, с. 128]. 

Зазначена обставина, а також те, що 
в юридичній доктрині немає одностай-
ності щодо визначення поняття «вільна 
згода на укладення шлюбу», а також об-
ставин, які свідчать про відсутність віль-
ної згоди на укладення шлюбу, зумов-
лює необхідність даного дослідження.

Попри те, що питання недійсності 
шлюбу у зв’язку із укладенням його з 
недієздатною особою або за відсутно-
сті вільної згоди на укладення шлюбу 
подружжям, було предметом дослі-
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дження таких учених, як І. В. Апопій, 
О. Ю. Бикова,  А. Б. Болховітінова 
(Райчук), І. В. Жилінкова, Л. Ю. Ковту-
нова, Л. М. Пчелінцева, З. В. Ромовська, 
Ю. М. Фетюхін, С. Я. Фурса та інші, од-
нак виникає необхідність перепрацюван-
ня даних досліджень в аспекті саме визна-
чення вичерпного переліку обставин, які 
заперечуть  добровільність  укладення 
шлюбу, свідчать про його недійсність.

Метою цієї наукової статті є визна-
чення на підставі доктринальних дже-
рел та діючого сімейного законодавства 
поняття вільної згоди чоловіка та жінки 
на укладення шлюбу, а також обставин, 
які заперечують принцип добровіль-
ності укладення шлюбу.

Зважаючи на те, що відповідно до ч. 
ст. 21 Сімейному кодексі (надалі по тек-
сту — СК) України шлюб визначається 
як сімейний союз жінки та чоловіка, за-
реєстрований у органі реєстрації актів 
цивільного стану, наявність вільної зго-
ди обох сторін на створення такого сі-
мейного союзу є основною підставою 
для визнання юридичних наслідків 
шлюбу. У випадку, якщо шлюб буде 
укладено без врахування думки однієї 
або обох сторін, то в такому випадку 
буде порушено принцип добровільнос-
ті укладення шлюбу, визначена у ст. 24 
СК України, що є підставою для ви-
знання його недійсним. В той же час, 
чинне українське сімейне законодав-
ство прямо зазначає на недопустимості 
порушення принципу добровільності 
укладення шлюбу і єдиним суб’єктом, 
який вправі надавати згоду на укладен-
ня шлюбу є суд, і лише  у випадку необ-
хідності укладення шлюбу з особою, 
яка не досягла шлюбного віку, але до-
сягла шістнадцятирічного віку.

Однак, хоча ч. 1 ст. 24 СК України 
зазначає, що шлюб ґрунтується на віль-
ній згоді жінки та чоловіка, однак ви-
значення цього поняття та характери-
стики його змісту в СК України не 
міститься. В СК України зазначаються 
лише негативні передумови, що виклю-

чають вільну згоду на укладення шлю-
бу: примушування жінки та чоловіки до 
шлюбу (абз. 2 ч. 1 ст. 24 СК України), 
реєстрація шлюбу з особою, яка визна-
на недієздатною, а також з особою, яка 
з інших причин не усвідомлювала зна-
чення своїх дій і (або) не могла керувати 
ними (ч. 2 ст. 24 СК України; ч. 3 ст. 39 
СК України; ч. 1 ст. 40 СК України), в 
тому числі, коли в момент реєстрації 
шлюбу вона страждала тяжким психіч-
ним розладом, перебувала у стані алко-
гольного, наркотичного, токсичного 
сп’яніння, в результаті чого не усвідом-
лювала сповна значення своїх дій і 
(або) не могла керувати ними, або якщо 
шлюб було зареєстровано в результаті 
фізичного чи психічного насильства 
(ч. 1 ст. 40 СК України).

Відсутність такого визначення є од-
нією із проблем теорії сімейного права, 
тому в літературі неодноразово роби-
лися спроби визначити зміст цієї сімей-
но-правової категорії. 

Зокрема, як зазначає І. В. Жілінкова 
вільна згода жінки та чоловіка в юри-
дичному розумінні означає, що кожен з 
них розуміє значення своїх дій та їхні 
наслідки та свідомо приймає рішення 
утворити сім’ю [17, с. 95].

На думку С. Я. Фурси, вільна згода 
жінки та чоловіка — це дійсне їх во-
левиявлення на шлюб, яке здійсню-
ється без будь-якого тиску, омани, 
примусу, тобто фізичного чи психіч-
ного насильства [16, с. 134]. Анало-
гічне визначення виділяє О. В. Оні-
щенко [10, с. 43]. 

На жаль, зазначені визначення по-
няття «вільна згода осіб на укладення 
шлюбу» повною мірою не визначають 
зазначене поняття: так, визначення, по-
дане І. В. Жилінковою правильне із су-
б’єк тивної точки зору, вільна згода в 
даному аспекті розглядається як внут-
рішня свобода осіб, які укладають шлюб, 
їх відповідальне ставлення до створен-
ня шлюбу; визначення С. Я. Фурси 
звертає увагу на зовнішній чинник — 



Сидоренко Д. І. До питання про визначення поняття «вільна згода жінки та чоловіка  
при укладенні шлюбу» у сімейному праві

135

свободу від посягань на добровільне во-
левиявлення осіб.

В цьому плані, слід погодитися із 
Л. Ю. Ковтуновою про те, що визна-
чення подане науковцем В. А. Рясенце-
вим є найбільш повним. Як зазначає 
В. А. Рясенцев, поняття «взаємна згода 
осіб» вказує перш за все на те, що наре-
чений та наречена добровільно уклада-
ють шлюб, вільно виражають свою 
волю, яка не піддається неправомір-
ному впливу з боку одного з наречених, 
родичів чи інших громадян. Взаємна 
згода означає, що особи, які укладають 
шлюб, дають собі звіт у своїх діях в ор-
ганах державної реєстрації актів цивіль-
ного стану (надалі по тексту —  
ДРАЦС), розуміють зміст та наслідки 
реєстрації шлюбу. І, зрештою, законо-
давець під взаємною згодою розуміє 
дійсні та взаємні наміри нареченого та 
нареченої створити сім’ю, набути прав 
та обов’язків, які властиві шлюбному 
союзові  [6, с. 229]. 

Зазначене визначення, на нашу дум-
ку, є цілком актуальним і слушним на 
даний момент, попри те, що воно було 
дане ще в 60-і роки ХХ ст. В той же час, 
зважаючи на те, що чинний СК Украї-
ни істотно доповнив перелік підстав 
недійсності шлюбу, в тому числі в ча-
стині визначення поняття «вільна згода 
на укладення шлюбу».

Як зазначає Л. Ю. Ковтунова, згода 
жінки та  чоловіка на укладення шлюбу 
має відповідати певним вимогам, для 
того, щоб бути юридичним фактом у 
складі  комплексу юридичних фактів, що 
тягнуть за собою виникнення шлюбного 
статусу. Згода має бути вільною; взаєм-
ною; свідомою; спрямована на встанов-
лення шлюбних відносин [6, с. 230].

За наявності зазначених елементів 
добровільності, шлюб є дійсним, якщо   
ж зміст добровільності шлюбу позбав-
ляється якогось елемента, це має наслід-
ком недійсність шлюбу або визнання 
його недійсним за рішенням суду. За-
значені наслідки законодавець дифе-

ренціює залежно від можливості особи 
усвідомлювати значення та наслідки 
своїх дій та керувати ними [6, с. 230]. 

Зокрема, у випадку, якщо презюму-
ється, що особа взагалі не розуміла зна-
чення своїх дій (визнана недієздатною), 
такий шлюб є недійсним незалежно від 
факту його визнання таким судом, є нік-
чемним, як тільки факт недієздатності 
буде встановлено органом ДРАЦС, що 
уповноважений розглянути заяву про 
анулювання актового запису про шлюб. 

Якщо психічний стан особи до-
пускав, що особа могла розуміти зна-
чення своїх дій, хоч і не в повній мірі, 
такий шлюб визнається недійсним, од-
нак вже після розгляду відповідної спра-
ви судом. Це ж саме стосується укладен-
ня шлюбу під фізичним або психічним 
примусом. 

У випадку, якщо вільна згода особи 
на укладення шлюбу порушена, але це 
викликано не психічним станом особи 
чи такими об’єктивними чинниками, як 
насильство, а віковими особливостями 
(недосягнення особою шлюбного віку) 
чи ненаданням відповідної інформації, 
що має значення для прийняття рішення 
про укладення шлюбу (приховування 
тяжкої хвороби), то такий шлюб може 
бути визнаний недійсним, але в цілому 
він є оспорюваним, тобто його дійсність 
може бути підтверджена судом.   

На жаль, детального дослідження 
цих елементів в теорії сімейного права 
немає. На нашу думку, якщо говорити 
про зміст поняття «вільна згода на укла-
дення шлюбу», то слід зазначити на на-
ступних її елементах:

По-перше, відповідно до ч. 1 ст. 24 
СК України та ч. 1 ст. 39 СК України 
вільна згода наречених можлива при 
добровільній згоді обох наречених на 
укладення шлюбу, за відсутністю при-
мусу для укладення шлюбу (у редакції 
абз. 2 ч. 1 ст. 39 СК України — «фізич-
ного чи психічного насильства»). При 
цьому, відповідно до ст. 28 СК України 
згода наречених на укладення шлюбу 
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повинна бути виражена у формі заяви 
про реєстрацію шлюбу, яка подається 
жінкою та чоловіком до будь-якого ор-
гану ДРАЦС за їхнім вибором. Така за-
ява повинна бути подана особисто або 
представником за нотаріально засвідче-
ною довіреністю (ч.ч. 2, 3 ст. 28 СК Ук-
раїни). Сама процедура реєстрації шлю-
бу повинна відбуватися в присутності 
наречених (ст. 34 СК України). Недо-
тримання процедури надання згоди на 
укладення шлюбу відповідно до СК Ук-
раїни є підставою для визнання шлюбу 
недійсним як порушення правила про 
вільну згоду на укладення шлюбу. При 
цьому, якщо звернутися до німецького 
сімейного законодавства, то відповідно 
до § 1311 Німецького цивільного уло-
ження недотримання формальної про-
цедури надання згоди на шлюб є само-
стійною підставою для скасування укла-
деного шлюбу (як вже зазначалося, ні-
мецьке сімейне законодавство не знає  
(заява про укладення шлюбу повинна 
бути подана особисто подружжям, 
представництво не допускається) [4]. На 
нашу думку, виділяти зазначену обстави-
ну як окрему недоцільно, оскільки недо-
тримання формальних критеріїв при 
укладенні та реєстрації шлюбу вже свід-
чить про те, що визначити чи дотрима-
но принцип добровільності при укла-
денні шлюбу, чи є згода на укладення 
шлюбу вільною, є неможливим. Проте 
це стосується виключно тих формаль-
них критеріїв, що ставляться до проце-
дури реєстрації шлюбу, визначені в 
СК України і зазначені вище. 

Що стосується фізичного чи психіч-
ного насильства, як зазначає Л. Ю. Ков-
тунова, насильство може бути застосова-
не як іншим нареченим, так і сторонніми 
особами; метою застосування насильства 
має бути саме примушення особи до 
вступу у шлюб; особа, до якої насильство 
застосовується має розуміти мету застосу-
вання до неї насильства. Лише при наяв-
ності цих умов можна вважати застосу-
вання до одного з наречених насильства 

підставою для визнання шлюбу не-
дійсним за рішенням суду. 

При цьому, формами прояву фізич-
ного насильства, як зазначає Ю. М. Фе-
тюхін можуть бути: нанесення побоїв, 
зв’язування, позбавлення свободи пере-
сування, позбавлення їжі та води, на-
сильницьке вчинення статевого акту 
тощо. Психічним насильством є погро-
зи, які для того, щоб бути підставою для 
визнання шлюбу недійсним повинні 
бути реальними та дієвими. Суд, роз-
глядаючи питання про недійсність 
шлюбу повинен визначити, в якій ча-
стині насильство (погроза) вплинуло на 
прийняття рішення про укладення 
шлюбу. При цьому, слід враховувати 
ступінь впливу саме на конкретну особу 
відповідно від її світогляду, тобто врахо-
вувати виключно суб’єктивний крите-
рій. Наприклад, є такою, що має юри-
дичне значення погроза розголосити 
відомості про переривання вагітності, 
втрату цноти чи невірність, якщо вона 
адресована особам із суворими мораль-
ними принципами, хоча для інших осіб 
така погроза може і не бути достатньо 
серйозною [18, с. 164]. Хоча І. А. Коси-
рева в цьому випадку зазначає, викладе-
ні Ю. М. Фетюхіним випадки психічно-
го насильства можна вважати підставою 
для визнання шлюбу недійсним, якщо 
зазначені у погрозах факти сталися, що 
заперечує наявність у особи, відомості 
про яку можуть бути розголошені, суво-
рих моральних принципів. З іншого 
боку, погроза батьків звернутися до ор-
ганів внутрішніх справ у випадку, якщо 
повнолітній чоловік, що вступив в інти-
мний зв’язок із неповнолітньою, не 
одружиться на ній є правомірною і та-
кою, що не призведе  до недійсності 
шлюбу [7, с. 934–943] (хоча на нашу 
думку і це твердження є достатньо спір-
ним, оскільки з боку чоловіка матиме 
місце, по-перше, укладення шлюбу без 
вільної згоди, з іншого — будуть озна-
ки фіктивного шлюбу, оскільки його 
укладення здійснювалося виключно з 
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метою не бути притягнутим до кримі-
нальної відповідальності). 

По-друге, шлюб реєструється після 
спливу одного місяця від дня подання 
особами заяви про реєстрацію шлюбу, 
крім випадків, зазначених у абзаці 2 ч. 1 
і ч. 2 ст. 32 СК України, коли можлива 
реєстрація шлюбу до спливу місячного 
терміну і ч. 3 ст. 32 СК України — коли 
можливе відкладення реєстрації шлюбу 
за наявності відомостей, що свідчать 
про перешкоди для укладення шлюбу. 
Наявність місячного терміну для реє-
страції шлюбу після подання відповід-
ної заяви нареченими свідчить про те, 
що протягом зазначеного терміну мож-
ливим є виявлення обставин, що свід-
чать про відсутність вільної згоди наре-
чених на укладення шлюбу, що дозво-
лить попередити укладення шлюбу з 
порушенням принципу добровільності 
при укладенні шлюбу. Аналогічно 
можна зазначити про можливість від-
кладення шлюбу, яка також є важливою 
гарантією укладення дійсного шлюбу. 
З іншої сторони такі підстави для «не-
гайної» реєстрації шлюбу, як вагітність 
нареченої, народження нею дитини, а 
також безпосередня загроза для життя 
нареченої або нареченого можуть при-
вести до реєстрації недійсного шлюбу, 
однак спрямовані на те, щоб наречені 
отримали права та обов’язки подружжя, 
було належно визначено походження 
дитини і відповідно подружжя та дити-
на отримали відповідні права та обов’яз-
ки батьків та дитини. Бачимо, що нега-
тивні наслідки такого виключення із 
правила про реєстрацію шлюбу у мі-
сячний строк менші за позитивні на-
слідки врахування зазначених обставин 
при зменшенні місячного строку на ре-
єстрацію шлюбу. 

По-третє, згода наречених на укла-
дення шлюбу є вільною лише у випад-
ках, коли буде дотримано зобов’язання 
органу ДРАЦС ознайомити наречених 
з їхніми правами та обов’язками як май-
бутніх подружжя і батьків та попере-

дження про відповідальність за прихо-
вання перешкод до реєстрації шлюбу. 
В іншому випадку, можливою стане 
ситуація, коли один із наречених може 
помилятися про зміст укладеного ним 
сімейного союзу з іншою особою саме 
як шлюбу. Особливо це є актуальним 
для наречених, які тільки досягли 
шлюбного віку або які його не досягли, 
але їм надано право на шлюб. Зазначе-
на категорія наречених, звичайно, може 
не знати своїх прав та обов’язків як по-
дружжя, про перешкоди, які існують 
для реєстрації шлюбу. Завдання органу 
ДРАЦС відповідно до ст. 29 СК Украї-
ни — надати нареченим відповідну ін-
формацію, що відповідним чином 
може вплинути на їх рішення щодо 
укладення шлюбу. 

По-четверте, у випадку порушення 
одним із подружжя ст. 30 СК України 
щодо повідомлення про свій стан здо-
ров’я теж можна казати про порушення 
вільної згоди на укладення шлюбу, 
тому що стан здоров’я одного з по-
дружжя є суттєвою обставиною, яка 
може вплинути на рішення іншого 
щодо укладення шлюбу. Це стосується 
передусім стану здоров’я, хвороб, на-
слідком яких може стати (стало) пору-
шення фізичного або психічного здо-
ров’я іншого нареченого чи їхніх на-
щадків, коли неповідомлення про таку 
хворобу, такий стан здоров’я подруж-
жям є самостійною підставою для ви-
знання шлюбу недійсним, хоча фак-
тично зазначена підстава входить до 
змісту відсутності вільної згоди на укла-
дення шлюбу. В інших випадках, зазна-
чена обставина не є суттєвою, оскільки 
не впливає на досягнення мети укладен-
ня шлюбу — створення сім’ї, ведення 
спільного сімейного господарства, про-
довження роду, однак може стати під-
ставою для розірвання шлюбу. 

По-п’яте, вільна згода на укладення 
шлюбу є неможливою у випадках, коли 
особа не повною мірою усвідомлювала 
значення своїх дій або могла керувати 
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ними. Такими обставинами є: визнана 
судом недієздатність особи (ч. 2 ст. 24 
СК України, ч. 3 ст. 39 СК України), 
тяжкий психічний розлад, перебування 
у стані алкогольного, наркотичного або 
токсичного сп’яніння (абз. 1 ч. 1 ст. 40 
СК України). При цьому, відповідно до 
тексту СК України зазначені психічні 
або юридичні стани особи повинні 
мати місце саме в момент реєстрації 
шлюбу. Немає значення, чи особа не 
повною мірою розуміла значення своїх 
дій або могла керувати ними. 

Щодо даної обставини, звичайно, 
виникає питання: якщо особа була у 
відповідному психічному стані, що 
унеможливлює її вільну згоду на укла-
дення шлюбу на момент подання за-
яви про реєстрацію шлюбу, однак в 
момент укладення шлюбу знаходила-
ся в нормальному психічному стані? 
Аналогічне питання виникає у випад-
ку, якщо заяву про реєстрацію шлюбу 
подає недієздатна особа, а в момент 
реєстрації шлюбу дієздатність такої 
особи вже поновлена. На нашу думку, 
в такому випадку маємо відсутність 
підстав у органів ДРАЦС для реєстра-
ції шлюбу, оскільки заява про реє-
страцію шлюбу підписана особою, 
яка не розуміла її змісту. Те, що особа 
не заперечує проти укладення шлюбу з 
особою, відповідно до поданої заяви не 
має значення, оскільки в такому випад-
ку має місце також порушення ст. 29 
СК України щодо ознайомлення на-
речених з їхніми правами та обов’яз-
ками (особа, що є недієздатною або з 
інших причин не повною мірою ро-
зуміє значення своїх дій, не могла 
бути ознайомлена зі своїми правами 
та обов’язками і могла помилятися 
щодо суті вчинюваного нею правочи-
ну), що суперечить принципу добро-
вільності при укладенні шлюбу. Тому, 
на нашу думку, в такому випадку укла-
дений відповідно до недійсної заяви 
шлюб теж є недійсним, попри те, що 
прямо це не визначено СК України.

У випадку, якщо особа подавала заяву 
про реєстрацію шлюбу у нормальному 
психічному стані та цивільно-правовій 
дієздатності, однак на момент реєстрації 
шлюбу так особа знаходилася у стані, що 
унеможливлює її вільне волевиявлення 
або була визнана недієздатною, такий 
шлюб відповідно до ч. 1 ст. 40 СК Украї-
ни визнається недійсним судом. При цьо-
му, не важливо, що в подальшому така 
особа знаходиться у нормальному пси-
хічному стані і не заперечує щодо укладе-
ного нею шлюбу — такий шлюб є не-
дійсним, оскільки порушена умова його 
укладання — наявність вільної згоди на 
укладення шлюбу. У зв’язку із цим норму 
ч. 3 ст. 40 СК України про санацію такого 
шлюбу у випадку зникнення обставин, 
що свідчать про відсутність згоди особи 
на шлюб слід виключити.

Дійсно, з однієї сторони, СК Украї-
ни не передбачає вимог до особи, яка 
підписує заяву про реєстрацію шлюбу, 
а також правових наслідків недотри-
мання основних вимог, передбачених 
ст. 28 СК України. Як відомо, в ній за-
значено, що заява про реєстрацію 
шлюбу подається жінкою та чоловіком 
до будь-якого органу ДРАЦС за їхнім 
вибором особисто або за наявності по-
важних причин — їх представниками 
за нотаріально засвідченою довірені-
стю, при цьому заява про реєстрацію 
шлюбу також повинна бути нотаріаль-
но засвідченою). Однак, зважаючи на 
те, що заява про реєстрацію шлюбу є 
підставою для подальшої її реєстрації, 
підписання її іншою особою, яка на це 
не уповноважена, або недієздатною 
особою, або з причин, які заперечують 
вільне волевиявлення особи на подання 
заяви про реєстрацію шлюбу, на нашу 
думку, недійсність такої заяви означати-
ме порушення вимог щодо державної 
реєстрації шлюбу, визначених у Главі 4 
СК України, а також відсутність закон-
них підстав органу ДРАЦС реєструвати 
такий шлюб. Хоча Закон України «Про 
державну реєстрації актів цивільного 
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стану України» у п.п. 1 і 3 ч. 1 ст. 21 пе-
редбачає, що у державній реєстрації ак-
тів цивільного стану може бути відмов-
лено, якщо державна реєстрація супере-
чить вимогам законодавства України 
або з проханням про державну реєстра-
цію звернулася недієздатна особа або 
особа, яка не має необхідних для цього 
повноважень, але можливими є випад-
ки, коли орган ДРАЦС все ж зареєструє 
такий шлюб. В такому випадку прямо 
підстав для визнання такого шлюбу не-
дійсним СК України не вказує.

Однак, існує прямий зв’язок між по-
рушенням порядку подання заяви про 
реєстрацію шлюбу і його недійсністю, 
що засвідчує, зокрема рішення Полон-
ського районного суду Хмельницької 
області від 16 лютого 2016 року у справі 
за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до 
Колодяжненської сільської ради Рома-
нівського району Житомирської облас-
ті про визнання шлюбу та свідоцтва 
про шлюб недійсними [13]. 

У зв’язку із цим, на нашу думку, слід 
внести наступні зміни до ч. 3 ст. 39 та 
абз. 2 ч. 1 та ч. 3 ст. 40 СК України, в 
яких передбачити, що шлюб є не-
дійсним у випадку, якщо він зареєстро-
ваний з особою, яка визнана недієздат-
ною або була визнана недієздатною в 
момент подання заяви про реєстрацію 
шлюбу, а ті підстави, які свідчать про 
відсутність вільної згоди особи для 
укладення шлюбу, можуть існувати не 
лише в момент реєстрації шлюбу, а й в 
момент подання заяви про реєстрацію 
шлюбу, при цьому немає значення, що 
на момент розгляду справи судом об-
ставини, які засвідчували відсутність 
згоди особи на шлюб або її небажання 
створити сім’ю відпали.

Паралельний розгляд зазначених 
підстав (недієздатності одного з по-
дружжя, знаходження його у стані, що 
унеможливлює вільне волевиявлення) 
випливає із думки дослідників сімейно-
го права, що хронічний, стійкий пси-
хічний розлад (що відповідно до ч. 1 

ст. 39 ЦК України є підставою для ви-
знання особи недієздатною) і тяжкий 
психічний розлад (який визначається 
відповідно до ст. 1 Закону України  «Про 
психіатричну допомогу» від 22 лютого 
2000 року як розлад психічної діяльно-
сті (затьмарення свідомості, порушення 
сприйняття, мислення, волі, емоцій, ін-
телекту чи пам’яті), який позбавляє осо-
бу здатності адекватно усвідомлювати 
оточуючу дійсність, свій психічний 
стан і поведінку) є тотожними [6, с. 230], 
що дозволяє зробити висновок про те, 
що за СК України шлюб зареєстрова-
ний   з   особою,  що визнана недієздат-
ною, може бути як недійсним, так і ви-
знається таким за рішенням суду. 

Різниця полягає лише в тому, що у 
першому випадку, особа має бути ви-
знана недієздатною, у другому — особа 
може мати цивільну дієздатність, оскіль-
ки її психічний розлад може мати тим-
часовий, а не хронічний характер.

По-шосте, згода на укладення 
шлюбу є вільною лише у випадку від-
сутності порушень інших обов’язків 
подружжя та обставин, які можуть мати 
значення для подружжя та закону для 
вступу у шлюб. Такими порушеннями 
є: укладення шлюбу між усиновлюва-
чем та усиновленою ним дитиною, 
між дядьком та племінницею, тіткою 
та племінником, з особою, яка прихо-
вала свою тяжку хворобу або хворобу, 
небезпечну для другого з подружжя і 
(або) їхніх нащадків, з особою, яка не 
досягла шлюбного віку. Зазначені по-
рушення є підставами, які за наявності 
яких суд може визнати укладений 
шлюб недійсним, однак вони можуть і 
не вплинути на ступінь добровільності 
укладення шлюбу, оскільки фактичні 
сімейні відносини між вище зазначе-
ними категоріями родичів можуть 
втратити родинну природу, а зазначе-
ні особи можуть і не сприймати один 
одного за родичів. Так само, наявність 
тяжкої або небезпечної хвороби у од-
ного з подружжя може не мати значен-
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ня для іншого з подружжя і виявлення 
приховування такої хвороби, навіть 
якщо був поданий відповідний позов 
іншою заінтересованою особою може 
не мати наслідком визнання шлюбу 
недійсним. 

Таким чином, на підставі проведе-
ного наукового дослідження основних 
підстав, що свідчать про відсутність 
вільної згоди на укладення шлюбу, мо-
жемо визначити наступне визначення 
«вільної згоди жінки та чоловіка при 
укладенні шлюбу»:  

Вільна згода жінки та чоловіка при 
укладенні шлюбу — це укладення 
шлюбу жінкою та чоловіком, за від-
сутності обставин об’єктивного чи 
суб’єктивного характеру, які негатив-
но впливають на добровільність всту-
пу у шлюб, а також на сприйняття по-
дружжям укладеного ним союзу як 
шлюбу, а сімейних правовідносин — 
як шлюбних правовідносин. Такими 
обставинами є: 

1) фізичне чи психічне насильство, 
що передувало укладенню шлюбу або 
мало місце на момент його укладення, 
або погроза застосування такого на-
сильства до одного з подружжя, її роди-
чів, членів сім’ї або інших осіб,  погро-
зи поширення недостовірної інформа-
ції або інформації, що є небажаною для 
розповсюдження для зазначених осіб;

2) відсутність психічної волі на укла-
дення шлюбу в момент реєстрації шлю-
бу, зважаючи на тяжкий психічний роз-
лад, алкогольне, наркотичне або 
токсичне сп’яніння, за умови, якщо 
вони вплинули на те, що особа не розу-
міла повною мірою значення своїх дій 
або не могла керувати ними; 

3) помилка або обман особи щодо 
особи подружжя або щодо трактування 
сімейних відносин між подружжям як 
шлюбу, а також щодо ряду інших об-
ставин що мають істотне значення (не-
повідомлення про тяжку хворобу або 
хворобу, небезпечну для другого з по-
дружжя і (або) їхніх нащадків, укладення 
шлюбу одним з подружжя без наміру 
створення сім’ї та набуття прав та 
обов’язків подружжя);

4) наявність інших обставин, що свід-
чать про порок волі (недосягнення 
шлюбного віку, перебування у родинних 
відносинах, в тому числі батьківських від-
носинах або відносинах усиновлення).

Не є порушенням принципу вільної 
згоди на укладення шлюбу відсутність 
згоди батьків або інших родичів на 
укладення шлюбу, їх негативне став-
лення до шлюбу або особи іншого з 
подружжя, укладення шлюбу неповно-
літньою особою (якщо їй надано право 
на шлюб), особою з обмеженою дієз-
датністю, тощо. 
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Вступ. Страх — це психічний стан, 
що виникає на основі інстинкту самоз-
береження як реакція на дійсну або уяв-
ну небезпеку у вигляді обтяжливого 
емоційного стану. Страх має багато 
причин як суб’єктивного (мотивація, 
емоційно-вольова стійкість тощо), так і 
об’єктивного порядку (особливості си-
туації, складність завдань, перешкоди 
тощо). Він належить до категорії фун-
даментальних емоцій людини. Страх 
можна визначити як афективне заго-
стрене сприйняття загрози для життя, 
самопочуття й благополуччя людини.

Підлітковий вік характеризується за-
гальною перебудовою організму, не-
стійкістю психіки, сумнівами, мріями 
про стабільне майбутнє, а це, безпереч-
но, супроводжується виникненням 
страхів. Страхи, які зароджуються в під-
літковому віці потребують окремої ува-
ги та детального вивчення.

Мета: висвітлення соціально-пси-
хологічних причин виникнення страхів 
у підлітковому віці.

Виклад  основного  матеріалу. 
Стан наукового вивченння проблеми 
визначення «страху» характеризується 
неоднозначністю й суперечливістю. 

Багато наукових праць присвячені про-
блемі «страху» в рамках філософських, 
психологічних, культурологічних наук.

В західноєвропейській філософії не 
склалось єдиної точки зору на природу 
феномена страху. Починаючи з антич-
ної філософської думки і до середини 
XIX ст. страх розглядався як певне 
суб’єктивне відчуття, але так і не отри-
мав понятійного філософського стату-
су. Винятком є філософія Б. Паскаля 
(з страхом-відчаєм людини перед зов-
нішнім та внутрішнім Космосом) та 
концепція суспільного договору Т. Гоб-
бса. Починаючи з філософської спад-
щини Г. Гегеля (який започаткував фі-
лософський розгляд феномена страху), 
С. К’єркегора, Ф. Ніцше, З. Фройда, 
О. Шпенглера страх починають трак-
тувати як філософське поняття, невиз-
наченість котрого пояснюється недо-
статнім рівнем розкриття його онтоло-
гічної різноманітності [12]. 

З біологічної точки зору страх вив-
чав Ч. Дарвін. Він розглядав страх як 
універсальну характеристику як тварин, 
так і людей. Страх розвивався в ході 
еволюції як реакція пристосування до 
небезпечних ситуацій. Прояв страху, за 
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Дарвіном, включає прискорене серце-
биття, тремтіння, збільшення пото-
виділення та інші фізіологічні реакції, 
які є результатом активізації вегетатив-
ної нервової системи [2, с. 121–125].

У психофізіологічних дослідженнях 
більшістю шкіл і напрямів страх розгля-
дається як суб’єктивний афект чи емоція. 
Пропонуються психосоціальні рекомен-
дації для професійної діяльності людини, 
для різних вікових періодів та ситуатив-
них рамок життя індивіда. Так, в дитячій 
та підлітковій психології страх (тривога) 
досліджується В. Астаповим, М. Буяно-
вим, А. Захаровим, О. Кон дашом, А. Ма-
зур, А. Прихожаном тощо. У психофізіо-
логії проблему страху вивчали Ф. Бере-
зин, С. Давиденков,  Н. Данилова,  В. Де-
рябін,  У. Кеннон,  Я. Рейковський, 
Х. Хекхаузен. У психології критичних і 
стресових станів страх займає особливе 
місце, це розглядають Ф. Василюк, Л. Ки-
таєв-Смик,  Е. Кречмер,  Н. Левітов, 
А. Святощ. Узагальнюють різні точки 
зору феномена страху в своїх загальноте-
оретичних роботах з афективних станів 
К. Ізард, Є. Ільїн, А. Лук [12].

Екзистенціальна трактування страху 
представлено С. К’єркегором, М. Хай-
деггером, А. Камю, Ж.-П. Сартром. 
С. К’єркегор розрізняв два види страху: 
несвідомий страх — тугу, жах, жах 
(дат. Angst) і страх — боязнь (дат.
Furcht), який викликається конкретним 
предметом. Людина кінцевий і знає 
про це, тому на відміну від тварини від-
чуває страх перед Ніщо. Страх пород-
жує етичне і супроводжує етичний стан. 
Виводячи стан страху з невинності, 
С. К’єркегор тим самим усуває почуття 
провини через переживання страху. 
У крайній мірі — розпачі — відбуваєть-
ся подолання етичного релігійним.

Ж.-П. Сартр диференціює два види 
страху: страх екзистенціальний і страх 
перед самим собою. Останній долаєть-
ся прийняттям відчаю у формі відпо-
відальності за все, що відбувається з лю-
диною в житті. Страх перед самим со-
бою обумовлений страхом вибору [2].

У теорії диференціальних емоцій 
К. Ізарда страх відноситься до базових 
емоцій, тобто є вродженим емоційним 
процесом, з генетично заданим фізіо-
логічним компонентом, конкретно виз-
наченим мімічним проявом і конкрет-
ним суб’єктивним переживанням [6, с. 54]. 

Таким чином, аналізуючи наукові 
джерела ми можемо зробити висновок, 
що існують відмінності між фізіологіч-
ними, медичними та психологічними 
дослідженнями, вони є суперечливі, а 
іноді протилежні. Головною ж причи-
ною цих протиріч є людина, в якій кри-
ється суб’єктивність. 

З точки зору соціальної психології, 
страх — дуже ефективний механізм со-
ціалізації. Особистість відчуває страх 
перед світом та іншими людьми. Так 
або інакше, страх є тим важелем, що 
утримує людину в певних межах, регу-
лює її поведінку [9]. Страхи можуть ви-
кликатися зовнішніми небезпеками 
(природне лихо, напад ворогів), соці-
альними відносинами (конфлікти, при-
гнічення, залежність і т.д.), тими чи ін-
шими культурними традиціями (страх 
перед потойбічним, страх порушення 
табу і т. д.) [11, с. 140–151]. 

Формування страхів в підлітковому 
віці визначається специфікою світогля-
ду людини та пов’язане з розвитком 
специфічних характеристик особисто-
сті.  Часто  причиною  виникнення 
страхів особистості в старшому шкіль-
ному цьому віці прийнято вважати 
низький рівень впевненості в своїх си-
лах у психічно здорової людини страх 
може викликати фізичне нездужання, 
наприклад: слабкий зір, слух, заїкання 
тощо, суттєво знижують впевненість 
підлітка [7]. Уявлення про розвиток 
своїх можливостей в навколишньому 
світі і взаємодія з однолітками, є важли-
вим елементом психологічного ком-
форту людини. Дослідники вказують, 
що переживання страхів у підлітковому 
віці проходять дуже болісно за відсутності 
базової довіри до світу. Без цієї основи усі 
подальші захисні механізми психіки бу-
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дуть відірваними та позбавленими необ-
хідної сили. Вони швидко і легко руй-
нуватимуться за умови стресу і залишати-
муть індивіда без захисту у психотравма-
тичній ситуації. Якщо захисні механізми 
слабкі або ж однобокі і не справляються 
зі своєю функцією страхи можуть розро-
статися настільки, що це призводить до 
невротичних розладів, перешкоджає на-
вчальній діяльності, блокує комунікацію, 
викривлює емоційно-вольову сферу під-
літка [11, с. 140–151]. 

Особливості страхів у підлітковому 
віці мають такі тенденції: перехідний 
вік особливо 12–14 років, супроводжу-
ється змінами в змісті і структурі Я-кон-
цепції, що веде до виникнення страхів 
(В. Аверін, Р. Байард, Д. Байард, Т. Гур-
лєва, В. Єренков, І. Кулагіна, Л. Мадор-
ський, А. Зак, А. Рояк, В. Татенко). По-
треба в спілкуванні з однолітками, яких 
не можуть замінити батьки, виникає у 
дітей дуже рано і з віком посилюється, 
а, якщо ж спілкування з однолітками 
бракує, то підлітки стають знервовани-
ми, тривожними. Статеве дозрівання 
супроводжується появою характерних 
страхів, пов’язаних із досягненням зрі-
лості біологічних систем організму. 
Підлітковий вік це суцільні протиріччя, 
хвилювання, страхи, для нього харак-
терні максимальні диспропорції в рів-
нях і темпах розвитку. В цілому це пе-
ріод завершення дитинства і початку 
«виростання» з нього, який супровод-
жується бурхливими переживаннями, 
страхами щодо свого місця в суспільст-
ві. Змінюються стосунки з дорослими і 
товаришами. Яскраво проявляється 
прагнення до самостійності та власти-
вих дорослим форм поведінки, що су-
проводжується конфліктами, і на цій 
основі формуються тривоги, страхи.

М. Буянов, Р. Заченіцкая, І. Мягков, 
М. Рибаков, Л. Фрідман стверджують, 
що існує тісний взаємозв´язок низької 
самооцінки з підвищеною тривожністю, 
страхами. Зростання страхів обумовлено 
сферою міжособистісних відносин. Різ-
ниця між самооцінкою та оцінками ін-

ших є важливим джерелом страхів. Зро-
стання потреби у незалежності робить 
відношення підлітка в сім’ї і в школі на-
пруженими, жадоба волі від зовнішньо-
го контролю створює умови для появи і 
зростання тривожності, страху [8].

Науковці в підлітковому віці виділя-
ють природні та соціальні страхи. При-
родні страхи пов’язані із загрозою для 
життя, а соціальні страхи пов’язані зі 
зміною соціального статусу (за Ю. Щер-
батих). Саме в підлітковому віці більше 
проявляються соціальні страхи, на поя-
ву яких значний вплив мають відноси-
ни у сім’ї. Тобто, якщо в сім’ї відсутні 
взаємопідтримка та теплі стосунки між 
батьками та дитиною, то у підлітка буде 
розвиватися значна кількість страхів, 
які, в свою чергу, призводять до низької 
самооцінки та невпевненості у собі. 
Значну роль в появі страхів у підлітків 
відіграють неповні сім’ї. Як зазначено в 
дослідженнях А. Захарова, І. Лангмейе-
ра,  З. Матейчика,  А. Співаковської, 
О. Смірнової, В. Собкіна психологіч-
ними особливостями дітей з неповних 
сімей є більш низька шкільна успіш-
ність, схильність до невротичних по-
рушень та протиправної поведінки, 
прояв інфантильності, негативне став-
лення до батьків, порушення статево-
рольової поведінки, нестійка занижена 
самооцінка, неадекватна вимогливість 
до матері та прагнення змінити її по-
ведінку, активний пошук значущого 
дорослого [5, с. 69–72].

В одинадцять-тринадцять років най-
більш поширеними страхами у дітей є: 
неуспіх в школі, спорті, серед ровесни-
ків, свої «дивні» вчинки і зовнішність, 
смерть або загрожуюча життю хвороба, 
секс. Підлітки в цей час також дуже бо-
яться потрапити в ситуацію, яка демон-
струвала б власну дурість, або ж в ситу-
ацію залежності від чужої дії, де «про-
мивають мізки»; втрати особистих ре-
чей, пограбування [4].

Провідним страхом у цьому віці 
А. І. Захаров [4] називає страх бути не 
тим, про кого добре говорять, кого по-
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важають, цінують і розуміють. Це страх 
не відповідати соціальним вимогам 
найближчого оточення, будь то школа, 
середовище однолітків або сім’я. Ці 
страхи говорять про наростаючу соці-
альну активність, про зміцнення почут-
тя відповідальності, боргу, обов’язку, 
тобто про все те, що об’єднано в понят-
тя «совість», яке є центральним психо-
логічним утворенням даного віку.

А. І. Захаров [3] зазначає, що у віці 
11–16 років головним надбанням вважа-
ється поява самооцінки, яка нерозривно 
пов’язана з почуттям поваги і самовпев-
неності. З одного боку, підлітки праг-
нуть «бути собою серед інших»,  з іншо-
го разом з усіма, належати групі, відпові-
дати її цінностям і нормам. У підлітків, 
які переживають нерозуміння в родині, а 
також конфлікти між батьками, часто 
спостерігається страх неповноцінності 
свого «Я». Підлітки зазвичай свій страх 
ретельно приховують. Відсутність розу-
міння, почуття безпеки, впевненості в 
найближчому оточенні також переро-
стають в страх і тривожні побоювання.

Таким чином, до біологічних фак-
торів страху відносять страх, який є за-
хисною реакцією організму, що сиг-
налізує про небезпеку. Людський ор-
ганізм в деяких випадках починає діяти 
по генетично закладеній програмі.

До соціальних факторів відносяться 
результати навіювання або психічного 
зараження. Адже часто люди страх мо-
жуть переймати у інших людей. Страхи 
також обумовлені особливостями вихо-
вання. Діти часто переймають звички 
батьків, їх образ життя, переваги і побо-
ювання. Переймаються страхи і від су-
часного суспільства, яке оточує підлітка.

Витоки більшості психологічних 
порушень, в тому числі страхів і фобій, 
закладені в ментальній сфері особисто-
сті. Саме нездоровий світогляд, дефек-
ти в сприйнятті себе, інших людей, 
навколишнього простору і є передумо-
вами появи такого роду розладів. Дуже 
часто патологічна боязнь чого-небудь 
йде з дитинства. Наприклад, сильний 
нічний переляк у дитини, викликаний 
страшним сновидінням або гучним зву-
ком, може спровокувати появу страху 
темряви, ночі (ніктофобія). Про сам ви-
падок — конкретної психотравмуючої 
ситуації, більшість людей згодом забу-
дуть, але боязнь може залишитися, піти 
в область несвідомого і згодом отрую-
вати їх життя. 

Підлітки, які характеризуються пев-
ними особистісними якостями (впев-
неність, висока стресостійкість, актив-
ність) рідше страждають тими чи інши-
ми страхами. Для повноцінного життя, 
успішного подолання будь-яких пе-
решкод необхідна наявність певних 
психічних ресурсів, навичок адаптації 
до постійно змінюваних умов [10].

Висновки. Дитячі страхи та їх психо-
логія засновані на причинах, що провоку-
ють негативні емоції. По мірі дорослішан-
ня у дітей розширюються спектр страхів. 
В пубертатному періоді збільшується чи-
сло страхів невідповідності. Підводячи 
підсумки слід зауважити, що підлітковий 
вік відрізняється нестабільністю, емоцій-
ною нестійкістю і сприйнятливістю до 
зовнішніх стимулів. Більшою мірою стра-
хи підлітків пов’я зані з міжособистісними 
відносинами.  На рівень і розвиток страху 
впливає багато факторів: біологічні, со-
ціальні, психологічні.
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