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Коли ведемо мову про принципи 
належного управління у сфері опо-
даткування та обмін податковою ін-
формацією, то маємо згадати про 
План дій BEPS (Base erosion and Profit 
Shifting — розмивання оподатковува-
ної бази й виведення прибутку з-під 
оподаткування).

На сьогодні є чимало праць, при-
свячених проблемам розмивання опо-
датковуваної бази й виведення прибут-
ку з-під оподаткування. Варто зазначи-
ти роботи таких вчених, як М. П. Куче-
рявенко, Д. О. Гетманцев, І. Є. Кри-
ницький, В. І. Теремецький, О. Ї. Баїк, 
І. І. Бабін, І. О. Пасічна, О. В. Гедзюк. 
Водночас вкрай небагато є праць, при-
свячених питанням BEPS, що й обу-
мовлює актуальність даної статті.

Мета статті полягає у досліджені 
проблем і перспектив впровадження 
плану дій BEPS в Україні.

З розвитком міжнародних економіч-
них, фінансових, податкових відносин 
виникла проблема, за якої платники по-
датків різними способами намагалися 
мінімізувати, оптимізувати оподаткуван-
ня і, отримуючи дохід в одній державі, 
не сплачували там податків, натомість 
для сплати обирали так звані низькопо-
даткові юрисдикції чи офшори. 

З метою бодай часткового вирішен-
ня такої можна сказати глобальної про-
блеми, Організації економічного спів-
робітництва та розвитку (ОЕСР) запро-
понувала План BEPS [1], що включає 
15 кроків, врахування та дотримання 
яких має на меті забезпечити ефективну 
боротьбу з так званим «агресивним» по-
датковим плануванням.

Отже, автоматичний обмін податко-
вою інформацією відбувається між кра-
їнами, які підписали конвенцію Органі-
зації економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР) з протидії розмиван-
ню податкової бази та виведенню при-
бутку з-під оподаткування (Base erosion 
and Profit Shifting, BEPS). Так, обмін 
інформацією по банківських рахунках, 
відкритих в інших країнах, відбувається 
автоматично між фіскальними служба-
ми. Наприклад, якщо громадянин Лі-
хтенштейну відкриє депозит у швей-
царському банку, то інформація про це 
автоматично надійде у фіскальну служ-
бу цієї країни. Вважається, що це при-
зведе до зменшення відтоку капіталів з 
країн та збільшення податкових надхо-
джень — платники податків не зможуть 
приховати активи за кордоном. Всі фі-
нансові організації (банки, інвестиційні 
компанії, компанії з управління актива-
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ми тощо) юрисдикцій, які діють у ме-
жах угоди, збирають інформацію про 
власників рахунків, а також про кінце-
вих бенефіціарів (якщо йдеться про ра-
хунки компаній), та передають їх у по-
даткові органи. Національні податкові 
органи також розбивають інформацію 
по державах та автоматично надсилати-
муть її в іноземні податкові органи. Кра-
їни, які не підписали цієї угоди також 
можуть звернутися до державних орга-
нів Швейцарії, Австрії та інших країн та 
запросити інформацію про осіб, яких, 
приміром, підозрюють в ухилянні від 
сплати податків. Якщо докази будуть об-
ґрунтованими, українські податківці та 
антикорупціонери отримають усю не-
обхідну інформацію від іноземних ко-
лег. Вірогідно, поки Україна та інші кра-
їни налаштовуватимуть свої бази для ав-
томатичного обміну інформацією, зна-
чна частина коштів перетікатиме в бан-
ківські системи більш «гнучких» юрис-
дикцій. Яких залишається все менше (у 
січні 2018 р. ЄС значно скоротив перелік 
країн, які вважаються податковим при-
тулком. У ньому залишилося лише 
дев’ять держав: Американське Самоа, Ба-
хрейн, Гуам, Маршалові Острови, На-
мібія, Палау, Сент-Люсія, Самоа та Три-
нідад і Тобаго; ще кілька країн віднесли 
до так званого «сірого переліку») [2].

Україна з 1 січня 2017 р. також при-
єдналася до Програми розширеного 
співробітництва в рамках ОЕСР і взяла 
на себе зобов’язання імплементувати так 
званий Мінімальний стандарт Плану дій 
BEPS — обов’язкові чотири заходи 
(кроки, дії — actions) із п’ятнадцяти за-
пропонованих. Йдеться про такі заходи:

1) action 5 (Counter harmful tax
practices more effectively, taking into 
account transparency and substance) — 
передбачає більш ефективну протидію 
шкідливим податковим практикам, з ог-
ляду на прозорість та сутність. Тут про-
понується реформувати роботу зі шкід-
ливої податкової практики з пріорите-
том щодо підвищення прозорості, 

включаючи обов’язковий обмін рішен-
нями щодо пільгових режимів, а також 
вимагати істотної діяльності для будь-
яких пільгових режимів. Це буде ціліс-
ний підхід для оцінки пільгових подат-
кових режимів у контексті BEPS і про-
понується країнам, які навіть не є члена-
ми ОЕСР;

2) action 6 (Prevent treaty abuse) пе-
редбачає запобігання зловживанню до-
говором. Пропонується розробити мо-
делі договірних положень та рекомен-
дації щодо розробки внутрішніх пра-
вил для запобігання надання договір-
них пільг у неналежних обставинах;

3) action 13 (Re-examine transfer
pricing documentation) передбачає пере-
вірку документації щодо трансфертно-
го ціноутворення;

4) action 14 (Make dispute resolution
mechanisms more effective) передбачає 
зробити механізми вирішення спорів 
більш ефективними. Необхідно: визна-
чити, які існують перешкоди у розв’я-
занні спорів; розглянути питання арбіт-
ражних застережень, які часто у догово-
рах відсутні, що, у свою чергу, усклад-
нює третейський розгляд спорів.

Частиною Плану дій BEPS є багато-
стороння Конвенція MLI (Multilateral 
Convention to Implement Tax Treaty 
Related Measures to Prevent BEPS), яка 
зобов’язує країни, що її підписали, ви-
конувати певні вимоги у сфері міжна-
родного оподаткування. Необхідність 
цієї конвенції пояснюється тим, що 
двосторонні угоди (конвенції) про 
уникнення подвійного оподаткування, 
які було укладено ще десятки років тому 
(а їх на сьогодні приблизно 3000), по-
требують перегляду і внесення змін. 
Перегляд конвенцій з кожною країною 
окремо, подальше підписання протоко-
лів і їхня ратифікація є доволі складним 
і тривалим процесом, який може трива-
ти декілька років. Саме з метою надання 
можливості більш оперативного пере-
гляду міжнародних конвенцій і був роз-
роблений 15-й крок Плану дій BEPS — 
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MLI. Підписавши та ратифікувавши
Конвенцію MLI, Україна отримує змогу
одночасного внесення змін до всіх або
деяких чинних Конвенцій про уник-
нення подвійного оподаткування. Та-
ким чином, підписавши та ратифікував-
ши Конвенцію MLI, Україна одночас-
но виконує також крок 6 та крок 14 Пла-
ну дій BEPS [3].

У квітні 2017 р. Міністерство фінан-
сів України розробило дорожню карту 
реалізації Плану дій BEPS [4] та пред-
ставило її на огляд експертам.

Маємо констатувати, що станом на 
червень 2018 р. «Україна не має право-
вих та адміністративних засад для 
імплементації звітування у розрізі країн. 
Рекомендується, щоб Україна заверши-
ла створення власних правових та адмі-
ністративних засад стосовно вимог за-
провадження звітності у розрізі країн 
так швидко, як це є можливим (прийма-
ючи до уваги особливості внутрішньо-
го законодавчого процесу) та забезпе-
чила належні засади для обміну подат-
ковою інформацією, як і заходи для її 
належного використання», — йдеться у 
звіті ОЕСР «Звітування у розрізі країн 
— зібрання взаємних доповідей (стадія 
1)». Враховуючи фрагментованість, не-
послідовність та повільність прогресу
України на шляху виконання зобов’я-
зань щодо імплементації мінімального
стандарту кампанії анти-BEPS, очевид-
но, що наша держава наражається на
небезпеку бути включеною у 2019 р. у
перелік юрисдикцій, які не співпрацю-
ють з ЄС із питань оподаткування. Це, у
свою чергу, для України матиме такі не-
гативні наслідки:

1) унеможливлення співпраці з Єв-
ропейським фондом сталого розвитку, 
метою якого є сприяння створенню ро-
бочих місць та забезпечення економіч-
ного зростання в третіх державах (від-
повідно до ст. 22 Регламенту ЄС 
2017/1601 від 26.09.2017 р.);

2) включення в нормативні акти ЄС
із питань, не пов’язаних зі сферою опо-

даткування, прив’язок до переліку 
юрисдикцій, які не співпрацюють у 
сфері оподаткування з метою обмежен-
ня співпраці з ними;

3) застосування державами-членами
щонайменше одного з таких заходів: 
посилення моніторингу щодо певних 
груп операцій; підвищення ризику про-
ведення аудиту для платників податків, 
які отримують вигоду від співробітни-
цтва з відповідними юрисдикціями; під-
вищення ризику проведення аудиту для 
платників податків, які використовують 
відповідні юрисдикції у власних опера-
ціях або структурах;

4) уможливлення застосування до
України за ініціативою держав-членів 
ЄС таких заходів у сфері оподаткуван-
ня: неврахування витрат; включення в 
сферу дії правил про контрольовані 
іноземні операції; зміна ставки податку 
на репатріацію доходу; обмеження роз-
міру звільнення від участі у капіталі; 
позбавлення можливості звільнення від 
оподаткування доходів резидента ЄС у 
вигляді дивідендів, приросту капіталу 
чи надходжень від постійного пред-
ставництва з території третьої держави 
(switch-overrule); перекладення тягаря 
доказування на платника податків; за-
провадження спеціальних документаль-
них вимог; запровадження обов’язково-
го розкриття податковими посередни-
ками (tax intermediaries) податкових 
схем щодо транскордонних операцій із 
використанням юрисдикції, включеної 
до переліку тих, які не співпрацюють з 
ЄС у сфері оподаткування;

5) використання списку юрисдик-
цій, які не співпрацюють з ЄС у сфері 
оподаткування в якості інструменту за-
безпечення функціонування положень 
про запобігання зловживанням у кон-
тексті імплементації Директиви Ради 
ЄС 2016/1164 від 12.07.2016 р. щодо 
встановлення правил для запобігання 
практикам уникнення від оподаткуван-
ня, які безпосередньо впливають на 
функціонування внутрішнього ринку 
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(наприклад, «чорні» списки окремих 
держав-членів ЄС мають включати ті 
юрисдикції, які включені в перелік 
юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС 
у сфері оподаткування) [5].

Підсумовуючи зазначимо, що ли-
ше від України, від Уряду та ДФС 
України залежить те, наскільки заходи 
Плану дій BEPS та Конвенції MLI у на-

шій державі будуть реально втілені на 
практиці. Найчастіше ми зіштовхує-
мось із тим, що якийсь документ чи 
нормативно-правовий акт приймають, 
ратифікують, але виключно «для га-
лочки», щоб створити видимість вико-
нання вказівок та рекомендацій міжна-
родних організацій, міжнародних фі-
нансових донорів.
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Постановка проблеми. Основний 
Закон України проголошує, що кожен 
має право на професійну правничу до-
помогу. Для надання професійної прав-
ничої допомоги в Україні діє адвокату-
ра. Більш того, судова реформа та змі-
ни до Конституції України мали на меті 
забезпечення інституційної спромож-
ності адвокатури. Водночас робота із 
удосконалення чинного законодавства 
на вказаному напряму продовжується, 
свідченням цього є реєстрація цілої 
низки Проектів Закону про адвокатуру 
та адвокатську діяльність протягом ве-
ресня 2018 року. При цьому, під час 
розробки законодавчих норм мають 
бути враховані європейські стандарти в 
цій сфері та вітчизняний досвід право-
застосування, адже окремі положення 
як чинного законодавства про адвокату-
ру та адвокатську діяльність, так і відпо-
відні Проекти містять неоднозначне 
тлумачення та суперечності. Вирішен-

ня вказаних проблем і зумовило акту-
альність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Особливості функціонуван-
ня адвокатури і адвокатської діяльності 
в Україні стали предметом численних 
публікацій юристів, політиків, політо-
логів, журналістів, правозахисників, 
громадських діячів та науковців.

Невирішені раніше проблеми. 
Незважаючи на ґрунтовний внесок 
вказаних фахівців у розробку особли-
востей функціонування адвокатури і 
адвокатської діяльності в Україні, єди-
ного підходу до удосконалення функ-
ціонування цієї інституції не напра-
цьовано. У зв’язку з цим, вважаємо за 
доцільне, звернутися до наявних нау-
кових розробок, існуючої практики 
правозастосування та власних мірку-
вань з метою удосконалення організа-
ції діяльності адвокатури і адвокат-
ської діяльності.
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Мета. Метою статті системне розу-
міння проблем та теоретико-практична 
розробка шляхів удосконалення функ-
ціонування адвокатури і адвокатської 
діяльності в контексті європейських 
стандартів.

Виклад основного матеріалу. Ос-
новний вектор реформування адвока-
тури та адвокатської діяльності базу-
ється на ефективній реалізації права на 
справедливий суд в розумінні ст. 6 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод [1]. При цьо-
му, автори судової реформи вказують, 
що з метою істотного підвищення яко-
сті представництва особи в суді, а та-
кож встановлення конституційного 
підґрунтя для створення єдиної прав-
ничої професії передбачено, що ви-
ключно адвокат здійснюватиме пред-
ставництво іншої особи в суді, а також 
захист від кримінального обвинува-
чення. Це кореспондується із консти-
туційною гарантією держави, якою — 
із відповідним уточненням (у статті 59 
Конституції України) — наголошуєть-
ся на тому, що кожен має право саме 
на професійну правничу допомогу [2]. 
Однак у даному випадку варто зосере-
дити увагу на понятті «професійна». 
Адже саме від якості правничої допо-
моги і залежить реалізація права люди-
ни на справедливий суд.

Такий підхід пояснюється тим, що 
наявні системи правової допомоги в 
Україні засвідчили свою недостатню 
функціональну спроможність, зокре-
ма: недосконала система формування 
органів адвокатського самоврядування 
та їх взаємодії, гарантій незалежності 
та належного виконання ними своїх 
функцій; недостатній рівень профе-
сійної підготовки адвокатів; неефек-
тивність дисциплінарного контролю і 
етичних стандартів в адвокатській ді-
яльності; відсутність комплексного 
підходу та збалансованості у розподілі 
повноважень у системі надання безоп-
латної правової допомоги; недоскона-

лість бюджетного і фінансового управ-
ління в системі адвокатського самовря-
дування [3].

Водночас при формуванні правово-
го поля у травні 2015 року було запла-
новано посилення гарантій здійснення 
адвокатської діяльності, забезпечення 
доступності безоплатної правової до-
помоги: у короткостроковій перспекти-
ві визначення видів правової допомоги, 
які можуть здійснюватися лише адвока-
том, що дасть змогу підвищити якість 
надання правової допомоги та якість 
здійснення правосуддя в цілому, не об-
межуючи при цьому учасників судово-
го процесу у праві на доступ до право-
суддя; підвищення вимог до здійснення 
адвокатської діяльності, зокрема поси-
лення професійних та морально-етич-
них вимог до осіб, які мають намір от-
римати статус адвоката, та дисциплі-
нарного контролю професії; уточнен-
ня підстав для притягнення адвоката до 
дисциплінарної відповідальності, удо-
сконалення правил дисциплінарного 
провадження щодо адвоката, диферен-
ціювання видів санкцій, які можуть бути 
застосовані до адвоката; удосконалення 
процедур складення кваліфікаційного 
іспиту, проходження стажування; удо-
сконалення інституту помічника адво-
ката; удосконалення порядку підвищен-
ня кваліфікації адвокатів [3].

Такі сподівання та плани відповіда-
ють європейським стандартам. Варто від-
мітити, що Рекомендація № R (2000) 21 
Комітету Міністрів державам-членам 
про свободу професійної діяльності ад-
вокатів (ухвалена Комітетом Міністрів 
Ради Європи на 727 засіданні заступни-
ків міністрів 25 жовтня 2000 року) вка-
зує, що слід вжити всіх необхідних за-
ходів для забезпечення високого рівня 
правової підготовки і моральності як 
передумови приєднання до професії, а 
також для забезпечення безперервного 
підвищення кваліфікації адвокатів. 
Юридична освіта, включаючи програ-
ми підвищення кваліфікації, має зміц-
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нювати юридичні навички, забезпечу-
вати краще розуміння питань етики і 
прав людини та вчити адвокатів пова-
жати, захищати і відстоювати права та 
інтереси їхніх клієнтів і підтримувати 
належне відправлення правосуддя [4].

Фактично від держави вимагається 
розробка відповідного підґрунтя до під-
готовки адвокатів, забезпечення належ-
ного етичного рівня адвокатів та підви-
щення їх кваліфікації. Однак жодна з 
цих вимог не адаптована до вітчизняно-
го законодавства.

Питання набуття права на заняття ад-
вокатською діяльністю регламентовано 
Розділом II Закону України «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність» [5].

Загалом вказаний процес можна по-
ділити на наступні етапи:

1. Допуск до складення кваліфіка-
ційного іспиту. Особа, яка виявила ба-
жання стати адвокатом та відповідає ви-
могам ч. 1 та 2 ст. 6 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність», має право звернутися до кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури за місцем проживання із заявою 
про допуск до складення кваліфікацій-
ного іспиту. Порядок допуску до скла-
дення кваліфікаційного іспиту та пере-
лік документів, що додаються до заяви, 
затверджуються Радою адвокатів Украї-
ни. Кваліфікаційно-дисциплінарна ко-
місія адвокатури перевіряє відповідність 
особи вимогам, установленим ч. 1 та 2 
ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність».

2. Складання кваліфікаційного іспи-
ту. Кваліфікаційний іспит є атестуван-
ням особи, яка виявила бажання стати 
адвокатом. Кваліфікаційний іспит по-
лягає у виявленні теоретичних знань у 
галузі права, історії адвокатури, адвокат-
ської етики особи, яка виявила бажання 
стати адвокатом, а також у виявленні 
рівня її практичних навичок та умінь у 
застосуванні закону. Організація та 
проведення кваліфікаційного іспиту 
здійснюється кваліфікаційною пала-

тою  кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури. Порядок складення 
кваліфікаційних іспитів, методика оці-
нювання та програма кваліфікаційних 
іспитів затверджуються Радою адвока-
тів України. Рада адвокатів України 
може встановити плату за складення 
кваліфікаційного іспиту та порядок її 
внесення.

3. Стажування. Стажування полягає 
в перевірці готовності особи, яка отри-
мала свідоцтво про складення кваліфі-
каційного іспиту, самостійно здійсню-
вати адвокатську діяльність. Стажування 
здійснюється протягом шести місяців 
під керівництвом адвоката за направ-
ленням ради адвокатів регіону.

4. Складення присяги адвоката Укра-
їни. Особа, стосовно якої радою адвока-
тів регіону прийнято рішення про вида-
чу свідоцтва про право на заняття адво-
катською діяльністю, не пізніше тридця-
ти днів з дня прийняття цього рішення 
складає перед радою адвокатів регіону 
присягу адвоката України.

5. Видача свідоцтва про право на за-
няття адвокатською діяльністю та по-
свідчення адвоката України. Особі, яка 
склала присягу адвоката України, ра-
дою адвокатів регіону у день складення 
присяги безоплатно видаються свідо-
цтво про право на заняття адвокат-
ською діяльністю та посвідчення адво-
ката України.

Як видно з наведеного переліку від-
сутній етап підготовки адвоката, тобто 
всупереч Рекомендацій № R (2000) 21 
не розроблено необхідних заходів для 
забезпечення високого рівня правової 
підготовки адвоката. Адже, як складання 
кваліфікаційного іспиту, так і стажуван-
ня є перевірочними етапами вступу до 
професії, про це свідчать відповідні 
формулювання Закону: «Кваліфікацій-
ний іспит полягає у виявленні теоре-
тичних знань…» та «Стажування поля-
гає в перевірці готовності особи…».

Більш того, щоб зрозуміти яким чи-
ном відбувається «виявлення теоретич-
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них знань у галузі права, історії адвока-
тури, адвокатської етики особи» варто 
зосередити увагу на порядку проведен-
ня кваліфікаційного іспиту.

Це питання врегульоване «Порядком 
допуску до складення кваліфікаційного 
іспиту, порядок складення кваліфікацій-
ного іспиту та методику оцінювання ре-
зультатів складення кваліфікаційного іс-
питу для набуття права на заняття адво-
катською діяльністю в Україні» затвер-
джене рішенням Ради адвокатів України 
від 17 грудня 2013 року № 270 [6].

Так, кваліфікаційний іспит склада-
ється з двох частин: письмового іспиту 
та усного іспиту, які складаються окремо.

Письмовий іспит складається пер-
шим. Особа, яка складає кваліфікацій-
ний іспит, має підготувати вказані в об-
раному нею екзаменаційному білеті три 
завдання із різних галузей права та пись-
мовий висновок щодо правової позиції 
та тактики захисту або надання іншої 
правової допомоги по фабулі справи. 
Завдання з галузей права мають бути ви-
конані в формі процесуальних докумен-
тів. При складенні письмового іспиту 
особа, яка складає іспит, має право кори-
стуватися офіційними текстами норма-
тивно-правових актів на друкованих но-
сіях. Використання інших джерел ін-
формації не дозволяється. Для виконан-
ня письмового іспиту особам, які склада-
ють іспит, надаються чисті аркуші з від-
міткою кваліфікаційної палати (КДКА) 
про їх призначення для виконання за-
вдань, на яких і виконуються процесу-
альні документи та письмовий висновок.

До складення усного іспиту до-
пускаються особи, які успішно склали 
письмовий іспит. Для складення усного 
іспиту особа, яка складає кваліфікацій-
ний іспит, має дати відповіді на 15 пи-
тань, зазначених в обраному екзамена-
ційному білеті. Під час складення усно-
го іспиту особа, яка складає іспит, має 
продемонструвати знання законодав-
ства та судової практики. Під час відпо-
віді члени кваліфікаційної палати і го-

лова КДКА, якщо він приймає участь у 
засіданні палати, мають право ставити 
особі, яка складає іспит, додаткові запи-
тання з метою з’ясування рівня її знань.

Таким чином, щоб скласти іспит 
особа має написати від руки три проце-
суальні документи, написати від руки 
одну правову позицію та усно відпові-
сти на 15 питань. І це все або за один 
день або за два. Адже на виконання 
письмової роботи та для підготовки до 
усної відповіді особі надається час, який 
повинен становити не менше двох го-
дин та не повинен перевищувати шести 
годин для кожної частини іспиту. У ви-
падку, коли письмовий іспит триває по-
над чотири години, усний іспит може 
бути призначений комісією на іншу 
дату. Саме від того яка тривалість пись-
мового іспиту залежить і кількість днів 
на складання кваліфікаційного іспиту.

Разом з тим, комп’ютеризація юри-
дичної професії в Україні відбулась вже 
більше 10 років тому, і на сьогодні дуже 
рідкім є факт подання процесуального 
документа адвокатом написаного від 
руки, за винятком випадків, коли це тре-
ба робити швидко під час судового засі-
дання або в його коротких перервах.

Також слід звернути увагу на обсяг 
процесуальних документів, котрі юри-
сту варто написати від руки, наприклад: 
Заява про перегляд рішення за новови-
явленими обставинами або заява про 
перегляд судового рішення Верховним 
Судом України у цивільній справі; Ад-
міністративний позов про визнання не-
чинним акту ненормативного характе-
ру (наприклад, рішення податкового 
органу про донарахування податку та 
штрафних санкцій; Угода про прими-
рення між потерпілим і підозрюваним 
чи обвинуваченим, або угода між про-
курором та підозрюваним чи обвинува-
ченим про визнання винуватості; Заява 
до Європейського суду з прав людини у 
цивільній (кримінальній) справі [7]. Це 
все надзвичайно великі за обсягом про-
цесуальні документи. Саме тому, напи-
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сати від руки три процесуальні доку-
менти та одну правову позицію юри-
стам, переважна більшість яких вже 
давно перейшли на роботу з комп’юте-
рами є досить важке випробування на 
навички письма в досить короткі про-
міжки часу, адже сучасні юристи наба-
гато краще вправляються з клавіату-
рою, а ніж із ручкою.

Переходячи до усного іспиту також 
варто відмітити певне неузгодження. 
Так, підготувати якісну відповідь на 
15 питань білета потрібен час, як і на те 
щоби висвітлити їх. При чому декотрі з 
них надзвичайно об’ємні. Наприклад:

1. Загальні підстави відповідально-
сті за завдану майнову шкоду. Підстави 
відповідальності за завдану моральну 
шкоду. Способи відшкодування майно-
вої шкоди. Відшкодування шкоди, зав-
даної каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я або смертю. Постанова Пле-
нуму Верховного Суду України «Про 
практику розгляду судами цивільних 
справ за позовами про відшкодування 
шкоди» та «Про судову практику в спра-
вах про відшкодування моральної (не-
майнової) шкоди».

2. Право касаційного оскарження 
рішень. Строки оскарження. Форма і 
зміст касаційної скарги. Методика скла-
дання касаційної скарги. Порядок її по-
дання. Постанова Пленуму Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ «Про су-
дову практику розгляду цивільних 
справ в касаційному порядку».

3. Поняття покарання. Види пока-
рань. Основні та додаткові покарання. 
Призначення покарань за сукупністю 
злочинів та сукупністю вироків. Прави-
ла складання покарань. Зарахування 
строку попереднього ув’язнення. Об-
ставини, що пом’якшують та обтяжу-
ють покарання.

4. Заходи забезпечення криміналь-
ного провадження, запобіжні заходи. 
Загальні положення щодо порядку за-
стосування, скасування і зміни запобіж-

ного заходу. Порядок обрання запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під вар-
тою та продовження строків тримання 
під вартою. Строки та порядок подання 
апеляції на ухвалу слідчого судді про 
обрання запобіжного заходу.

І це лише чотири з більше ніж 
трьохсот питань.

Тут досить проста математика: якщо 
20 хвилин надати особі на підготовку 
одного питання, то на весь іспит треба 
надати 300 хвилин (5 годин). Якщо слі-
дувати Порядку складання кваліфіка-
ційного іспиту, то особа повинна відпо-
вісти на всі 15 запитань та відповісти на 
всі додаткові запитання. Якщо навіть 
10 хвилин надати на кожне з них, то в 
сумі виявляється 150 хвилин (2,5 годи-
ни). Тобто в день Комісія може прийня-
ти іспит лише у одній особи, адже за-
гальна його тривалість вже наближаєть-
ся до повноцінного робочого дня. Але 
судячи із оголошень на сайтах кваліфі-
каційно-дисциплінарних комісій об-
ластей за день вони встигають прийня-
ти усні і письмові іспити у 5–6 осіб або 
усний іспит у такої ж кількості.

Слід вказати, що у Проекті Закону 
про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність № 9055 [8] кваліфікаційний іспит 
полягає у перевірці рівня професійної 
підготовки особи, яка виявила намір 
стати адвокатом, а саме володіння нею 
необхідними теоретичними знаннями у 
сфері права та знанням Правил адво-
катської етики, а також практичними 
вміннями та навичками, необхідними 
для здійснення адвокатської діяльності. 
При цьому кваліфікаційний іспит про-
водиться шляхом складення особою, 
яка виявила намір стати адвокатом, 
лише письмового анонімного тестування.

Дійсно, сучасні тенденції проведен-
ня конкурсів на багато посад полягають 
в тому, що основним методом з’ясуван-
ня теоретичного рівня знань є тестуван-
ня. Саме тестування може відвернути 
суб’єктивний чинник та зменшити ко-
рупційні ризики під час складання іспи-
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ту. Письмовий іспит також має бути 
переведений з написання від руки у 
комп’ютерне поле. Однак це все одно 
лише удосконалить проведення квалі-
фікаційного іспиту і жодним чином не 
вплине на «необхідні заходи для забез-
печення високого рівня правової підго-
товки адвоката». У даному випадку має 
йти мова про певне навчання або так 
звану спеціальну підготовку. Саме спе-
ціальна підготовка передбачена як у 
суддів, так і у прокурорів.

Так, згідно ст. 70 Закону України 
«Про судоустрій та статус суддів» [9] пе-
редбачено досить логічний порядок до-
бору та призначення на посаду судді. 
Варто стило навести алгоритм: 

1) оголошення добору кандидатів 
на посаду судді;

2) подання заяви та документів;
3) здійснення Вищою кваліфікацій-

ною комісією суддів України перевірки 
відповідності осіб вимогам;

4) складення особою, допущеною 
до участі у доборі, відбіркового іспиту;

5) проведення стосовно осіб, які 
успішно склали відбірковий іспит, спе-
ціальної перевірки;

6) проходження кандидатами, які 
успішно склали відбірковий іспит та 
пройшли спеціальну перевірку, спеці-
альної підготовки;

7) складення кандидатами, які про-
йшли спеціальну підготовку, кваліфіка-
ційного іспиту та встановлення його 
результатів.

При цьому, спеціальна підготовка 
кандидата на посаду судді включає тео-
ретичну та практичну підготовку судді в 
Національній школі суддів України. 
Програму, навчальний план та порядок 
проходження спеціальної підготовки 
кандидатами на посаду судді затверджує 
Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України за рекомендацією Національ-
ної школи суддів України. Спеціальна 
підготовка проводиться протягом два-
надцяти місяців (якщо інший строк не 
визначений рішенням Вищої кваліфі-

каційної комісії суддів України) за раху-
нок коштів Державного бюджету Укра-
їни. На період проходження кандида-
том підготовки за ним зберігається 
основне місце роботи, виплачується 
стипендія в розмірі посадового окладу 
помічника судді місцевого суду. Строк 
проходження спеціальної підготовки в 
Національній школі суддів України зара-
ховується до стажу професійної діяльно-
сті у сфері права. За результатами спеці-
альної підготовки кандидати отримують 
свідоцтво установленого Вищою квалі-
фікаційною комісією суддів України 
зразка. Проходженням кандидатом спе-
ціальної підготовки вважається успішне 
виконання програми підготовки.

Подібна процедура, хоч і з деякими 
відмінностями передбачена для проку-
рорів. Так, алгоритм вступу на посаду 
прокурора відповідно до ст. 29 Закону 
України «Про прокуратуру» [10] вигля-
дає наступним чином:

1) прийняття Кваліфікаційно-дис-
циплінарною комісією прокурорів рі-
шення про проведення добору канди-
датів на посаду прокурора;

2) подання особами відповідної за-
яви та документів;

3) здійснення Кваліфікаційно-дис-
циплінарною комісією прокурорів на 
основі поданих кандидатами на посаду 
прокурора документів перевірки відпо-
відності осіб вимогам;

4) складання особами, які відповіда-
ють установленим вимогам до кандида-
та на посаду прокурора, кваліфікацій-
ного іспиту;

5) організація Кваліфікаційно-дис-
циплінарною комісією прокурорів спе-
ціальної перевірки кандидатів, які 
успішно склали кваліфікаційний іспит;

6) проходження кандидатом на по-
саду прокурора спеціальної підготовки 
в Національній академії прокуратури 
України.

Слід вказати, що кандидат на посаду 
прокурора проходить протягом одного 
року спеціальну підготовку у Націо-
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нальній академії прокуратури України з 
метою отримання знань та навичок 
практичної діяльності на посаді проку-
рора, складання процесуальних доку-
ментів, вивчення правил прокурорської 
етики. Спеціальна підготовка завершу-
ється складанням кандидатом на посаду 
прокурора іспиту у вигляді анонімного 
тестування та практичного завдання. 
У період проходження кандидатом на 
посаду прокурора спеціальної підготов-
ки йому щомісячно виплачується сти-
пендія не менше двох третин посадово-
го окладу прокурора місцевої прокура-
тури. Навчальний план, порядок про-
ходження кандидатами на посаду проку-
рора спеціальної підготовки та методи-
ка її оцінювання затверджуються Квалі-
фікаційно-дисциплінарною комісією 
прокурорів. За результатами проход-
ження кандидатом на посаду прокурора 
спеціальної підготовки Національна 
академія прокуратури України приймає 
вмотивоване рішення про успішне чи 
неуспішне її проходження, копія якого 
вручається кандидату на посаду проку-
рора. Кандидат на посаду прокурора 
вважається таким, що успішно про-
йшов спеціальну підготовку, якщо за 
результатом іспиту отримав більше 50 
відсотків максимально можливого бала.

Нажаль, а ні Закон України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», 
а ні Проект Закону про адвокатуру та 
адвокатську діяльність № 9055 на сьо-
годні не передбачає подібну практику 

спеціальної  підготовки  майбутніх  
адвокатів. 

Висновки. Адаптація європейських 
стандартів щодо набуття права на здійс-
нення адвокатської діяльності має носи-
ти системний та комплексний характер. 
Застарілість підходів щодо вступу у 
професію негативно впливає на реалі-
зацію права на справедливий суд та 
професійну правничу допомогу.

У зв’язку з активним обговоренням в 
суспільстві Проекту Закону про адвока-
туру та адвокатську діяльність та неми-
нучої зміни відповідного законодавства 
пропонується ввести наступний поря-
док етапів набуття права на здійснення 
адвокатської діяльності:

1) складення особою, допущеною 
до участі у доборі, відбіркового іспиту;

2) проходження кандидатами, які 
успішно склали відбірковий іспит, спе-
ціальної підготовки;

3) складення кандидатами, які про-
йшли спеціальну підготовку, кваліфіка-
ційного іспиту та встановлення його 
результатів.

Саме такий алгоритм допоможе за-
провадити заходи для забезпечення висо-
кого рівня правової підготовки і мораль-
ності як передумови приєднання до про-
фесії, що має зміцнювати юридичні на-
вички, забезпечувати краще розуміння 
питань етики і прав людини та вчити ад-
вокатів поважати, захищати і відстоювати 
права та інтереси їхніх клієнтів і підтриму-
вати належне відправлення правосуддя.
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Актуальність. Ще із давніх часів на 
українських землях мали місце спроби 
законодавчо врегулювати соціальну 
сферу. Починаючи з періоду Київської 
Русі та прийняття перших зразків зако-
нів, держава була і залишається до сьо-
годні важливим суб’єктом соціального 
захисту її населення, приділяючи вели-
чезну увагу встановленню норм, які 
врегульовують дане питання. Те, що на 
сьогодні проблеми соціального законо-
давства широко обговорюються грома-
дянами, науковцями, політичними дія-
чами, свідчить про наявність негатив-
них соціальних та економічних проце-
сів в Україні, які чинні нормативно-пра-
вові акти не здатні вирішити. Очевид-
но, що поступове старіння населення 
нашої держави та виїзд за кордон пра-
цездатних громадян свідчить про те, 
що чинне соціальне законодавство не 
справляється зі своєю роллю, а тому, 
для вирішення актуальних проблем 
важливо звернутись до дослідження пе-
редумов зародження, а також процесу 
розвитку соціального законодавства на 
території України.

Аналіз світового досвіду свідчить 
про те, що соціальний захист прита-
манний людству ще із найдавніших ча-
сів. На різних історичних епохах роз-
витку суспільства, соціальний захист 
надавався населенню як безпосередньо 
правителями держав, так і самими дер-
жавами. Не зважаючи на те, що мотиви 
такої благодійності у кожному випадку 
були неоднорідними та неоднозначни-
ми, настав момент, коли виникла по-
треба у нормативному закріпленні ос-
новних принципів соціального забез-
печення. Саме тому, на сьогодні питан-
ня передумов зародження соціального 
законодавства на території України не 
втрачає актуальності. Це дозволить 
продемонструвати особливості соці-
ального законодавства на території 
України, а також його специфіку по від-
ношенню до тих історичних епох, на 
яких його було прийнято. 

Стан дослідження. Еволюцію со-
ціального законодавства у своїх працях 
розглядали такі науковці, як В. М. Ан-
дріїв,  Т. В. Блащук,  Н. В. Болотіна, 
І. Я. Буряк, Т. М. Денисенко, В. В. Де-
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рега, О. В. Жмурко, О. І. Кисельова, 
І .  З .  Ковал ів ,   О .  О.  Кравченко , 
О. Л. Кучма, О. О. Матрос, Б. О. Над-
точій, О. Є. Пилипенко, П. Д. Пили-
пенко, Р. П. Підлипна, Л. О. Рощина, 
С. М. Синчук, І. М. Сирота, О. В. Сімкі-
на,  Б. І. Сташків,  А. Ю. Стопчак, 
О. В. Тищенко тощо. Втім, як правило, 
праці зазначених науковців включали 
історіографію широкого кола питань, 
пов’язаних із соціальним законодав-
ством. Наукових досліджень, у яких 
об’єктом дослідження є саме соціальне 
законодавство, на сьогодні не так бага-
то, адже більшість вчених акцентують 
увагу на інших питаннях — власне са-
мому соціальному захисту та його ви-
дах, пенсійному забезпеченні, соціаль-
ній допомозі тощо. 

Метою статті є систематизація со-
ціального законодавства, вивчення та 
порівняння їх змісту в різні історичні 
проміжки часу, а також виокремлення 
характерних ознак кожного етапу роз-
витку соціального законодавства на те-
риторії України до здобуття нею неза-
лежності.

Основний зміст. У вітчизняній нау-
ці, зокрема, у праці Т. М. Денисенко, від-
значається, що особиста доброчинність 
була здавна притаманною людському 
суспільству, проте мала інші форми, від-
мінні від актуальних на сьогодні. Напри-
клад, вона проявлялась у природньому 
співчутті, підтримці потребуючих допо-
моги осіб, благодійності, яка мала релі-
гійний характер та була пов’язана із до-
помогою голодуючим та роздаванням 
милостині. З часом коло осіб, які надава-
ли допомогу, почало розширюватись, і 
в результаті допомогу малозабезпече-
ним надавали вже цілі громади [1, с. 97]. 
Як наслідок, з’явилась потреба у закрі-
пленні основних принципів такої благо-
дійної діяльності. Втім, у ті часи соціаль-
ний захист та його правове регулювання 
ще не мало безпосереднього відношен-
ня до території України. На українських 
землях соціальний захист почав повно-

цінно врегульовуватись вже за часів Ки-
ївської Русі.

Так, ініціатива впровадження пев-
них видів соціальної допомоги йшла 
від князів, свідченням чого є укладання 
договорів у 911 і 945 роках Київськими 
князями Олегом та Ігорем з греками 
«Про порятунок полонених», в яких було 
закладено зобов’язання сторін про викуп 
полонених русичів та греків і повернення 
їх на батьківщину [2, с. 117-118]. Фактич-
но всі дослідники соціального законо-
давства на території України вказують 
на те, що зазначені договори є першим 
в історії нашої держави документаль-
ним свідченням того, як держава піклу-
валась про своїх громадян. Втім, буде 
невірним проводити паралелі між за-
значеними договорами і сучасними 
нормативно-правовими актами, адже 
перші були прийняті із метою допомо-
ги особам, які потребували сприяння 
держави. В той самий час, сучасні зако-
нодавчі акти здійснюють, передусім, 
правове регулювання таких відносин і 
закріплення їх принципів.

Перша повноцінна спроба норма-
тивно врегулювати соціальний захист на 
території України датована правлінням 
Володимира Великого в Київській Русі 
та прийняттям Уставу 996 року [1, с. 97]. 
Як відзначається в науковій літературі, в 
Київській Русі набула значного поши-
рення громадська благодійність. Князь 
та церква надавали допомогу усім нуж-
денним (сиротам, жебракам, особам з 
інвалідністю, мандрівникам тощо). 
В нормах Уставу було передбачено на-
дання церковним структурам та духо-
венству повноважень щодо опікування 
лікарень, лазень та притулків для оди-
ноких. Допомога надавалась здебіль-
шого у формі життєво важливих про-
дуктів. Також, до форм соціального за-
хисту, передбачених уставом, доцільно 
віднести заснування училищ для бідних 
людей, богоділень, будинків для палом-
ників тощо [3, с. 2]. Тобто, на підставі 
зазначеного можна зробити висновок, 
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що соціальне законодавство на терито-
рії України фактично зародилось на-
прикінці першого тисячоліття. Устав 
996 року є чудовим прикладом того, 
яким чином врегульовувалось соціаль-
ний захист в ті часи. Воно не мало нічо-
го спільного із сучасним станом ні в 
контексті форм, ні щодо суб’єктів. Про-
те, необхідно підкреслити, що соціаль-
ний захист на той момент вже існував і, 
при цьому, мав централізований та вре-
гульований характер.

Даний курс щодо розвитку соціаль-
ного захисту продовжився за часів кня-
зювання Ярослава Мудрого. Роль даної 
історичної постаті у еволюції соціаль-
ного законодавства на території Украї-
ни полягає передусім у складанні та 
прийнятті першого письмового збірни-
ка стародавнього руського права — 
«Руської Правди». І хоча даний норма-
тивно-правовий акт не мав виключно 
«соціальний» характер, втім окремі стат-
ті були присвячені саме соціальному 
забезпеченню населення (наприклад, із 
37 статей, 8 було присвячено пробле-
мам захисту дітей). При цьому, щодо 
даного інституту в певній мірі відбулась 
зміна його сутності, адже соціальне за-
безпечення потрапило у сферу регулю-
вання державою. Князь та церква були 
позбавлені ряду повноважень, які згідно 
«Руської Правди» перейшли до компе-
тенції держави [1, с. 97–98]. Окрім пере-
рахованих законодавчих актів, аналіз 
вітчизняної наукової літератури свід-
чить про те, що у подальшому період 
Київської Русі до актів соціального за-
конодавства можна віднести хіба що 
«Повчання дітям» Володимира Моно-
маха 1114 року. У даному норматив-
но-правовому акті було зокрема врегу-
льовано питання опіки над бідними і 
страждальцями [4, с. 39]. 

Таким чином, підведемо підсумок, 
згідно якого зародження соціального 
законодавства на території України від-
булось за часів Київської Русі. На той 
момент прийняті акти законодавства 

стосувались не виключно соціальної 
сфери, а водночас врегульовували од-
разу декілька галузей суспільного жит-
тя. Саме соціальне забезпечення суттє-
во відрізнялось від сучасного тим, що 
переважно мало форму благодійності. 
Роль держави у таких процесах була мі-
німізованою. Хоча, із прийняттям зако-
нодавчих актів компетенція держави у 
питаннях соціального захисту постійно 
зростала, а відповідно князів і церкви 
зменшувалась. 

Наступних декілька століть розви-
ток соціального законодавства на тери-
торії України фактично не відбувався. 
Українські землі були роздроблені бага-
тьма державами. У контексті теми на-
шого дослідження, найбільш доцільно 
проаналізувати стан нормативно-пра-
вового регулювання соціального забез-
печення на території України у складі 
Великого Князівства Литовського та 
Російської імперії. 

Так, за часів литовського періоду на 
українських землях були розповсюдже-
ні чотири основні форми (системи) до-
помоги та підтримки нужденних: цер-
ковно-монастирська система, світська 
(приватна) благодійність, общинне опі-
кування нужденними на селі, держав-
но-муніципальна система допомоги та 
взаємодопомоги. Держава здійснювала 
соціальний захист громадян переважно 
шляхом профілактики бідності та бо-
ротьби з проявами соціальної патології. 
В цей період було прийнято низку нор-
мативно-правових актів, покликаних 
вирішити дані проблеми. Наприклад, 
окремі статті Уставу замків, держав і 
дворів Сигізмунда Августа передбачали 
в голодні роки пільги селянам «как и в 
данинах разных, так и в работе, и в по-
дводах», а також «потерпевшим от по-
жаров». В 1557 році було прийнято 
«Устави на волоки», які передбачали 
звільнення від покарання тих селян (не 
забирали за рахунок податків), які не 
сплатили податків через пожежу, хво-
робу годувальника. Проте, ключовими 
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актами законодавства у даний період 
були Литовські статути 1529, 1566 р, 
1588 років [5, с. 118–119]. Окремі статті 
даних нормативно-правових актів були 
присвячені соціальному захисту та за-
безпеченню громадян, і принагідно від-
значимо, що на їх основі в подальшому 
відбувалось прийняття й еволюція зако-
нодавства Речі Посполитої.

У середині ХVІІ століття значна ча-
стина території України входить до 
складу Росії, і цей період ознаменову-
ється інтенсивним розвитком законо-
давства про соціальне забезпечення на 
цих землях. За Петра І було закладено 
основи державного регулювання соці-
альної безпеки. В цей час прийнято 
низку указів, спрямованих на милости-
ню жебракам, облаштування шпиталів, 
богаділень, притулків для сиріт та без-
притульних [6, с. 61]. Розвиток ідей Пе-
тра І продовжила Катерини ІІ. Згідно із 
Указом від 7 листопада 1775 року вини-
кла дворівнева система соціальної опі-
ки, яку складали: 1) соціальні державні 
структури у формі приказів суспільної 
опіки у складі губернської управлінської 
системи — установ із соціальними 
функціями, на які покладалось прова-
дження питань громадської опіки й ме-
дичного забезпечення; 2) місцеві орга-
ни піклування станового характеру: 
дворянська опіка і міський сирітський 
суд [7, с. 596]. Тобто, соціальна роль 
держави в даний період проявлялась у 
створенні спеціальних установ, покли-
каних надавати допомогу тим, хто її по-
требує. Допомога надавалась у різні 
способи — шляхом виховання, лікуван-
ня, надання засобів для існування тощо. 
В 1827 році було видано царський указ 
про пенсії, що стало моментом виник-
нення пенсійного забезпечення на 
українських землях в складі Російської 
Імперії. Пенсії були переважно скром-
ними, виплачувались нерегулярно та 
призначалися в окремих випадках і ок-
ремим людям, переважно за старан-
ність у виконанні посад [1, с. 101]. Тоб-
то, пенсії являли собою на той момент 

заохочення за вірність монарху. Втім 
даний інститут постійно розвивався, зо-
крема шляхом створення пенсійних 
кас — попередників сучасних пенсій-
них фондів [1, с. 101]. Лише 15 травня 
1901 року було затверджено «Тимчасові 
правила про пенсії робітникам казен-
них гірничих заводів і рудників, які 
втратили працездатність», а 2 червня 
1903 року — Закон «Про винагороду 
потерпілих внаслідок нещасних випад-
ків працівників і службовців, а також 
членів їх сімей на підприємствах фа-
брично-заводської, гірничої і гірничо-
заводської промисловості». 1912 року 
прийнято Закони «Про страхування від 
нещасних випадків» та «Про страхуван-
ня на випадок хвороби» [2, с. 121–122]. 

Тобто, лише в середині ХІХ століт-
тя пенсійне забезпечення почало нада-
ватись не лише виключно державним 
службовцям, а й спрямовуватись на 
утримання кваліфікованих працівників 
за умови, якщо вони відслужать уста-
новлений мінімум років, а також спла-
чували внески до пенсійних кас. Існува-
ло два види пенсій — державна (дер-
жавним службовцям), та професійна (за 
вислугу років, відповідає сучасним пен-
сіям із відповідної пенсійної каси). Та-
кож звернемо увагу на виникнення та 
законодавчу регламентацію соціально-
го страхування.

Наступна історична епоха розвитку 
соціального законодавства на території 
України ознаменувалась Жовтневою 
революцією 1917 року. Відбулась цен-
тралізація ресурсів та повноважень, а 
також жорстку регламентацію всіх сфер 
соціально-економічного життя, у тому 
числі й соціальної сфери. Як доцільно 
зазначає Т.М. Денисенко, держава звела 
до мінімуму особисту відповідальність 
людини за самозабезпечення та еконо-
мічний самозахист [1, с. 102]. Це відбу-
валось у тому числі й шляхом прийнят-
тя законодавства. Так, 23 листопада 
1917 року було прийнято Декрет РНК 
«Про збільшення пенсій робітникам, 
які постраждали від нещасних випад-
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ків», що зафіксував право робітників на 
отримання матеріальної допомоги від 
держави [8, с. 351], а згодом, 24 грудня 
1917 року, затверджено «Положення про 
страхування на випадок безробіття», 
яким вперше на українських землях 
було регламентовано соціальне забез-
печення безробітних [8, с. 354]. Серед 
інших визначених нормативно-право-
вих актів того періоду, які врегулювали 
питання соціального забезпечення, 
були постанова РНК від 6 березня 1918 р. 
«Про утворення Народної ради соці-
ального забезпечення й Обліково-по-
зичкового комітету соціального забез-
печення» функції царських органів пе-
рейшли до новостворених рад, а у 1922 
році шляхом підписання Декрету «Про 
соціальне страхування працівників» 
було врегульовано соціальне страхуван-
ня працівників [8, с. 356]. Отже, вже в 
перші роки СРСР соціальна сфера за-
знала суттєвих змін. Фактично до цього 
на жодному із історичних етапів соці-
альне законодавство на українських 
землях не діставало такого рівня право-
вої регламентації. Поступово утворюва-
лись нові інститути, які наближали рі-
вень соціального забезпечення насе-
лення до європейських держав.

В подальшому, до початку Другої 
світової війни, було прийнято низку пе-
реважно підзаконних нормативно-пра-
вових актів, які врегульовували соціаль-
не забезпечення населення. Приклада-
ми прийнятого законодавства у зазна-
чений період є Постанова РНК СРСР 
«Про пенсійне забезпечення вчителів 
та працівників освіти за вислугу років» 
від 3 липня 1929 року; Постанова ЦВК 
СРСР «Про соціальне страхування» від 
23 червня 1931 року; спільна Постанова 
РНК СРСР, ЦК ВКП (б) і ВЦРПС «Про 
заходи щодо впорядкування трудової 
дисципліни, поліпшення практики дер-
жавного соціального страхування і бо-
ротьби із зловживаннями в цій справі» 
від 28 грудня 1938 року; Постанова РНК 
СРСР «Про пенсії військовослужбовцям 
рядового і молодшого начальницького 

складу строкової служби і їхнім сім’ям» 
від 16 липня 1940 року [9, с. 278–280] 
тощо. 30 січня 1937 року було прийнято 
Конституцію УРСР [10], яка проголоси-
ла право всіх громадян на матеріальне 
забезпечення в старості, в разі хвороби 
чи втрати працездатності. Тобто, систе-
ма соціального забезпечення в СРСР в 
довоєнний період гарантувала пенсійне 
забезпечення, соціальне страхування, 
відповідальність держави перед громадя-
нами за реалізацію цих прав. Система 
пільг охопила не лише окремі категорії 
громадян, а передусім вразливі верстви, 
які потребували допомоги.

У роки війни як законодавство, так і 
соціальний захист громадян, було 
пов’язане з домінуванням проблем під-
тримки сімей фронтовиків, хворих і по-
ранених, працевлаштування інвалідів, 
піклування про дітей-сиріт тощо [4, с. 79]. 
В повоєнні роки розвиток соціального 
законодавства на території України от-
римав новий поштовх. Перш за все, це 
було пов’язано із затвердженням Поло-
ження про Міністерство соціального 
забезпечення у 1948 році Рада Міністрів 
УРСР затвердила Положення про Мі-
ністерство соціального забезпечення, 
на яке були покладені наступні повно-
важення: 1) керівництво соціальним за-
безпеченням, контроль за впроваджен-
ням у життя законів, постанов і розпо-
ряджень; 2) відання питаннями пенсій-
ного забезпечення робітників, службов-
ців, військовослужбовців та членів їх сі-
мей; 3) здійснення заходів щодо трудо-
вого влаштування та матеріально-побу-
тового обслуговування інвалідів та чле-
нів сімей військовослужбовців; 4) здійс-
нення заходів щодо організації в кол-
госпах матеріальної допомоги колгосп-
никам; 5) здійснення керівництва уста-
новами соціального забезпечення — 
інтернатів і будинків інвалідів; 6) керів-
ництво лікарсько-трудовою експерти-
зою працездатності робітників, служ-
бовців і військовослужбовців та членів 
їх сімей; 7) здійснення загального керів-
ництва Українською спілкою взаємно-
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го страхування членів артілей коопера-
ції інвалідів, Українського товариства 
глухонімих, Українського товариства 
сліпих і контроль за їхньою діяльністю; 
8) здійснення загального керівництва 
кооперацією інвалідів тощо [9, с. 280]. 
Створення центрального органу вико-
навчої влади, покликаного формувати 
та реалізувати державну політику у соці-
альній сфері значно пришвидшило 
розвиток інституту соціального забез-
печення в СРСР, а також спрямувало 
діяльність держави у визначених зако-
ном напрямах. 

Враховуючи, що наприкінці 40-х — 
на початку 50-х рр. завершилася відбудо-
ва народного господарства України, по-
дальший розвиток соціального забезпе-
чення населення пов’язується із розвит-
ком саме національного законодавства 
УРСР. Соціальний захист населення за-
лишалось державною монополією 
СРСР, втім із огляду на величезну площу 
держави та неможливість здійснювати 
однакову політику на всій території, ок-
ремі види соціального забезпечення по-
ступово переходять у відання союзних 
республік. Почались відчуватись нега-
тивні тенденції в соціальній сфері — 
з’явилися дефіцит необхідних товарів, 
підвищення цін, замороження зарплати 
тощо [4, с. 82]. Тому, наприклад у 1958 
році на підставі постанови Ради Міні-
стрів СРСР «Про передачу повноважень 
місцевих органів Держстраху СРСР у ві-
дання міністерств фінансів союзних рес-
публік», було здійснено децентралізацію 
державного соціального страхування, і 
його передача у відання союзних респу-
блік, у тому числі й України [11, с. 162]. 
У другій половині 60-х — кінці 70-х років 
ХХ ст., у тому числі й завдяки децентра-
лізації, було досягнуто відносної соці-
альної та матеріальної стабільності. Втім, 
радянську владу охопила системна кри-
за, яка проявлялась у всіх сферах життя: 
економіці, політиці, соціальній сфері, 
суспільній моралі тощо [4, с. 83]. Також 
посилювались продовольчі проблеми. 
За таких умов розвиток соціального за-

конодавства фактично не відбувався. 
Основним різновидом законодавчих ак-
тів, які видавались у даний період, були 
постанови з’їздів комуністичної партії. 
Наприклад, у 1961 році черговий з’їзд 
комуністичної партії вкотре вирішив 
підвищити рівень життя радянських гро-
мадян. У цьому контексті основними за-
вданнями виступали підвищення індиві-
дуальної оплати з огляду на якість робо-
ти зі скасуванням податків для населен-
ня, зниження цін та поширенням усіх 
видів соціальних допомог на всіх праців-
ників усіх галузей народного господар-
ства [12, с. 31–32]. У період до проголо-
шення незалежності України серед при-
йнятих нормативно-правових актів мо-
жемо відзначити Конституцію СРСР 
1977 року [13] та Конституцію УРСР 
1978 року [14], які засвідчили фактичне 
формування єдиної державної системи 
соціального забезпечення УРСР. Також 
у зазначену епоху постійно розвивалось 
пенсійне та соціальне страхування 
СРСР. Наприклад, прийняття Закону 
про пенсії та допомогу членам колгоспів 
у 1964 року дозволило здійснити випла-
ти допомоги по вагітності та пологах 
жінкам-колгоспницям та пенсійне забез-
печення за віком, інвалідністю та у зв’яз-
ку із втратою годувальника колгоспни-
ків, а в 1974 році у системі соціального 
страхування СРСР запропонована нова-
ція щодо введення соціальної допомоги 
на дітей із малозабезпечених сімей. Фак-
тично, останнім нормативно-правовим 
актом соціального законодавства на те-
риторії України, прийнятим до проголо-
шення незалежності України, був Закон 
«Про пенсійне забезпечення в СРСР», 
прийнятий у 1990 році, який зрівняв у 
правах усіх учасників державної системи 
пенсійного страхування та встановив 
рівні умови для пенсійного забезпечен-
ня громадян [15, с. 16]. Таким чином, дій-
демо до висновку, що у період СРСР 
відбулось формування принципово но-
вої сфери соціального забезпечення на-
селення, у порівнянні із попередніми 
епохами. Радянська доба ознаменувала 
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централізацію ресурсів та повноважень, 
а також жорстку регламентацію всіх 
сфер соціально-економічного життя. 
Прийняття актів соціального законодав-
ства набуло обов’язкового характеру, 
адже держава звела до мінімуму можли-
вість особи до самозабезпечення. 

Підсумовуючи дослідження переду-
мови зародження соціального законодав-
ства на території України виділимо на-
ступні етапи його історичного розвитку:

І. Х–ХІІ століття (епоха Київської 
Русі). Соціальне законодавство у зазна-
чену епоху характеризувалось наступ-
ними особливостями:

1) приймалось у формі договорів, 
уставів, а також законів;

2) соціальне забезпечення населен-
ня мало форму благодійництва, і здій-
снювалось фактично не державою, а 
безпосередньо князем за посередниць-
кої участі церкви;

3) соціальним забезпеченням варто 
вважати різноманітні форми допомоги ну-
жденним особам — від звільнення з поло-
ну до допомоги жебракам та сиротам.

ІІ. ХVI — перша половина XX сто-
ліття (епоха перебування земель Украї-
ни у складі Великого Князівства Литов-
ського, Російської імперії, Речі Поспо-
литої, Австро-Угорщини та інших дер-
жав). Соціальне законодавство у зазна-
чену епоху характеризувалось наступ-
ними особливостями:

1) до соціального законодавства на 
території України варто відносити зако-
нодавчі акти усіх перерахованих держав; 

2) на території України у складі Ве-
ликого Князівства Литовського та Ро-
сійської імперії держава здійснювала 
соціальне забезпечення громадян пере-
важно шляхом профілактики бідності 
та боротьби з проявами соціальної па-
тології, а основними законодавчими 
формами соціального законодавства 
були Литовські Статути;

3) в Російській Імперії було прийня-
то низку указів, які передбачали створен-
ня спеціальних установ, покликаних на-
давати допомогу тим, хто її потребує; 

сама ж допомога надавалась у різні спо-
соби — шляхом виховання, лікування, 
надання засобів для існування тощо.

ІІІ. 1917–1991 роки (епоха перебу-
вання земель України у складі Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік). 
Соціальне законодавство у зазначену 
епоху характеризувалось наступними 
особливостями:

1) централізація ресурсів та повно-
важень, а також жорстка регламентація 
соціальної сфери;

2) держава звела до мінімуму особи-
сту відповідальність людини за самоза-
безпечення та економічний самозахист;

3) прийняття соціального законо-
давства відбувалось регулярно протя-
гом усієї епохи;

4) наприкінці етапу відбулось фор-
мування єдиної державної системи со-
ціального забезпечення УРСР, та відпо-
відно єдиного соціального законодав-
ства УРСР.

Висновки. Таким чином, дослі-
дження питання передумов зародження 
соціального законодавства на території 
України засвідчило, що воно пройшло 
довгий шлях історичного розвитку. Ви-
никнення соціального законодавства на 
українських землях варто пов’язати із 
епохою Київської Русі. Не зважаючи на 
те, що в зазначений період соціальне 
законодавство переважно мало форми 
міжнародних договорів, уставів, а також 
окремих норм законодавчих актів, фак-
тично на цьому етапі було закладено 
фундамент для подальшого розвитку 
соціального забезпечення населення. 
Соціальний захист в даний період було 
формою виявлення князівської мило-
стині, а не державним інститутом. По-
дальший суттєвий поштовх розвитку 
соціального законодавства на території 
України пов’язується із роздробленням 
українських земель різними державами. 
Як нами встановлено, найбільшого 
розвитку соціальне законодавство дося-
гло у складі Великого Князівства Литов-
ського, а також Російської Імперії. В да-
них державах було прийнято низку за-
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конодавчих актів, регулярно виникали 
нові інститути соціального забезпечен-
ня. Загалом, соціальне законодавство 
хоча й суттєво відставало, проте посту-
пово наближалось до європейських 
зразків. Епоху перебування українських 
земель в складі СРСР варто розділити 
на два етапи: до Другої світової війни, 
та після. Дана подія значно змінила дер-
жавні пріоритети у розвитку соціально-
го законодавства, втім основні принци-
пи як були, так і залишались стабільни-
ми: жорстка централізація; зведення до 
мінімуму особистої відповідальності 
людини за самозабезпечення. Закінчен-
ня даної епохи ознаменувалось форму-

ванням єдиної державної системи соці-
ального забезпечення УРСР. 

У цілому, дослідження даного пи-
тання продемонструвало, що розвиток 
соціального законодавства на території 
України був нерівномірним. На почат-
кових етапах соціальне законодавство, 
на кшталт окремих норм «Руської Прав-
ди» характеризувалось своєю прогресив-
ністю та відповідністю світовим стан-
дартам. Подальший історичний шлях 
нашої держави значно загальмував роз-
виток соціальної сфери, і на сьогодні 
одним із основних завдань вітчизняного 
законодавця є адаптація соціального за-
конодавства до законодавства ЄС.
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Вступ. Запровадження інституту 
не гласних слідчих (розшукових) дій 
(далі-НСРД) є результатом узагальнен-
ня міжнародного досвіду в сфері пра-
вового регулювання досудового роз-
слідування кримінальних правопору-
шень та подальшої імплементації його 
у вітчизняне законодавство. Як свід-
чить проведений аналіз, в переважній 
більшості європейських держав про-
блема правового регулювання діяльно-
сті державних органів, що за КПК 
України є втручанням у приватне спіл-
кування, уже давно вирішена. Ос-
новним акцентом у розробленні відпо-
відного законодавства виступала необ-
хідність дотримання розумного балан-
су між задекларованими міжнарод-
но-нормативними актами гарантіями 

прав особи на невтручання у приватне 
життя та інтересами держави щодо 
ефективного функціонування системи 
національної безпеки, протидії зло-
чинності. В Україні, з огляду на періо-
дичну політичну нестабільність, роз-
будова законодавства, за яким здійс-
нюється втручання в приватне спілку-
вання у ході ведення оперативно-роз-
шукової діяльності та на досудовому 
розслідуванні кримінальних правопо-
рушень, відбувалася значно повільні-
ше, та й досі перебуває в активній фазі. 
З огляду на те, що інститут НСРД за-
проваджено відносно недавно, вивчен-
ня зарубіжного досвіду в частині право-
вого регулювання діяльності державних 
органів щодо втручання в приватне 
спілкування є актуальним з метою по-
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шуку шляхів оптимізації вітчизняного 
законодавства у відповідній сфері. 

Проблематика правового регулю-
вання негласних слідчих (розшукових) 
дій виступала предметом наукових до-
сліджень низки фахівців, серед яких 
П. Д. Біленчук,  М. Г. Вербенський, 
В. О. Глушков, О. В. Дроздов, О. В. Ке-
ревич, А. О. Ляш, Є. Д. Лук’янчиков, 
Б. Є. Лук’янчиков, Д. П. Письменний, 
В.  Д.  Пчолкін,   І .  В.  Сервецький, 
М .  О .  Сергатий ,   М .  В .  Стащак , 
О. О. Узкий, В. О. Черков, О. М. Чи-
столінов, Д. А. Чухраєв, Р. М. Шехав-
цов, О. М. Юрченко та ін. Однак, вра-
ховуючи існуючі проблеми практично-
го характеру, доцільно проаналізувати 
відповідний зарубіжний досвід з метою 
вироблення конкретних пропозицій по 
удосконаленню вітчизняного законо-
давства щодо втручання в приватне 
спілкування, що обумовлює актуаль-
ність наукового дослідження, проведе-
ного в даній статті. 

Виклад основного тексту. Понят-
тя приватного спілкування та перелік 
дій компетентних суб’єктів, що різно-
видами втручання до нього, визначе-
ний ст. 258 КПК України. Особливіс-
тю національного правового регулю-
вання відповідних дій державних орга-
нів є те, що воно забезпечується не 
лише Кримінальним процесуальним 
кодексом, але й Законом України «Про 
оперативно-розшукову  діяльність». 
Аналогічний підхід присутній і зако-
нодавстві країн пострадянського про-
стору та зокрема СНД, що обумовлю-
ється спорідненістю правових систем, 
адже їх становлення довгий час відбу-
валося в межах єдиного державного 
утворення — СРСР. У ряді країн Захід-
ної Європи спеціалізований закон про 
оперативно-розшукову діяльність від-
сутній; у державах, що належать до ан-
гло-американської правової сім’ї, окрім 
законодавчих актів, порядок проведен-
ня негласних дій визначається ще й су-
довим прецедентом.

Вивчення зарубіжного законодав-
ства окремих країн Західної Європи та 
США показує те, що порядок дій дер-
жавних органів із контролю розмов, що 
відбуваються засобами зв’язку, перего-
ворів, які ведуться у приватних помеш-
каннях, зокрема житлі, завжди є досить 
жорстко унормованими. Зокрема у 
ФРН поліцейська робота проводиться 
відповідно до положень Кримінально-
го процесуального кодексу, що містить 
перелік негласних дій, куди належать: 
накладення арешту і виїмка пошто-
во-телеграфної кореспонденції (§ 99), 
контроль телекомунікацій (§ 100а), ау-
діо- та відеоконтроль місця, житла 
(§ 100с), візуальне спостереження місця
(житла), встановлення місцезнаходжен-
ня мобільного термінала (§ 100і), вико-
ристання негласних співробітників,
спостереження за особою, транспорт-
ним засобом (§§ 163е, 163f). Зокрема
виїмка кореспонденції (§ 99 КПК ФРН)
може бути застосованою з метою одер-
жання доказів у інтересах органів досу-
дового розслідування. Рішення про ви-
їмку приймає суддя, у невідкладних ви-
падках — прокурор, з наступним одер-
жанням судового дозволу протягом
трьох діб [1]. Прослуховування теле-
фонних розмов обвинуваченого відбу-
вається на основі § 100а КПК ФРН при
наявності підозри в здійсненні тяжкого
злочину, перелік яких вказано безпосе-
редньо в кримінальному процесуально-
му законі. Згідно із § 100b КПК ФРН ця
негласна слідча дія може бути проведе-
ною тільки з дозволу судді, а у невід-
кладних випадках за рішенням проку-
рора з наступним підтвердженням суду.
В письмовому суддівському наказі вка-
зується особа, відносно якої застосову-
ється цей захід, вид, обсяг та строк про-
слуховування, що не може перевищува-
ти 3-х місяців та може бути подовже-
ний [2, с. 119–120]. Одержання довідки
про телекомунікаційні з’єднання (§ 100g)
також потребує рішення суду, яке є
обов’язковим до виконання державни-
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ми чи недержавними установами зв’яз-
ку, інтернет-провайдерами. 

§ 100с «Заходи без відома зацікавле-
ної особи» визначає підстави і порядок 
застосування спеціальних технічних за-
собів фіксації інформації з метою акус-
тичного чи оптичного контролю за ді-
ями осіб, що підозрюються у вчиненні 
тяжких злочинів. Захід може проводи-
тися в житлі обвинуваченого або в 
житлі осіб, причетних до вчинення зло-
чину. Також застосування спеціальних 
технічних засобів здійснюється із ме-
тою запису «непублічних висловлю-
вань». КПК ФРН визначено перелік 
видів злочинів, з метою розкриття яких 
може бути застосованим відповідний 
захід лише щодо обвинуваченого у 
вчиненні злочину або осіб, причетних 
до його вчинення, розшуку злочинця, 
якщо застосування інших засобів вия-
вилося неефективним. Проведення та-
ких заходів здійснюється також за рі-
шенням суду, у невідкладних випад-
ках — прокурора, з наступним підтвер-
дженням суду протягом трьох днів. 
Максимальний термін проведення 
один місяць. Федеральний уряд на ос-
нові повідомлень земель щорічно ін-
формує Бундестаг про вжиті заходи 
відповідно до § 100с абз. 1 п. 3. КПК 
ФРН (аудіо, відеоконтроль у житлі).

Порядок здійснення візуального 
спостереження у публічно доступних 
місцях регламентується §§ 163е–163f  
Кримінально-процесуального кодексу 
ФРН. Застосування таких заходів відбу-
вається у розслідуванні тяжких злочинів 
та може відбуватися у формі контролю 
через поліцейські пости або у вигляді 
довгострокового спостереження. Спо-
стереження через поліцейські пости 
(§ 163е) здійснюється на підставі рішен-
ня суду, невідкладних випадках — про-
курора з наступним суддівським під-
твердженням. Довгострокове спостере-
ження (§ 163f) застосовується у випадку,
коли дії особи необхідно контролюва-
ти понад дві доби. Кримінальним про-

цесуальним законодавством не визна-
чено перелік злочинів, у разі вчинення 
яких може бути застосованим візуальне 
спостереження, проте передбачено, що 
воно може бути проведеним на підставі 
рішення прокурора строком на 1 мі-
сяць. У випадку необхідності подов-
ження терміну заходів необхідно судо-
вий дозвіл [1; 3]. 

Згідно КПК Франції негласні захо-
ди, які обмежують права людини, мо-
жуть бути проведеними судовою полі-
цією на досудовому розслідуванні ви-
нятково з дозволу суду, винесеного за 
результатами розгляду клопотання про-
курора [4, с. 103]. Порядок провадження 
негласних заходів детально врегламен-
товано окремими статтями криміналь-
ного процесуального закону. Зокрема 
ст. 706-73, 706-74 кодексу визначено пе-
релік тяжких злочинів, у разі вчинення 
яких поліція може провести негласні слід-
чі дії з дозволу суду, куди належать, у тому 
числі перехоплення телефонних перего-
ворів, листування за допомогою засобів 
телекомунікації, відео- або аудіоконтроль 
переговорів або інших дій в певному міс-
ці, перехоплення даних, містяться в ком-
п’ютерних системах) [5, с. 108]. 

Відповідно до законодавства Вели-
кобританії спостереження буває двох 
видів: «інтрузивне» та «неінтрузивне». 
З метою виявлення та фіксації фактів, 
які мають значення для досудового роз-
слідування, у місцях загального корис-
тування за діями, поведінкою особи, що 
підозрюється у вчиненні злочину, може 
проводитись неінтрузивне візуальне 
спостереження як із застосуванням спе-
ціальних технічних засобів, так і без та-
ких. У його ході можуть застосовува-
тись фотозйомка, аудіо-, відеозапис; 
дозвіл на застосування технічних засо-
бів надають керівник або заступник ке-
рівника поліції [6, с. 169]. Інтрузивне 
спостереження проводиться у публічно 
недоступних місцях, якими можуть ви-
ступати житло, інше приміщення, тран-
спортний засіб тощо. Проведення та-
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ких заходів може бути здійсненим без-
посередньо з дозволу Міністра вну-
трішніх справ з метою захисту націо-
нальної чи економічної безпеки Вели-
кобританії, виявлення чи припинення 
тяжкого злочину на строк до трьох мі-
сяців [7, с. 91]. Контроль телефонних 
переговорів проводиться з метою попе-
редження або розслідування тяжкого 
злочину, яким вважається насильниць-
кий злочин, або такий, що спричинив 
значні фінансові збитки, або вчинений 
групою осіб, або за який передбачено 
покарання до позбавлення волі на 
строк понад три роки для особи, що не 
має судимості [6, с. 162–163]. 

Правове регулювання діяльності 
втручання в приватне спілкування у 
США відбувається відповідно до феде-
рального закону «Про контроль над 
злочинами та громадську безпеку» 
(1968р.). Відповідно до цього акту, полі-
цейські служби мають право знімати 
інформацію з каналів зв’язку або вико-
ристовувати електронні пристрої для 
запису приватних розмов лише у разі 
отримання судового дозволу або за зго-
дою однієї із сторін. Наведений поря-
док застосовується щодо контролю те-
лефонних розмов, розмов, що відбува-
ються у житлових приміщеннях. В свою 
чергу, акустичний контроль поза межа-
ми житла особи здійснюється без рі-
шення суду, оскільки його проведення 
не підпадає під дію 4-ої поправки Кон-
ституції. Негласний ж відеозапис взага-
лі не потребує судового дозволу за ви-
нятком, якщо його проведення не 
пов’язане із проникненням до житла 
особи. У свій час в справі «Катц проти 
Сполучених Штатів» (1967 р.) Верхов-
ним судом було обґрунтовано преце-
дент за яким, те, що люди приховують, 
повинно бути захищеним у будь-якому 
місці, але те, що свідомо виставляють 
на загальний огляд вдома чи на вулиці, 
не підпадає під дію положень 4-ої по-
правки до Конституції. Установлення 
цього прецеденту створило передумо-

ви для розроблення спеціального зако-
нодавства [8, с. 270–271]. 

Повноваженнями для видачі дозволу 
на прослуховування на рівні штатів в 
США наділені суди штату, на федераль-
ному рівні, відповідно, федеральні суди. 
Подання до суду на отримання дозволу 
на прослуховування на федеральному 
рівні здійснюється за клопотанням фе-
дерального офіцера поліції за погоджен-
ням з генеральним аторнеєм Сполуче-
них Штатів. На рівні штатів суди штату 
видають дозвіл на прослуховування за 
поданням прокурора штату, якщо є не-
обхідність у виявленні доказів вчинення 
тяжких умисних злочинів. Зміст ордера 
на прослуховування приватних теле-
фонних розмов також визначено преце-
дентним рішенням у справі «Бергер про-
ти Нью-Йорка» (1967) [9]. 

Процедура отримання доступу до 
трафіків телекомунікаційних з’єднань 
визначена статтею 3122 (b) (2) Титу-
лу 18 Зводу законів США. Відповідно її 
змісту, якщо у ході розслідування кримі-
нальної справи виникла необхідність 
отримання відомостей щодо фактів те-
лефонних з’єднань, у зверненні до суду 
необхідно лише вказати, це здійсню-
ється з метою запобігання або розкрит-
тя тяжкого злочину, що підтверджувати 
ґрунтовною доказовою базою не є не-
обхідним. Встановлення спрощеної 
процедури щодо надання дозволу на 
проведення заходів вказує на те, що за-
конодавством США отримання відомо-
стей про факти телефонних з’єднань 
вважається меншим втручанням ніж 
контроль телефонних розмов[10].

У пострадянських країнах порядок 
застосування негласних правообмежу-
вальних заходів, як правило, має по-
двійне правове регулювання та забезпе-
чується положеннями законів про опе-
ративно-розшукову діяльність та кримі-
нальними процесуальними кодексами. 
Зокрема у країнах СНД порядок веден-
ня негласної роботи поліцейських та 
спеціальних служб, як і на Україні, ви-
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значається окремим законодавчим ак-
том, яким закріплено підстави та поря-
док ведення оперативно-розшукової ді-
яльності, перелік оперативно-розшуко-
вих заходів (далі — ОРЗ) і порядок 
фіксації здобутих за ним результатів 
тощо. У переважній більшості випадків 
закони «Про оперативно-розшукову ді-
яльність» країн СНД містять норми, 
якими визначено жорсткий порядок 
проведення ОРЗ, пов’язаних із втручан-
ням у таємницю кореспонденції, теле-
фонних розмов, обмеженням права на 
недоторканність житла чи іншого во-
лодіння особи. Водночас, проведення 
заходів зі спостереження за особою у 
місцях громадського користування, як 
правило, відбувається за більш м’якою 
процедурою. Узагальнення результатів 
проаналізованого дає змогу зробити 
висновок, що законодавством «Про 
ОРД» низки країн, що входять до по-
страдянського простору, існування спе-
ціального контролю за законністю 
проведення заходів візуального спосте-
реження у публічно доступних місцях 
не передбачено (Таджикистан, Казах-
стан, Литва). Оперативно-розшуковим 
законодавством інших держав встанов-
лено прокурорський нагляд на етапі 
одержання дозволу проведення заходів 
візуального спостереження (Киргизія, 
Туркменістан, Білорусь). Викладене ще 
раз свідчить про те, що в цілому заходи, 
які здійснюються у публічно доступних 
місцях, вважаються у меншій мірі інтру-
зивними порівняно із контролем за 
листуванням або телефонними розмо-
вами, заходами, які проводяться у житлі 
чи іншому володінні особи. Так, Закон 
«Про  оперативно-розшукову  діяль-
ність» республіки Таджикистан у ст. 1 
дає визначення понять, якими охоплю-
ються окремі оперативно-розшукові за-
ходи, що за законодавством України є 
втручанням в приватне спілкування: 
оперативний контроль поштових від-
правлень, телеграфних та інших пові-
домлень; прослуховування і запис теле-

фонних переговорів; зняття інформації 
з технічних каналів. Проведення таких 
заходів здійснюється на підставі рішен-
ня уповноваженого прокурора, винесе-
ного за результатами розгляду мотиво-
ваної постанови органу, що здійснює 
ОРД. У виняткових та невідкладних 
випадках здійснення заходів допуска-
ється на підставі мотивованої постано-
ви керівника органу з наступним проку-
рора та суду протягом доби, але не пі-
зніше від 48 годин від того, як розпоча-
то проведення заходів. Максимальний 
термін, на який може суд надати дозвіл 
на проведення наведених заходів стано-
вить 6 місяців (ч. 5 ст. 9 Закону «Про 
ОРД» Республіки Таджикистан) [11].

Закон «Про оперативно-розшукову 
діяльність» Республіки Казахстан у ч.3 
ст. 11 закріплює перелік «спеціальних» 
оперативно-розшукових заходів до 
яких відносяться: 1) негласні аудіо- і 
(чи) відеоконтроль особи або місця; 
2) негласні контроль, перехоплення і 
зняття інформації, що передається по 
мережах електричного (телекомуніка-
ційною) зв’язку; 3) негласне отримання 
інформації про з’єднання між абонен-
тами і (чи) абонентськими пристроями; 
4) негласне зняття інформації з комп’ю-
терів, серверів й інших пристроїв, при-
значених для збору, обробки, накопи-
чення і зберігання інформації; 5) нег-
ласний контроль поштових та інших 
відправлень; 6) негласне проникнення і 
(чи) обстеження місця. Санкції на про-
ведення таких заходів надається внаслі-
док розгляду уповноваженою посадо-
вою особою органів прокуратури по-
станови органу, що здійснює оператив-
но-розшукову діяльність, а саме: Гене-
ральним Прокурором Республіки Ка-
захстан, його першим заступником або 
заступниками, Головним військовим 
прокурором, прокурорами областей і 
прирівняних до них прокурорами. До 
системи загальних оперативно-розшу-
кових заходів Закон «Про оператив-
но-розшукову діяльність» Республіки 



Eurasian Academic Research Journal
2018. № 7 (25)

32

Казахстан відносить також візуальне 
спостереження (ч. 1 ст. 11 Закону). Про-
ведення загальних оперативно-розшу-
кових заходів регламентується підза-
конними нормативними актами орга-
нів, що здійснюють оперативно-роз-
шукову діяльність, погоджених із Гене-
ральним Прокурором Республіки Ка-
захстан [12]. 

Закон «Про оперативну діяльність» 
Республіки Литва у ст.10 закріплює, що 
таємний контроль за поштовими від-
правленнями, поштовими переказами, 
використання технічних засобів у спе-
ціальному порядку санкціонують голо-
ви окружних судів або голови Відділів у 
кримінальних справах цих судів за мо-
тивованим поданням генерального 
прокурора або уповноваженого ним за-
ступника генерального прокурора, або 
головних прокурорів або уповноваже-
них ними заступників головних проку-
рорів окружних прокуратур, підготов-
леним на основі відомостей, поданих 
керівниками або уповноваженими 
ними заступниками керівників держав-
них органів, що є суб’єктами оператив-
ної діяльності. Аналогічний порядок 
передбачено ст. 11 цього ж Закону 
щодо надання дозволу на таємний до-
ступ в житлові та нежитлові приміщен-
ня, транспортні засоби, а також їх ог-
ляд, тимчасове вилучення і огляд доку-
ментів, взяття на дослідження зразків 
матеріалів, сировини і продукції, а та-
кож інших об’єктів без оголошення рі-
шення про їх вилучення [13]. 

Киргизький оперативно-розшуко-
вий закон у ст. 9 вказує, що проведення 
оперативно-розшукових заходів, які за-
чіпають охоронювані законом таємни-
цю листування, телефонних та інших 
переговорів, телеграфних та інших по-
відомлень, переданих по мережах елек-
тричного і поштового зв’язку, а також 
право на недоторканність житла відбу-
вається за мотивованою постановою 
одного з керівників відповідного орга-
ну, що здійснює про оперативно-роз-

шукову діяльність, винятково на підста-
ві судового акту з наступним пові-
домленням наглядового прокурора 
протягом 24 годин. Необхідності отри-
мання спеціального дозволу на візуаль-
не спостереження в громадських місцях 
цей Закон не передбачає [14].

Закон «Про оперативно-розшукову 
діяльність» Республіки Туркменістан у 
ч. 3 ст. 11 Закону вказує, що контроль 
поштових відправлень, телеграфних по-
відомлень, прослуховування телефон-
них та інших переговорів, обстеження 
житлових приміщень здійснюються за 
вмотивованою постановою одного з ке-
рівників органу, який здійснює опера-
тивно-розшукову діяльність і тільки з 
санкції прокурора або за ухвалою суду. 
Правових норм, які визначають окре-
мий порядок для проведення заходів зі 
спостереження у публічно доступних 
місцях, закон «Про ОРД» Республіки 
Туркменістан також не містить[15].

Відповідно до Закону «Про опера-
тивно-розшукову діяльність» Республі-
ки Білорусь проведення оперативно-
роз шукових заходів, які обмежують 
конституційні права громадян на таєм-
ницю кореспонденції, телефонних та 
інших повідомлень, переданих по тех-
нічним каналам зв’язку, недоторкан-
ність житла та інших законних воло-
дінь громадян, а також здійснення захо-
дів слухового контролю допускаються 
тільки з санкції прокурора або його за-
ступника на підставі мотивованої поста-
нови відповідного органу, що веде опе-
ративно-розшукову діяльність. Вказівки 
на необхідність отримання спеціально-
го дозволу на проведення заходів з візу-
ального спостереження вказаний Закон 
не закріплює [16]. Аналогічний підхід 
до правового регулювання порядку 
проведення  оперативно-розшукових 
заходів передбачений Законом «Про 
оперативно-розшукову діяльність» Ро-
сійської Федерації. Заходи, що обмежу-
ють конституційні права людини та 
громадянина на таємницю листування, 
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телефонних розмов, поштових, теле-
графних та інших відправлень, що пе-
редаються засобами електричного і по-
штового зв’язку, а також право на недо-
торканність житла можуть у загальному 
порядку можуть бути проведеними за 
рішенням суду (ч. 2 ст. 8 Закону). Щодо 
інших заходів — норми, які б визнача-
ли порядок їх проведення, закон не ві-
дображає [17]. 

У Естонії порядок здійснення опе-
ративно-розшукової діяльності здійс-
нюється главою 3-1 Кримінально-про-
цесуального кодексу. Відповідно до 
ст. 126-5 таємне спостереження може 
проводитися за рішенням прокурора. 
У ході цього заходу може проводитися 
відеозйомка або фотографування, мак-
симальний термін здійснення — два мі-
сяці. Таємний перегляд телеграфно-по-
штової кореспонденції (ст. 126-6), таєм-
не прослуховування та перегляд інфор-
мації (ст. 126-7) відбувається на підставі 
рішення суду [18]. 

На противагу оперативно-розшуко-
вими законами окремих держав-учас-
ниць СНД, за законністю проведення 
оперативними підрозділами заходів зі 
спостереження у публічно доступних 
місцях передбачено судовий контроль. 
Зокрема статтею 10 Закону «Про опера-
тивно-розшукову діяльність» Республі-
ки Азербайджан передбачається, що 
прослуховування телефонних розмов, 
перевірка поштових, телеграфних та 
інших відправлень, зняття інформації з 
технічних каналів зв’язку, застосування 
інших технічних засобів отримання ін-
формації, спостереження за людьми 
відбувається за рішенням суду. Спосте-
реження за будинками, приміщеннями, 
транспортними засобами одержання 
спеціального дозволу не потребує [19]. 

Окремими статтями Закону «Про 
оперативно-розшукову діяльність» Рес-
публіки Вірменія розкрито зміст та по-
рядок проведення оперативно-розшу-
кових заходів, наприклад, стаття 22 
«Внутрішнє спостереження» говорить, 

що ним є стеження за особою (особа-
ми) і контроль за ходом окремих дій і 
подій в житлі із застосуванням спеці-
альних та інших технічних засобів або 
без них, а також фіксування результатів 
спостереження за допомогою відеоза-
пису,  аудіозапису,  фотографування, 
електронних й інших носіїв або без 
них. Окрім внутрішнього спостережен-
ня, оперативними підрозділами може 
вестися зовнішнє спостереження, що 
полягає у «стеженні за особами або кон-
тролі за ходом окремих дій та подій без 
порушення недоторканності житла, на 
відкритому просторі або в громадсько-
му місці, із застосуванням спеціальних 
та інших технічних засобів або без них, 
а також фіксування результатів спосте-
реження за допомогою відеозапису, 
фотозйомки, електронних й інших но-
сіїв або без них». Такі оперативно-роз-
шукові заходи, як внутрішнє спостере-
ження, контроль за кореспонденцією, 
контроль за телефонними переговора-
ми, забезпечення доступності фінансо-
вих даних і негласний контроль за фі-
нансовими операціями, імітація отри-
мання або дачі хабара, зовнішнє спо-
стереження, здійснюються за рішенням 
суду. Інші оперативно-розшукові захо-
ди, у тому числі зовнішнє спостережен-
ня, проводяться на підставі постанови 
керівника оперативного підрозділу, ви-
несеної за результатами розгляду кло-
потання уповноваженого оперативного 
співробітника, що веде оперативно-роз-
шукову справу (ст. 36–38 Закону «Про 
оперативно-розшукову діяльність» Рес-
публіки Вірменія) [20]. 

Вивчення положень кримінального 
процесуального законодавства Прибал-
тійських держав та країн СНД показує 
те, що там переважним чином присутні 
норми якими регулюється порядок 
проведення спеціальних слідчих дій, 
що в КПК України іменуються «неглас-
ними слідчими (розшуковими)». Від-
мінним є лише їх перелік, передбаче-
ний законодавством окремої держави, 
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глибина правового регулювання кож-
ної з них. Найбільш наближеним до 
України у підходах до правової регла-
ментації негласних форм розслідування 
є Кримінально-процесуальний кодекс 
Казахстану [21]. Ст. 231 цього норма-
тивного акту закріплює перелік неглас-
них слідчих дій, куди належить неглас-
ні: аудіо- і (або) відеоконтроль особи 
або місця; контроль, перехоплення і 
зняття інформації, що передається по 
мережах електричного (телекомуніка-
ційної) зв’язку; отримання інформації 
про з’єднання між абонентами і (або) 
абонентськими пристроями; зняття ін-
формації з комп’ютерів, серверів та ін-
ших пристроїв, призначених для збору, 
обробки, накопичення і зберігання ін-
формації; контроль поштових та інших 
відправлень; проникнення і (або) обсте-
ження місця; негласне спостереження 
за особою або місцем; контрольний за-
куп; негласні впровадження та (або) імі-
тація злочинної діяльності. Негласні 
слідчі дії, пов’язані із обмеженням прав 
людини на таємницю особистого жит-
тя, таємницю телефонних розмов і лис-
тування здійснюються за рішенням 
слідчого судді спеціалізованого слідчо-
го суду або спеціалізованого міжрайон-
ного слідчого суду, прийнятого за ре-
зультатами розгляду постанови, винесе-
ної уповноваженою посадовою осо-
бою органу досудового розслідування 
(ст. 232, 234 КПК Казахстану). Порядок 
взаємодії оперативних та слідчих під-
розділів під час проведення негласних 
слідчих дій визначається підзаконним 
міжвідомчим нормативним актом [22]. 
Слід зазначити, що негласні аудіо- і 
(або) відеоконтроль особи або місця 
регламентуються однією нормою кри-
мінально-процесуального закону Ка-
захстану, на відміну від України, де 
НСРД з аудіо-, відеоконтролю особи 
(ст. 260 КПК) та аудіо-, відеоконтролю 
місця (ст. 270 КПК) чітко розмежову-
ються. Одержання дозволу слідчого 
судді на проведення негласного спосте-

реження за особою чи місцем (ст. 248 
КПК Казахстану) не передбачається. 
Однак законом закріплено, що у ході 
такої негласної слідчої дії можуть бути 
застосованими засоби фотографування 
та відеозйомки, без аудіозапису мовної 
чи іншої інформації [21]. 

Проведення негласних слідчих дій 
за Кримінально-процесуальним кодек-
сом Республіки Молдова відбувається 
згідно положень, викладених у розділі 5, 
який має назву: «Спеціальна розшукова 
діяльність». Відповідно змісту правових 
норм, включених до цього розділу, з 
дозволу судді по кримінальному пере-
слідуванню у межах досудового розслі-
дування можуть бути проведеними: об-
стеження житла та/або установка в ньо-
му аудіо-, відео-, фото- і кіноапаратури 
для ведення спостереження і запису; 
спостереження за житлом із викорис-
танням технічних засобів, що забезпе-
чують запис; прослуховування і запис 
переговорів, запис зображень; затри-
мання, вивчення, передача, огляд або 
виїмка поштових відправлень; моніто-
ринг з’єднань телеграфних і електро-
нних повідомлень; моніторинг або кон-
троль фінансових операцій і доступ до 
фінансової інформації; документування 
за допомогою технічних засобів і мето-
дів, а також локалізація або відстеження 
через глобальну систему позиціонуван-
ня (GPS) або за допомогою інших тех-
нічних засобів; збір інформації від по-
стачальників послуг електронних кому-
нікацій. За дозволом прокурора у кри-
мінальному провадженні можуть здійс-
нюватися ідентифікація абонента, влас-
ника або користувача системи електро-
нних комунікацій або точки доступу до 
інформаційної системи; візуальне спо-
стереження; контроль за передачею 
грошей чи інших матеріальних ціннос-
тей, отриманих шляхом вимагання; 
розшукова діяльність під прикриттям; 
транскордонний нагляд; контрольова-
на поставка; контрольна закупівля. Спе-
ціальні розшукові заходи проводяться 
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розшуковими офіцерами спеціалізова-
них підрозділів органів, передбачених 
Законом про спеціальну розшукову ді-
яльність. Таким чином за молдавським 
законодавством слідчі дії, в межах яких 
відбувається негласний аудіозапис, віде-
озйомка та фотографування у житлі, або 
негласне спостереження за житлом мо-
жуть проводитися лише за рішенням суду 
у справах про тяжкі, особливо тяжкі зло-
чини. Візуальне спостереження у місцях, 
що не є житлом, та застосування в його 
ході технічних засобів фіксації інформа-
ції потребує рішення прокурора [23].

Кримінально-процесуальний ко-
декс Білорусі передбачає дві негласні 
слідчі дії: накладення арешту на корес-
понденцію, її огляд та виїмку; прослу-
ховування та запис переговорів. Накла-
дення арешту на поштово-телеграфні 
та інші відправлення, огляд і виїмка їх в 
поштово-телеграфних установах (ст. 
213 КПК Білорусі), а також прослухову-
вання та запис переговорів (ст. 214 КПК 
Білорусі) проводяться за постановою 
Голови Слідчого комітету Республіки 
Білорусь, Голови Комітету державної 
безпеки Республіки Білорусь або осіб, 
які виконують їх обов’язки, або за по-
становою слідчого, органу дізнання з 
санкції прокурора чи його заступника. 
Прослуховування та запис переговорів 
здійснюється у справах про тяжкі, осо-
бливо тяжкі злочини. Провадження на-
ведених слідчих дій в жодному разі не 
може здійснюватися понад тривалість 
терміну попереднього розслідування 
кримінальної справи і скасовуються ух-
валою слідчого, органу дізнання. По-
штово-телеграфні відправлення (ст. 213 
КПК Білорусі) затримуються та вилуча-
ються із поштового співробітниками по-
штового відомства, розкриття та копію-
вання відправлень здійснює слідчий або 
дізнавач у присутності працівника уста-
нови зв’язку без участі понятих [24]. 

Кримінальним процесуальним ко-
дексом Російської Федерації передбаче-
но наступні негласні слідчі дії: накла-

дення арешту на телеграфно-поштові 
відправлення, їх, огляд та виїмка (ст. 185 
КПК РФ); контроль та запис перегово-
рів (ст. 186 КПК РФ); отримання ін-
формації про абонентські з’єднання 
або про з’єднання абонентських прила-
дів (ст. 186-1 КПК РФ). Слід зазначити, 
що у розумінні ч. 7 ст. 185 КПК РФ пе-
реписка по електронній пошті, інші по-
відомлення, що передаються засобами 
електрозв’язку, також можуть виступати 
об’єктом цієї негласної слідчої дії. Від-
повідно об’єктом негласної слідчої дії, 
визначеної ст. 186 КПК РФ, виступа-
ють будь-які розмови, а не лише ті, що 
ведуться засобами телефонного зв’язку. 
Контроль та запис переговорів здійс-
нюється у випадку розслідування тяж-
ких, особливо тяжких злочинів. Здійс-
нення ж інших негласних слідчих дій є 
можливим у кримінальних справах не-
залежно від ступеня тяжкості вчиненого 
злочину. Об’єднуючою ознакою є те, 
що проведення усіх наведених у КПК 
РФ негласних слідчих дій відбувається у 
межах кримінального провадження за 
рішенням суду. Виняток встановлено 
ч. 2 ст. 186 КПК РФ, коли контроль пе-
реговорів здійснюється за заявою по-
терпілого, свідка, їх близьких родичів, 
родичів, у зв’язку із загрозою вчинення 
щодо них вимагання, насильства, ін-
ших злочинних дій [25].

Кримінально-процесуальний ко-
декс Республіки Азербайджан закрі-
плює дві негласні слідчі дії: накладення 
арешту на поштово-телеграфну та іншу 
кореспонденцію (ст. 255–258 КПК Азер-
байджану) а також перехоплення пере-
говорів, що проводяться по телефону й 
іншим пристроям, повідомлень, пере-
даних по засобам зв’язку й іншим тех-
нічним засобам, або інших відомостей 
(ст. 259 КПК Азербайджану). Згідно 
змісту наведених положень законодав-
ства, проведення таких дій відбувається 
за рішенням суду прийнятого за резуль-
татами розгляду вмотивованого клопо-
тання слідчого, подання прокурора. До 
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кореспонденції, на яку може бути на-
кладеним арешт, можуть бути віднесе-
ними «листи всіх видів, телеграми, раді-
ограми, бандеролі, посилки, поштові 
контейнери, грошові перекази» (ст. 255 
КПК Азербайджану). Перехоплення 
переговорів, що проводяться по теле-
фону й іншим пристроям, повідомлень, 
переданих по засобам зв’язку та іншим 
технічним засобам, або інших відомо-
стей (ст. 259 КПК Азербайджану) не 
може тривати понад 6 місяців [26]. 

Серед негласних слідчих дій, визна-
чених Кримінальним процесуальним 
кодексом Литви, присутні виїмка по-
штової кореспонденції, що здійснюєть-
ся на підставі ордеру судді досудового 
слідства за участю співробітників по-
штової служби, контроль та зняття ін-
формації, яка передається засобами те-
лекомунікаційної мережі та приховане 
стеження. Зняття інформації з тран-
спортних телекомунікаційних мереж 
відбувається на підставі рішення суду, 
прийнятого за результатами розгляду 
подання прокурора. Прослуховування 
телефонних розмов та контроль за ін-
шою інформацією, що передається те-
лекомунікаційними каналами зв’язку, не 
може тривати більше шести місяців. 
У порядку, визначеному цією статтею 
КПК Литви, здійснюється також кон-
троль факсових відправлень.

Відповідно до ст. 160 КПК Литви, з 
дозволу судді досудового слідства та за 
санкцією прокурора може бути органі-
зованим стеження за особами, тран-
спортними засобами чи іншими мате-
ріальними об’єктами. Якщо протягом 
прихованого стеження виникає потре-
ба у знятті копій з аркушів, у записуван-
ні фонограми та відеограми або відео-
запису, тоді про це складається також 
відповідна постанова судді досудового 
слідства. Службові особи, що прийма-
ли участь у проведенні заходів, можуть 
бути допитаними як свідки [27].

Із проаналізованого випливає, що 
негласні слідчі дії є невід’ємною складо-

вою законодавства країн Західної Євро-
пи, США, а також держав пострадян-
ського простору. Це вказує на те, що на 
міжнародному рівні проведення неглас-
них слідчих дій сприймається як адек-
ватне реагування державних органів у 
кримінальному переслідуванні осіб, 
підозрюваних у вчиненні тяжких, осо-
бливо тяжких злочинів. 

Аналогічно до законодавства пере-
важної більшості зарубіжних країн, дос-
від яких було проаналізовано, за КПК 
України проведення НСРД, що є втру-
чанням в приватне спілкування, здійс-
нюється за чітко визначених підстав із 
дотриманням жорсткої процедури. 
Водночас національне законодавство 
встановлює досить високий рівень га-
рантій права особи на невтручання в 
особисте та сімейне життя, та гарантує 
особі приватність спілкування, де б 
вона не перебувала, у разі, якщо вона 
застосувала мінімально необхідних за-
ходів для того, щоб зміст інформації, 
якою вона там обмінювалась з іншими 
людьми, був недоступний для будь-ко-
го, хто не є учасником спілкування 
(ст. 258 КПК України). На противагу, 
практика правоохоронної діяльності 
багатьох зарубіжних держав не є на-
стільки лояльною, дії та поведінка осо-
би, яка в конкретний момент часу зна-
ходиться у загальнодоступних місцях, в 
значно більшій мірі виступають об’єк-
том контролю державних правоохо-
ронних органів, порядок одержання 
дозволу на здійснення заходів спостере-
ження у місцях загального користуван-
ня є значно простішим. За законодав-
ством ж України, будь-які дії, пов’язані 
із спостереженням за особою, застосу-
ванням спеціальних технічних засобів 
фіксації інформації, незалежно від міс-
ця проведення, вважаються такими, що 
обмежують права людини. На практиці 
це суттєво ускладнює роботу правоохо-
ронних органів, адже в кожному разі з 
метою проведення заходів із спостере-
ження за особою навіть у публічно до-
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ступному місці має бути застосована 
громіздка юридична процедура, яка 
полягає у підготовці пакету необхідних 
документів, погодження їх з прокуро-
ром, передачі їх на розгляд слідчому 
судді. Перш за все застосування такої 
процедури вимагає значних часових 
витрат, що в окремих випадках йде 
лише на шкоду справі. Враховуючи 
складну криміногенну обстановку в 
державі, існування збройної агресії на 
Сході, з метою розширення повнова-
жень суб’єктів оперативно-розшукової 
діяльності, органів досудового розслі-
дування доцільно переглянути підходи 
до правового регулювання окремих 
оперативно-розшукових заходів та 
негласних слідчих (розшукових) дій. 
Для цього варто провести детальне на-
укове дослідження на предмет того, 
що слід розуміти під поняттям «при-
ватне спілкування» (ст. 258 КПК Украї-
ни) та з урахуванням зарубіжного дос-
віду у цій сфері розробити пропозиції 
щодо удосконалення чинного кримі-
нального процесуального законодав-
ства у частині правового регулювання 
негласних слідчих (розшукових) дій. 
Безперечно щодо найбільш інтрузив-
них негласних слідчих (розшукових) 
дій, таких як зняття інформації з тран-
спортних телекомунікаційних мереж 

(ст. 263 КПК), зняття інформації з 
електронних інформаційних систем 
доступ до яких обмежується власни-
ком, володільцем або розпорядником 
інформації (ч.  1 ст. 264 КПК), аудіо-, 
відеоконтроль особи (ст. 260 КПК), 
накладення арешту, огляду та виїмки 
кореспонденції (ст. 261, 262 КПК) до-
цільно зберегти передбачену законом 
жорстку процедуру надання дозволу на 
їх проведення. Відносно інших неглас-
них слідчих (розшукових) дій, що не є 
втручанням у приватне спілкування, 
визначений законом порядок надання 
дозволу на їх проведення доцільно пе-
реглянути, створивши таким чином 
більш сприятливе поле роботи право-
охоронним органам.

Висновки. Вивчення міжнародно-
го досвіду щодо правового регулюван-
ня оперативно-розшукових заходів та 
негласних слідчих дій вказує на те, що 
законодавством цілої низки держав 
проведення заходів зі спостереження у 
публічно доступних місцях не розгля-
дається як дія, що обмежує права люди-
ни. У зв’язку з цим обґрунтовано про-
позиції щодо удосконалення положень 
Кримінального процесуального кодек-
су України в частині проведення нег-
ласних слідчих (розшукових) дій, що не 
є втручанням у приватне спілкування.
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The relationship between law and reli-
gion is ambiguous and often contradicto-
ry. The attempt to solve this contradiction 
involves a comprehensive study of  law 
and religion as the most important social 
regulators that actively interact in the pro-
cess of  influencing social relations in all 
key areas of  human and social life, in the 
process of  the proper implementation of  
subjects’ rights and obligations, which is a 
determinant factor of  state of  law and or-
der in society, the level of  legal awareness 
and culture of  the population.

Such scholars as S. Aleksieiev, V. Ho-
iman, M. Koziubra, V. Kopieichykov, 
S. Lysenkov, M. Malikov, V. Nersesiants, 
P. Rabinovych, Yu. Reshetov and others 
dedicated their works to the problem of  
the relationship of  law and religion as the 
main spheres of  human life and society.

The purpose of  this article is to study the 
legal and religious norms as the important 
social regulators in the life of  society, their 
impact on consciousness of  subjects due 

to certain established general rules, stan-
dards of  behavior, and encouragement to 
lawful actions.

Freedom of  faith means the right of  a 
person to choose religious education and 
unobstructed practice of  religious rites 
and ceremonial rituals in accordance with 
this education. This freedom, in subjective 
interpretation, is a personal human right. 
The concept of  freedom of  religion has 
an equivalent meaning, but it also means 
the right to the existence of  all religions 
and the possibility of  unimpeded preach-
ing own beliefs by representatives of  each 
of  them. However, all these terms are of-
ten used as identical. In the International 
Covenant on Civil and Political Rights, 
freedom of  conscience and religion is 
combined with freedom of  thought, in-
cluding «freedom to have or to adopt a 
religion or belief  of  his choice, and free-
dom, either individually or in community 
with others and in public or private, to 
manifest his religion or belief  in worship, 
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observance, practice and teaching. No one 
shall be subject to coercion which would 
impair his freedom to have or to adopt a 
religion or belief  of  his choice.» (Arti-
cle 18) [1]. The Constitution of  Ukraine 
proclaims, «Everyone shall have right to 
freedom of  beliefs and religion ...» (Arti-
cle 35) [2]. Such a wording largely corre-
sponds to the approaches determined in 
the mentioned article of  the International 
Covenant. Freedom of  religion is regulat-
ed by the Law of  Ukraine «On Freedom 
of  Conscience and Religious Organiza-
tions» of  April 23, 1990 [3]. A number of  
provisions of  the law are devoted to the 
problems of  religious education. The law 
eliminated discrimination of  religious or-
ganizations. Certain guarantees of  freedom 
of  religion are held in the Criminal Code. 
For example, obstruction of  the exercise of  
this freedom, combined with violence 
against a person and a number of  other cir-
cumstances, is punishable by imprison-
ment. At the same time, the Criminal Code 
persecutes those religious organizations, 
whose activities are combined with harm to 
the health and morals of  citizens, with an 
incentive to refuse to perform public duties 
or to commit unlawful actions.

In any society, there are norms of  law 
and religious norms. Religious norms are 
the rules established by different religions 
that are binding on believers. They are 
contained in the religious books (Old Tes-
tament, New Testament, Quran, Sunnah, 
Talmud, Buddhist Texts, etc.), in decisions 
of  the meetings of  believers or clergy (de-
cisions of  councils, colleges, conferences), 
in the writings of  authoritative religious 
writers. These rules determine the order 
of  organization and activities of  religious 
associations (communities, churches, 
groups of  believers, etc.); regulate the 
practice of  ceremonies, the order of  the 
church service. A number of  religious 
norms have moral restraint (command-
ments) [4, p. 98].

In the history of  law, there were whole 
epochs, when many religious norms were 

of  a legal nature, regulating some political, 
state, civil, procedural, marital, family, and 
other relations. In some modern Islamic 
countries, Quran («Arabic code of  law») 
and Sunnah (the basis of  religious, legal 
and moral norms) regulate all aspects of  
the life of  a Muslim and determine the 
«right path to the goal» (Sharia). In Ukraine 
at the beginning of  the 20th century a num-
ber of  marital and family norms, recog-
nized and established by the Orthodox 
Church («canon law»), were a component 
of  the legal system. These norms have lost 
their legal nature after separation of  the 
church from the state. 

The rules of  conduct established by 
any religion are a special type of  social 
norms — religious norms, and not a com-
ponent of  morality, law, or any other social 
systems. Speaking about the religious 
norm, one should keep in mind that the 
rule of  conduct is just one of  its compo-
nents. In addition, the norm includes di-
rections to the sacred source of  rules of  
conduct and supernatural means of  its 
provision. In the Bible, the Quran, the Tal-
mud, and other sacred books, there is a 
division of  the components of  religious 
norms, and the lack of  an individual sanc-
tion in many of  them, which also gives rise 
to unreasonable identification of  the 
«verse» including only the rule of  conduct, 
with the completely religious norm. Reli-
gious norms have all the necessary fea-
tures of  social norms; these are the rules 
of  conduct of  people belonging to the 
sphere of  religious worship, family and 
other social relations. Religious norms, like 
other social norms, have a general charac-
ter, which is manifested in the following:

1) a religious norm acts as an example 
of  the behavior of  believers in a particular 
situation, as a standard of  certain relations;

2) the provisions of  a certain norm 
do not concern a particular individual, 
but a wide range of  people, followers of  
this religion (members of  the church, re-
ligious organizations) or their parts (cler-
ics, laity, etc.).
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By specifying kinds of  behavior in typ-
ical life situations, religious norms affect 
people’s freedom and consciousness, form 
their social behavior, and thus regulate the 
relevant social relations, which are mani-
fested in the actions or omissions of  their 
participants. One of  the specific features 
of  these norms lies in the fact that they 
regulate such relationships that are outside 
the sphere of  influence of  other social 
norms — relations that arise during cele-
bration of  a rite.

Religious norms are authoritarian by 
nature; they are formulated as an order 
that must be performed contrary to the 
requirements of  any other norms, even to 
the direct prohibition of  the latter. Each 
religion, referring to the freedom of  su-
pernatural powers and creatures, craves 
for blind discipline, the steadfast adher-
ence to their provisions from its followers. 
Religious norms must be fulfilled, despite 
the inadequacy of  their instructions to the 
views, the will of  the believers. These 
norms differ from moral, legal and other 
social norms; first, they have religious and 
not any other ideas in their basis, indissol-
ubly linked with the belief  in supernatural. 
Believers consider religious norms as a 
command of  supernatural factors or their 
representatives on the earth — the su-
preme ministers of  worship. In primitive 
religions, creators and guardians of  reli-
gious provisions and prohibitions were 
totemic ancestors. Then, deities acted as a 
source of  religious rules of  conduct, and, 
finally, God — in monotheistic religions. 
In «sacred» books of  different religions, 
religious norms are formulated as divine 
orders. In the Bible, for example, empha-
sizing their holiness they are called by the 
commandments, orders, statutes, the laws 
of  God. Theologians issue church rules to 
specify «the laws of  God».

However, the connection of  religious 
norms with religious ideas is not always 
noticeable. Not all religious provisions 
contain an indication of  their sacred ori-
gin. In such cases, the presence of  a given 

connection indicates the specific values   of  
ensuring the implementation of  religious 
regulations: the threat of  supernatural 
punishment and the promise of  rewards 
from supernatural objects. The fulfillment 
of  religious norms is also ensured by pun-
ishments imposed on the offender by cler-
ics (church punishment). With the emer-
gence of  the state and law, criminal pun-
ishment for so-called religious crimes and 
then adverse civil consequences in cases 
of  non-compliance with certain religious 
norms is added to this.

Certain features characterize the rela-
tionship between religion and law in the 
conditions of  a modern democratic state. 
Most of  the religious and organizational-
functional norms regulating the inter-
church activities are neutral in relation to 
law, because they regulate social relations 
that do not belong to the sphere of  legal 
regulation. However, some religious 
norms have the same object, the same so-
cial relations as law has. These relations 
belong not only to the internal church 
sphere (for example, relations in the cre-
ation of  religious organizations, between 
believers are regulated by the executive 
bodies of  the state, and not by the minis-
ters of  worship), but also to various 
spheres of  public life, as some religious 
organizations try to go beyond the limits 
of  the religious needs of  citizens. In these 
cases, there is a correlation of  legal norms 
with social norms of  the previous forma-
tions and they continue to operate in soci-
ety (customs, moral and religious norms). 
If  the latter do not contradict legal provi-
sions, law does not interfere with their 
functioning. Otherwise — there is the rule 
of  law over any other social norms, be-
cause law prohibits citizens from comply-
ing with provisions that contradict the 
Constitution. A tolerant attitude to social 
norms targeting citizens to unlawful be-
havior is incompatible with the principles 
of  legality. Satisfaction of  the religious 
needs of  believers is impossible without 
the legal norms providing the necessary 
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rights to religious organizations, ministers 
of  worship and believers. The proclama-
tion of  the separation of  church and state, 
school and church would remain a mere 
declaration if  it were not supported by a 
set of  legal norms that establish a certain 
order of  relations between religious orga-
nizations, society and the state.

The determinant significance in the 
civilized system of  normative regulation 
of  society has a deep interconnection of  
morality and law. Law can be characterized 
as a form of  institutionalization, a real em-
bodiment of  the principle of  justice. Law 
and morality are independent normative 
and regulatory entities, each of  which has 
its own special value. Moreover, they are in 
different by nature and origin.

Morality is an integral part of  the spir-
itual life of  people. Therefore, its function 
of  regulation and its role as a spiritual fac-
tor are indivisible. Moral norms are 
formed in the process of  approval, devel-
opment of  moral views, which are their 
normative embodiment. They are insepa-
rable from human conduct; they mediate 
this behavior on the inside, to the extent 
that they were introduced into the public 
consciousness. Moral standards would not 
have the need for such institutionalization, 
if  they were a particular institutional phe-
nomenon, and therefore, they do not need 
either formal consolidation or provision 
of  organized forced validity. They act 
through the evaluation of  human actions, 
through the mechanism of  public opinion. 
It is clear that in a society with a complex 
social structure, morality is qualitatively 
heterogeneous. The prevailing morality in-
teracts with law: it is the channel in law (in 
the process of  law making and law en-
forcement), through which the morally 
mediated needs of  social life penetrate 
into the legal sphere.

Law belongs to the sphere of  the spiri-
tual life of  people, it is an institutional so-
cial regulator capable of  mediating the 
most diverse relations if  they were sub-
jected to external control and provided 

with state compulsory measures. This reg-
ulator, with the help of  special values, 
guarantees the organization, arrangement 
of  social relations in the conditions of  
civilization. Consequently, law and morali-
ty in their unity are different phenomena 
within a single regulatory system. They 
cannot be in such a straightforward con-
nection, when one (morality) is main and 
initial, and the other (law) — derivative 
and dependent. Law and morality are two 
peculiar, independent institutions of  social 
regulation, they interact, but they interact 
as special, sovereign phenomena, each of  
them performs its special functions and 
has its own special value in mediating pub-
lic relations [5, p. 86]. Law is considered a 
strict regulator, and morality is milder, less 
strict, more closely related to spiritual 
principles of  people, and therefore has a 
serious prospect in its existence and in the 
development of  society. Evaluating moral-
ity and law, we may say that the character-
istic feature of  law is the highest, utmost 
(for the sphere of  spiritual life) external 
objectification, institutionalization, and 
hence the greater exactness and formaliza-
tion of  regulation that concentrates on 
state compulsory measures of  influence. 
With all independence of  law and morali-
ty, they are still in deep unity. From this 
point of  view, law must be morally justi-
fied, have a kind of  legitimacy from the 
standpoint of  the prevailing, generally ac-
cepted morality.

Law should embody, actualize, make 
real one of  the highest moral values   that 
has a general civilized significance — jus-
tice. Such categories as «law», «truth», «jus-
tice» at all stages of  civilization were con-
sidered as single, indivisible. It is quite 
substantiated to see statutory justice in 
law [6, p. 17]. This feature of  law is so sig-
nificant that it must be considered as a 
phenomenon of  civilization and culture, 
not only as the embodiment of  a high or-
der and the freedom guarantor of  the au-
tonomous individual, but also as the em-
bodiment of  one of  the highest moral 
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principles — justice. Law as a phenome-
non of  morality has a universal, general 
theoretical value, designed to supplement 
the above provisions, formulated from the 
standpoint of  civilization and culture. Ide-
ological, normative and organizational 
forms act as a way of  known institutional-
ization of  the corresponding forms of  so-
cial consciousness, associated with the ob-
jective requirements of  society in the con-
ditions of  civilization and their social 
rights [7, p. 85–88].

Social norms are quite diverse. By their 
content, social values, they can be divided 
into economic, political, cultural, aesthetic, 
etc. Classification of  norms by regulatory 
peculiarities is related to the level of  their 
institutionalization and correlation with 
social consciousness. There are four 
groups of  social norms: legal norms, 
norms of  morals (morality), corporative 
norms, norms-customs, and religious 
norms. In addition, under certain social 
conditions, there may be formation of  
mixed normative structures, such as, for 
example, religious norms that combine 
features of  moral and corporate norms.

The relationship between church and 
state is largely determined by the level of  
socio-economic development of  the 
country, the historical traditions of  society. 
There are several models of  such relation-
ships. In a democratic state, state-church 
relations are regulated at the constitutional 
level: the equality of  all religions and 
churches, freedom of  conscience and reli-
gion, etc. Under these conditions, the 
church is separated from the state, and the 
school is separated from the church, reli-
gious discrimination is prohibited, there 
are no privileges of  the confession of  
faith, the church acts as the guardian of  
the cultural, historical and moral traditions 
of  the people. 

In totalitarian and authoritarian re-
gimes, there are three basic models of  re-
lationship between church and state:

1) the state pursues believers because 
of  religious beliefs, as it was before 1967 

in Albania, and prohibits all forms of  reli-
gious manifestations;

2) the state recognizes religion and the 
church as the basis of  state power (Saudi 
Arabia, Pakistan, Iran), Islam in these 
countries is recognized as a state religion, 
and Sharia law is applied to regulate vari-
ous aspects of  public life;

3) the church is in direct confrontation 
with the state, conducting an anti-state 
campaign based on religious norms. This 
situation arose in Latin America in the 
middle of  1960s [8, p. 548–549].

The status of  religious organizations is 
regulated by constitutional law, most con-
stitutions fix the separation of  church and 
state, recognize religion as the private af-
fair of  a person. However, in some coun-
tries, for example, in Greece, Bulgaria, 
Great Britain, there is a special position of  
religion and church. The Anglican Church 
in England and the Presbyterian Church in 
Scotland are headed by a British monarch 
who appoints the highest church positions 
and influences church politics. In France, 
according to a special law on the separation 
of  church from the state, the latter does not 
recognize or subsidize any church, does not 
pay for the work of  its ministers of  reli-
gious worship, in places designated for reli-
gious services, it is prohibited to hold po-
litical gatherings [9, p. 57]. In Italy, there are 
contractual relations between the state and 
church. In this country, the relations be-
tween the state and the church are based on 
the norm of  the Constitution and the spe-
cial agreement. Article 7 of  the Constitu-
tion of  this country establishes the provi-
sion on the independence and sovereignty 
of  the state and the church in their spheres, 
and their relations are regulated by the Lat-
eran agreements of  1929 [9, p. 74]. How-
ever, in other states, there is a practice of  
financial support to the church from the 
state budget, and religious organizations are 
subject to the status of  social associations.

At the same time, the norms estab-
lished by religious organizations intersect 
with the current law in a number of  social 
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relations. The constitution creates the legal 
basis for the activities of  religious organiza-
tions, guaranteeing everyone the freedom 
of  conscience, including the right to free-
dom to have or to adopt a religion or belief  
of  his choice, and freedom, either individu-
ally or in community with others, to mani-
fest his religion or belief  in worship and act 
in accordance with them. Religious organi-
zations are granted the status of  legal enti-
ties. They have the right to hold temples, 
prayer houses, educational institutions, reli-
gious and other property necessary for reli-
gious purposes. The norms contained in 
the charter of  the respective legal entities 
determine their legal capacity and legal abil-
ity and have legal character.

A citizen of  Ukraine has the right to 
replace military service with the perfor-
mance of  an alternative service if  the mili-
tary service contradicts his convictions or 
religion. Believers have the opportunity to 
conduct freely religious ceremonies related 
to marriage, the birth of  a child and his 
full age, the burial of  relatives, etc. How-
ever, only documents obtained in registry 
offices or other authorized state bodies 

have the legal significance in connection 
with these events.

Some religious holidays are officially 
recognized by the state, taking into account 
historical traditions. However, the difficulty 
lies in the fact that in a secular state, where 
many religions celebrate various holidays 
and dates, it is almost impossible to deter-
mine formally religious holidays that are 
common to all believers and non-believers. 

Conclusions. Legal and religious 
norms can freely coexist in society, in leg-
islation, in legal practice. Development, 
formation, competition and correlation of  
the norms of  religion occur with the legal 
norms. The historical factor of  the devel-
opment of  state-church relations is of  
great importance, it determines the inter-
action of  these norms. Social norms are 
diverse. Among social norms, morality has 
a great influence on law, but morality has 
not become entrenched as legal norms in 
the legislative sphere and as religious 
norms in religious books and canon law. 
Morality is supported by public opinion 
and public condemnation as a measure of  
punishment.
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Нові, орієнтовані на утвердження 
принципу верховенства права, вектори 
наукового пошуку породжують необ-
хідність теоретичного осмислення та 
правильного визначення кола правовід-
носин, що формують предмет виконав-

чого процесу, а також спрямованість 
регулюючого впливу виконавчих про-
цесуальних норм.

Модернізаційний стан українського 
суспільства вимагає динамічного регу-
лювання суспільних відносин, за допо-
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могою науково обгрунтованих право-
вих норм, що відповідають об’єктив-
ним потребам громадянського суспіль-
ства. При цьому його розвиток, серед 
іншого, тісно взаємопов’язаний з тією 
роллю, яку відіграє правова ідеологія в 
державно-правовому регулюванні.

Правова ідеологія глибоко прони-
зує правосвідомість, право, правові від-
носини, законність і правопорядок, 
правотворчу, правозастосовну й інші 
види юридичної діяльності, регулює 
поведінку людей відповідно до соціо-
культурних, історичних особливостей 
різних етносів, що складають народ 
України, обумовлює відповідно до тео-
ретико-методологічних можливостей 
діяльністного підходу, пріоритети її 
розвитку [1, c. 14].

Саме ідеологія володіє тими світо-
глядними та ціннісно-орієнтаційними 
функціями, що дають змогу виражати 
інтереси держави та саме через ідеоло-
гію знаходять відображення потреби та 
інтереси окремих осіб, соціальних груп, 
класів, народів, держави, світового спів-
товариства в цілому тощо.

Як зазначає В. Д. Перевалов [2, c. 37], 
«концептуальні (ідеологічні знання), як і 
інші відомості доктринального характе-
ру, є результатом історичного розвитку 
людського розуму та соціальної взаємо-
дії. Їх самостійне значення полягає в 
тому, що вони використовуються для 
створення ідеального образу права, 
правової системи на підставі «кращих» 
людських якостей та вироблених соці-
ально-моральних стандартів. Ці знання 
відображують ідеї — принципи розум-
ності, свободи, правди та справедливо-
сті, рівності та рівноправності тощо».

Потенціал знань в сфері виконання 
судових рішень і рішень інших органів 
має бути втілсний в необхідний набір 
юридичних норм, що виступають як 
особлива нормативна цілісність, та, від-
повідно, відображати соціальне призна-
чення (соціальну природу) виконавчого 
процесу у громадянському суспільстві.

Функціональне призначення ідео-
логії виконавчого процесу вбачається у 
забезпеченні впливу на формування і 
розвиток правової, політичної і мо-
ральної свідомості суб’єктів виконавчих 
процесуальних правовідносин, їх світо-
гляду та загальної культури, піднесенні 
престижу органів та осіб, які здійсню-
ють примусове виконання судових рі-
шень і рішень інших органів та поваги 
до самої професії державного чи при-
ватного виконавця.

Правосвідомість як форма суспіль-
ної свідомості відображає ставлення 
суб’єктів виконавчого процесу до чин-
ного законодавства про виконавче про-
вадження, характеризує не лише стан 
виконавчих процесуальних правовід-
носин, але й тенденції їх змін.

Йдеться не лише про досягнення 
рівня правосвідомості боржника, якою 
вона є у європейських країних, в даному 
контексті слід враховувати й національ-
ні традиції, психологію громадян та по-
зитивне (замість негативного) ставлен-
ня суспільства до боржника, коли в 
складних економічних умовах суспіль-
ство співчуває боржникові, а більшість 
громадян бачать себе скоріше в ролі 
боржника, ніж стягувача.

Особливу увагу слід звернути й на 
компетентність державних та приват-
них виконавців, статус яких у суспільсві 
має поступово підвищуватися, а став-
лення до професії державного чи при-
ватного виконавця змінюватися, чому 
має сприяти високий рівень їх кваліфі-
кації, конкурентоздатність та, головне, 
орієнтація на застосування лише закон-
них способів виконання рішень.

В контексті євроінтеграційних про-
цесів важливим чинником розвитку ви-
конавчих процесуальних правовідно-
син має стати надання фундаменталь-
ного значення праву на виконання, яке 
має розглядатися у більш широкому 
сенсі та, відповідно, включати не лише 
можливість звернення потенційного 
стягувача до органів державної виконав-
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чої служби чи приватного виконавця з 
відповідною заявою, але й весь комп-
лекс процесуальних заходів, передбаче-
них чинним законодаством про вико-
навче провадження, тобто здійснення 
ефективного та якісного виконавчого 
процесу за пред’явленим виконавчим 
документом.

Не менш важливим є забезпечення 
права на повний та всебічний захист 
прав суб’єктів виконавчих процесуаль-
них правовідносин при здійсненні ви-
конавчого процесу, створення нового 
балансу між інтересами стягувача та за-
хистом фундаментальних прав борж-
ника, дотримання їх прав державним чи 
приватним виконавцем.

Зв’язок правової ідеології та проце-
су правового регулювання вбачаєтьсяє 
в тому, що «правова ідеологія закладає 
основу для правового регулювання у 
вигляді певної теорії чи моделі, що дає 
змогу визначити пріоритетні методи 
правового регулювання, зафіксувати 
його завдання, зафіксувати правові цін-
ності та ідеали, що лежать в основі роз-
витку суспільних відносин [3]. З цього 
випливає, що нормативне регулювання 
виконавчого процесу вимагає відповід-
ної правової ідеології не лише на за-
гальноправовому рівні, але й на рівні 
державно-правових реформ, які в ході 
їх проведення мають передбачати кон-
цептуальні ідеологічні зміни на рівні 
правосвідомості громадян у частині їх 
сприйняття процесу виконання судо-
вих рішень і рішень інших органів, 
його завдань, функцій, цінностей тощо.

Остання значна реформа сфери ви-
конання судових рішень і рішень інших 
органів заклала очікувані суспільством 
багатоаспектні зміни інституційного та 
процесуального (нормативного) харак-
теру, що були втілені у новому про-
фільному законодавстві про виконавче 
провадження 2016–2018 років. Проте 
не торкнулася засадничих положень, 
які мають визначати природу правовід-
носин, які складаються в ході здійснен-

ня виконавчого провадження та їх по-
дальший розвиток. Зокрема, в новому 
Законі України «Про виконавче прова-
дження» було збережене методологічно 
невірне положення ст.1 попереднього 
Закону України «Про виконавче прова-
дження», де виконавче провадження 
визначене як «завершальна стадія судо-
вого провадження», що фактично по-
зиціонує його як частину правосуддя, 
не зважаючи на критичні зауваження 
вчених щодо невдалого застосування 
подібної термінології, що суперечить 
Конституції України, іншим норматив-
но-правовим актам та самій природі ви-
конавчого провадження, висловлені на 
рівні науково-практичного коментаря до 
Закону України «Про виконавче прова-
дження» ще у 2008 році [4, c. 115–116], 
які так і не були почуті законодавцем.

Отже, сучасний стан правового ре-
гулювання виконавчого провадження 
не відповідає вимогам сьогодення та є 
логічно суперечливим: відповідно до 
законодавства виконавче провадження 
здійснюється органами державної вико-
навчої служби, що віднесені до гілки 
виконавчої влади, та одночасно є завер-
шальною стадією судового проваджен-
ня. При цьому слід наголосити, що ре-
формування системи примусового ви-
конання судових рішень і рішень інших 
органів здійснювалося в рамках судової 
реформи, а чинне на сьогодні профіль-
не законодавство приймалося в так зва-
ному «пакеті» із змінами до Конституції 
України (в частині правосуддя) та Зако-
ном України «Про судоустрій та статус 
суддів» в одни день 06 червня 2016 року 
відповідно до схваленої Указом Прези-
дента України від 20 травня 2015 року 
№ 276 Стратегії реформування судо-
устрою, судочинства та суміжних право-
вих інститутів на 2015–2020 роки, не зва-
жаючи на сутність правосуддя, що є ви-
ключною прерогативою суду, а не орга-
нів та осіб, які здійснюють виконання.

Таке становище зумовлюється від-
сутністю єдиної стратегії законотворчо-
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сті в сфері виконання судових рішень 
та рішень інших органів, свідчить про 
недосконалість концептуального об-
грунтування проблеми, яка є предметом 
законодавчого регулювання та більше 
того, про відсутність системного харак-
теру проведених законодавчих змін.

Перегляд законодавчого підходу до 
якісного наповнення змісту виконавчого 
процесу здійснить не лише упорядку-
вання суспільних відносин в даній сфері, 
надасть визначеності правовідносинам, 
але й створить передумову принципово 
інших напрямів його розвитку.

Виходячи зі специфіки організації та 
діяльності органів та осіб, які здійсню-
ють примусове виконання судових рі-
шень та рішень інших органів, слід виді-
ляти широке коло правовідносин, так чи 
інакше пов’язаних з виконавчим проце-
сом. Проте не всі вони є виконавчими 
процесуальними відносинами, тому уяв-
лення про характер та сутність виконав-
чих процесуальних правовідносин мож-
ливо скласти шляхом їх виокремлення з 
поміж інших правовідносин.

Перш за все йдеться про правовід-
носини, які стосуються структурної та 
організаційної побудови органів дер-
жавної виконавчої служби, статусу при-
ватних виконавців, функціональних 
повноважень Міністерства юстиції 
України в сфері реалізації державної 
політики з примусового виконання рі-
шень, управлінням, контролем тощо. 
Зазначені правовідносини безпосеред-
ньо не пов’язані із здійсненням процесу 
виконання судових рішень та рішень ін-
ших органів, а тому вони не є предметом 
дослідження теорії виконавчого проце-
су, не зважаючи на тісний зв’язок норма-
тивної бази, що регулює ці відносини.

В даному контексті можливо керува-
тися аналогією з наукою цивільного 
процесу, що не вивчає судоустрою, 
структури судів чи статусу судді, а за-
ймається вивченням судочинства.

Під виконавчими процесуальними 
правовідносинами слід розуміти врегу-

льовані нормами законодавства про ви-
конавче провадження суспільні відно-
сини, що виникають між органами дер-
жавної виконавчої служби чи приват-
ним виконавцем та іншими суб’єктами 
виконавчого процесу при виконанні 
судових рішень і рішень інших органів. 
Виконавчі процесуальні правовідноси-
ни сформувались як цілком відокремле-
на група відносин зі своїми якісними 
характеристиками, що потребує фор-
мулювання та вироблення правил, спе-
ціально призначених для регулювання 
саме цієї специфічної групи суспільних 
зв’язків та явищ соціально-правого се-
редовища.  Виконавчі  процесуальні 
правовідносини перебувають у стані 
процесу відповідного структурного 
розвитку і набувають риси соціальної 
системи, що має свої елементи, які, вза-
ємодіючи між собою, тим самим нада-
ють системі ознаки цілісності.

Запровадження нової конструкції 
комбінованої моделі виконання в Укра-
їні позначилося й розширенням кола 
суб’єктів виконавчих процесуальних 
правовідносин — до них, крім держав-
ного виконавця, віднесений ще й при-
ватний виконавець, що уповноважений 
державою на здійснення виконавчого 
процесу. Виконавчі процесуальні пра-
вовідносини за участю приватного ви-
конавця підлягають окремому дослі-
дженню з огляду на особливості їх зако-
нодавчого регулювання та необхідність 
їх подальшого удосконалення. Перші 
роки діяльності приватних виконавців 
показують більшу якість та оператив-
ність їх роботи порівняно з органами 
державної виконавчої служби та готов-
ність до розширення їх процесуальних 
повноважень як за рахунок зняття зако-
нодавчих обмежень щодо вчинення ок-
ремих видів виконавчих проваджень, 
так і спроможності забезпечення пев-
них обсягів виконання, що поступово 
вплине на розвантаження органів дер-
жавної виконавчої служби та можли-
вість їх оптимізації, що й передбачала 
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реформа системи виконання рішень. 
Суб’єктний склад виконавчих процесу-
альних правовідносин в даному контек-
сті поповнився помічником приватного 
виконавця, який на даному етапі вико-
нує лише технічну роль у виконавчому 
процесі, проте процесуальний статус 
якого є доволі перспективним та потре-
бує наділення помічника хоча б части-
ною повноважень приватного виконав-
ця. За приклад в даному випадку слід 
брати досвід європейських країн, що 
дозволить працевлаштуванню певного 
кола осіб та створить більш комфортні 
умови для приватних виконавців, що 
зацікавлені наразі у збільшенні існую-
чих обсягів свого навантаження та, від-
повідно, й у фінансових можливостях 
оплати праці.

Право має свою цінність тоді, коли 
воно може бути реалізованим. Ухвале-
не судом чи винесене іншим органом 
рішення може залишитися невикона-
ним. У судовій практиці зустрічається 
чимало випадків, коли ухвалене судове 
рішення не влаштовує відразу обидві 
сторони — і позивача, і відповідача, що 
продовжують оскаржувати його до ви-
щих судів.

Серед сучасних наукових дослі-
джень можливо виділити напрям, де 
вченими-процесуалістами піддається 
сумніву усталена ще з радянських часів 
концепція «вирішення судом спору по 
суті», та ставляться завдання щодо но-
вої соціальної моделі правосуддя, праг-
ненням якої є вирішення не спору про 
право, а юридичного конфлікту сторін 
[5, c. 20]. Існує думка про те [6, с. 16], 
що правовий спір є заміщенням кон-
флікту — переведенням його у право-
ву площину..., у зв’язку з чим є нерід-
кими ситуації, коли вирішення право-
вого спору не тягне за собою вирішен-
ня конфлікту.

Виконавчим процесуальним право-
відносинам також властива конфлік-
тність, і в першу чергу, вони характери-
зуються конфліктом інтересів стягувача 

та боржника, який не зникає з винесен-
ням судового рішення. 

Шляхи вирішення конфлікту в рам-
ках цивільного судочинства пов’язу-
ються із застосуванням як раніше відо-
мих правових засобів — відмови пози-
вача від позову, залишенням позову без 
розгляду, укладенням мирової угоди, 
так і запровадженням нової моделі при-
мирення — досудового врегулювання 
спору за участю судді.

У виконавчому процесі поки ще не 
започатковано варіанту примирення 
сторін та слід визнати, що і суддя, і дер-
жавний чи приватний виконавець по-
требують додаткових знань та навичок 
у галузі конфліктології для вирішення 
конфлікту між сторонами цивільного 
чи виконавчого процесу.

Альтернативність сучасного вико-
нання — надання вибору стягувачеві 
звернення до органу державної вико-
навчої служби або до приватного вико-
навця для виконання вимог виконавчо-
го документа, можливість передачі ви-
конавчого документа від органу держав-
ної виконавчої служби до приватного 
виконавця в умовах, коли давно відкри-
те виконавче провадження є нерезуль-
тативним для стягувача, створює й кар-
динально інші методологічні підходи у 
виконавчому процесі.

Поступово вектор спрямованості 
виконавчого процесу з пріоритету інте-
ресів боржника має змінитися в бік інте-
ресів стягувача, який сплачує авансовий 
внесок та несе інші витрати виконавчо-
го процесу, а тому й вправі вимагати 
здійснення якісного та своєчасного ви-
конавчого процесу.

Через виконавчі процесуальні пра-
вовідносини здійснюються права та 
обов’язки їх суб’єктів та, взагалі, забез-
печуєтьсся розвиток виконавчого про-
цесу, вони є динамічними та трансфор-
муються під впливом соціально-полі-
тичних та економічних факторів та, по 
суті, виражають закономірності сус-
пільного розвитку.
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Незважаючи на широке висвітлення 
у спеціальній науковій літературі пи-
тань щодо функцій права, проблеми 
функцій власне фінансового права 
практично не досліджені. Звичайно, є 
праці, присвячені тим чи іншим функ-
ціям, проте комплексне їх висвітлення 
на сьогодні відсутнє. З огляду на це, 
аналіз питань правової природи, прак-
тичної значущості функцій фінансово-
го права є перспективним напрямом 
наукового дослідження.

Вперше термін «функція» як логі-
ко-математична категорія було введено 
в науковий обіг на межі XVII–XVIII ст. 
відомим німецьким філософом 
Г. В. Лейбніцем. У слов’янських мовах 
слово «функція» з’явилося в середині 
XVIII ст. від французького fonction, що 
означає «виконання», «здійснення», 
«вчинення» [1, с. 13]. В юридичній нау-
ці питання функцій права стали пред-
метом дослідження у середині ХІХ ст. 
При цьому спочатку виокремлювалися 
дві групи функцій: практичні (ті, що ви-
ражали сутність регулятивного впливу 
на суспільне життя, тиск на людську 
волю) та пізнавальні (полягали у пошу-
ку істини, інтересу наукового дослі-
дження, впровадження у життя науко-
вих тез чи моральних ідеалів) [2, с. 21]. 
Вчений М. М. Коркунов наприкінці 

ХІХ ст. стверджував, що право праву 
притаманна переважно розмежувальна 
функція, а не поєднуюча і пояснював 
це крізь призму свободи і інтересу та-
ким чином: свобода може належати 
лише окремій особі, як суб’єкту свідо-
мої волі, і до того ж свобода — чисто 
негативне поняття, що вказує саме на 
протилежність особи решті світу, на її 
індивідуальне відокремлення. Свобода 
означає відсутність залежності, зв’язку. 
Натомість поняття інтересу, потреби є 
поняттям позитивне; це те, що пов’язує 
особу з навколишнім світом і, зокрема, 
з іншими людьми. Наші інтереси не 
лише виключно наші особисті, індиві-
дуальні інтереси. Більшість їх є загаль-
ними інтересами всього людства чи 
певної групи людей. І при здійсненні 
цих спільних інтересів зіштовхуємося з 
іншими людьми, і для них потрібно 
розмежування. Проте, розмежовуючи 
такі загальні інтереси, право не від-
межовує свободу окремих осіб, а з’єднує 
їх єдністю права на здійснення їх за-
гального інтересу [3, с. 39]. Тобто роз-
межувальна функція права полягає у 
тому, що право слугує розмежуванню 
свобод та інтересів людини, особи. 
Очевидно, що таке бачення функцій 
права не відповідає сутності права, пра-
вовідносин. Не достатньо розподілити, 
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розмежувати права, свободи, інтереси — 
потрібно забезпечити їх дотримання, 
виконання, реалізацію. Тобто очевидно, 
що лише розмежувальної функції недо-
статньо, аби право було реалізовано. 
Більше того, право покликане поєднува-
ти окремих суб’єктів, узгоджувати їх інте-
реси. З огляду на це, як справедливо за-
значав А. М. Горовцев, право виконує 
поєднувальну функцію [4, с. 84]. 

Відмітимо, що найвагоміші наукові 
розробки були опубліковані в перших 
декадах ХХ ст. У 1901 р. Л. Дюгі дав 
широке розуміння соціальних функцій 
права, в загальних рисах ототожнюючи 
їх з функціями держави і діяльністю ос-
новних інститутів суспільства. Також 
пригадаємо роботи Л. І. Петражицько-
го [5, с. 16] (виокремив дві функції пра-
ва: роздільна, організаційна), Й. Карне-
ра [6] (початково розглядав функції 
права як соціальні функції у контексті 
відносин власності), К. Реннера [7] (вче-
ний виокремив понад десять функцій 
права). Також К. Реннер в своїй роботі 
«Правові інститути приватного права та 
їх соціальні функції» [8] приписує праву 
приватної власності низку соціальних 
функцій, зокрема, економічної, організа-
ційної, виробничої, розподільчої тощо 
[9, с. 93]. Загалом, підхід до визначення 
функцій одного правового інституту 
згодом брався за основу рівними вчени-
ми, доповнювався, видозмінювався. На 
сьогодні, перелічені функції розгляда-
ють як такі, що притаманні власності.

Також вчений К. Реннер відкидав 
можливість революційного розвитку 
права і, відповідно, його функцій. Він 
вважав, що їх зміни відбуваються по-
вільно, непомітно. Суспільство також у 
своєму розвитку не знає перерв і стриб-
ків, знає лише еволюцію, а не револю-
цію [10, с. 8]. З наведеною думкою ми 
можемо погодитися лише частково, 
адже еволюція передбачає поступовий 
розвиток чогось або когось. Натомість 
революція означає переворот, швидка 
кардинальну зміну. Справді, щодо лю-

дини, її розвитку цілком виправданою є 
еволюція, натомість для права і держави 
можна застосовувати і поняття «рево-
люція». Тобто у ході революції, пов’яза-
ною із зміною влади, право, законодав-
ство, держава може зазнавати суттєвих 
змін і ці зміни можуть бути як на краще, 
так і на гірше (прикладом останнього є 
зміни у праві, покликані приходом до 
влади більшовиків на початку ХХ ст.).

Далі вагомі дослідження питань 
функцій права зробити, зокрема, 
П. І. Стучка, Є. Б. Пашуканіс, С. Аскі-
назій,  А. Гойхбарг,  С. С. Алєксєєв, 
О. С. Йоффе, Т. М. Радько, Р. К. Мер-
тон, Т. Парсопс, Г. Сімпсон, В. Майхо-
вер, Г. Шельський, Е. Фіхнер.

Нині поняття «функція» широко ви-
користовується в різних науках, зокре-
ма, гуманітарних, соціологічних, при-
родничих, фізико-математичних. Так, у 
математиці під функцією розуміється 
залежна змінна величина, тобто вели-
чина, що змінюється у міру зміни іншої 
величини, званої аргументом. У біоло-
гії — це специфічна діяльність органу і 
організму (функція руки, щитовидної 
залози тощо). В інших науках функція 
розуміється як напрям дії якої-небудь 
системи (кібернетика). В юридичній 
науці термін «функція» вживається для 
характеристики соціальної ролі держа-
ви і права тощо.

У соціологічній науці функція розу-
міється як: роль, яку певний соціальний 
інститут (або приватний соціальний 
процес) виконує щодо потреб суспіль-
ної системи більш високого рівня орга-
нізації або інтересів складових її класів, 
соціальних груп та індивідів; залеж-
ність, що спостерігається між різними 
соціальними процесами в рамках даної 
суспільної системи [11, с. 20].

Для правових галузевих наук, при ви-
значенні тих цих інших понять і катего-
рій, доволі часто використовується тер-
мінологічний інструментарій філософ-
ського спрямування. З огляду на це, вва-
жаємо за доречне навести кілька визна-
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чення поняття «функція», що наводиться 
вченими-філософами, соціологами. 

Термін «функція» застосовується до 
всіх без винятку динамічних систем, 
оскільки у більшості випадків він харак-
теризує спрямований вплив об’єкта 
(системи, явища) на певні сторони зо-
внішнього середовища [5, с.16]. З наве-
деного не зрозумілим лишаєте те, чи 
притаманні функції статичним систе-
мам. На наш погляд, на сьогодні всі сис-
теми виконують певні функції, оскіль-
ки, якщо вони існують, то вони мають 
якесь призначення.

У понятті «функція» виділяють такі 
основні аспекти: 1) визнання основних 
принципів  структурно-функціональ-
ного підходу; 2) підхід до розглянутого 
явища з точки зору його активного 
функціонування в складі системи, ви-
конання ним певної роботи; 3) аксіоло-
гічний (ціннісний) аспект, який поля-

гає в тому, що зміни, які відбуваються в 
даному явищі, мають певну цінність з 
погляду цілого, системи; 4) регуляр-
ність, повторюваність взаємодії або ви-
конуваної роботи [12, с. 10–11]. Наве-
дена думка, на наше переконання, є 
логічно непослідовно, практично не-
значущою. Так, незрозуміло, у чому 
полягає виділення в якості аспекту 
функції принципів структурно-функці-
онального підходу (тобто принципи є 
аспектами функцій). Викликає заува-
ження й названий «ціннісний аспект» 
притаманний функціям, адже може 
трапитися таке, що система склалася, 
вона існує в силу якихось історичних 
подій, натомість цінності ніякої не має. 
Наприклад, у сучасному світі для право-
вої держави абсолютно не мають цін-
ності такі моделі політичної системи, як 
рабовласницькі і феодальні республіки, 
а також деспотія, тиранія, диктатура.
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Гроші і товар в сучасних умовах, по 
суті різні форми існування капіталу 
(позиковий і позичковий капітали від-
повідно). Позичковий і позиковий ка-
пітал як реальність спочатку існував у 
вигляді лихварського і купецького ка-
піталів. Однак при цьому капітал не 
стосувався відносини виробництва, 
обмежуючись сферами обігу товарів і 
грошей. Лихварський і купецький ка-
пітал легко уживалися в умовах ра-
бовласництва, феодалізму і при азіат-
ському способі виробництва. За капі-
талізму вони стали формами, похідни-
ми від капіталу, який потім охопив 
сферу виробництва, видозмінивши, 
прийнявши відповідно форми позич-
кового, торгового, фінансового та фік-
тивного капіталів. Лише тоді, коли ви-
никли і стали відтворюватися в якості 
пануючих відносини найму в процесі 
виробництва, капітал став економіч-
ною реальністю, а його формування, 
використання, обіг лише згодом отри-
мали правове регулювання.

З часом все більшого поширення 
почав набувати позичковий капітал, у 
якому вчені А. Сміт і Д. Рікардо вбачали 
не фактор розширеного відтворення, а 
лише форму перерозподілу вже наяв-
ного в суспільстві капіталу між окреми-
ми власниками [1, с. 56].

Німецький вчений-економіст Й. Шум-
петер переосмислив роль позичкового 
капіталу, стверджуючи, що банки ство-
рюють позиковий капітал, а обсяг нада-
них кредитів залежить від політики са-
мих банків, які шляхом необмеженого 
розширення кредиту можуть забезпе-
чити необмежене розширення капіта-
лістичного виробництва. Позиковий 
капітал сприяє нагромадженню капіта-
лу і розширенню виробництва, але сам 
він не створює капіталу. Розміри креди-
ту, що надається банками, залежать не 
від міркувань самих банків, а від об’єк-
тивних умов відтворювальних процесів 
в економіці. У процесі розвитку госпо-
дарські суб’єкти формують більший по-
пит на позиковий капітал і тоді банки 
можуть значно розширювати кредиту-
вання, що сприяє зростанню виробни-
цтва. Але в умовах кризи разом із падін-
ням господарської діяльності скорочу-
ється і попит на кредит [2, с. 168–226, 
254–316]. Аналогічно й органи публічної 
влади — в умовах розвитку, всіляких ре-
форм у держави виникає потреба фінан-
сування нових, навіть раніше не здійсню-
ваних видатків. З цією метою держава ін-
коли згодна на збільшення свого боргу за 
рахунок позикового капіталу.

Виникнення позикового капіталу 
обумовлене закономірностями кругоо-
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бігу капіталу в процесі відтворення: на 
одних ділянках тимчасово вивільняють-
ся грошові кошти, на інших — виникає 
тимчасова додаткова потреба в них. 
Тимчасово вивільнені в процесі кругоо-
бігу капіталу грошові кошти служать 
найважливішим джерелом позичкового 
капіталу… Тимчасово вільні грошові 
кошти стають джерелом позикового ка-
піталу. Позиковий капітал — особливий 
вид капіталу, що відрізняється від про-
мислового і торгового капіталу. З його 
створенням відбувся поділ капіталу на 
капітал-власність, який передається у 
тимчасове користування з метою отри-
мання відсотків, і капітал-функцію, який 
вкладається в підприємства з метою от-
римання прибутку [3, с. 79]. Така думка 
була панівною у 70-х рр. ХХ ст., але й 
нині вона є актуальною. Отже, власне 
історичний процес розвитку й усклад-
нення економічної системи, фінансових 
відносин призвів до відокремлення капі-
талу-власності та капіталу-функції, і пе-
ретворив їх в об’єкти правочинів (у ме-
жах цивільно-правових відносин). 

Отже, позиковим капіталом є гро-
шові кошти, які залучаються для фінан-
сування господарської діяльності під-
приємства на принципах строковості, 
поверненості та платності. Тобто пози-
ковий капітал — це грошові кошти, які 
не належать підприємству, знаходяться 
в його розпорядженні тимчасово, нада-
ються на певний термін за конкретну 
плату у вигляді відсотка і підлягають по-
верненню [4, с. 101–102].

Формою руху позикового капіталу, 
формою існування капіталу є цінні па-
пери. Така форма є відмінною від то-
варної чи грошової форми, оскільки у 
власника капіталу капітал як такий від-
сутній, але власник має всі права на ньо-
го. Тобто цінність розглядуваної фор-
ми капіталу власне у тих правах, що на-
даються його власникові. Отже, цінний 
папір розуміється як:

1) документ установленої форми з 
відповідними реквізитами, що посвід-

чує грошове або інше майнове право, 
визначає взаємовідносини емітента цін-
ного папера (особи, яка видала цінний 
папір) і особи, що має права на цінний 
папір, та передбачає виконання зо-
бов’язань за таким цінним папером, а 
також можливість передачі прав на цін-
ний папір та прав за цінним папером 
іншим особам (ст. 3 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» 
від 23 лютого 2006 р. [5]);

2) форма існування капіталу, відмін-
на від його товарної, продуктивної і гро-
шової форм, яка може передаватися за-
мість нього самого, обертатися на ринку 
як товар і приносити дохід [6, с. 14];

3) документ, який відображає пов’я-
зані з ним майнові права, може само-
стійно звертатися на ринку і бути об’єк-
том купівлі-продажу та інших угод, слу-
жити джерелом отримання регулярного 
або разового доходу [7, с. 10];

4) права на ресурси, які опосередко-
вані від своєї основи і навіть мають 
власну матеріальну форму (наприклад, 
у вигляді паперового сертифіката, запи-
су на рахунках тощо), яким притаманні 
такі властивості: а) обігоздатність; б) до-
ступність для цивільного обігу; в) стан-
дартність і серійність; г) документаль-
ність; ґ) регульованість і визнання дер-
жавою; д) ринковість; е) ліквідність; 
є) ризиковість; ж) обов’язковість вико-
нання [8, с. 66];

5) документ, що відображає пов’язані 
з ним майнові права, може бути самостій-
ним предметом обігу на ринку та бути 
об’єктом купівлі-продажу та інших угод, є 
джерелом одержання регулярного чи од-
номанітного прибутку, виступає різнови-
дом грошового капіталу [9, с. 352];

6) документ встановленої форми, 
що є свідченням про участь у корпора-
тивній власності (акція) чи про боргове 
зобов’язання (облігація); закріплює 
майнові права (приміром, право влас-
ності, право на стягнення боргу, отри-
мання відсотків і дивідендів), реалізація 
яким можлива лише за пред’явлення 
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цінного паперу. Цінні папери також за-
кріплюють особисті немайнові права 
(наприклад, право акціонера на управ-
ління у справах підприємства, право го-
лосу на зборах акціонерів) [10, с. 6–7];

7) грошовий або товарний доку-
мент, що дає їх власнику майнові права 
і право на одержання певних грошових 
сум, доходів [11, с. 224];

8) форма вкладення грошових ко-
штів фізичними та юридичними осо-
бами і спосіб набуття ними доходів від 
їх вкладення [12, с. 720].

Аналізуючи точки зору різних нау-
ковців, можна зробити висновок, що 
автори визначають «цінні папери» як 
документ, що вказує на те чи інше пра-
во, на майно чи участь у капіталі під-
приємства з метою отримання прибут-
ку або дивідендів; як джерело форму-
вання капіталу або форму вкладення 
грошових коштів, що слугує для отри-
мання прибутку. 

Свого часу вчений М. М. Агарков 
вказав на низку теорій (доктрин) цінного 
паперу, з-поміж яких він виокремив такі:

1) німецька доктрина, започаткована 
Бруннером (Brunner) і розвинена пізні-
ше Е. Якобі (Е. Jacobi), яка дозволила 
об’єднати в одному понятті всю різнома-
нітність окремих видів цінних паперів;

2) італійська доктрина, представле-
на насамперед Віванте (Vivante), визна-

чення цінного паперу яким у цілому 
збігається з визначенням Jacobi, з тим, 
однак, що Vivante звужував його шля-
хом введення ознаки автономності й 
літтеральності права, вираженого в па-
пері й, таким чином, виключав з нього 
так зване Rektapapiere (іменний цінний 
папір), що є у Німеччині;

3) французька доктрина, представ-
лена Талером (Thaller) та іншими вче-
ними, яка традиційно розрізняє два 
види цінних паперів — valeurs mobi lie-
res и effets de commerce1;

4) доктрина Англії та США, у праві 
яких немає поняття цінного паперу 
[13, с. 12–14; 14, с.31].

Згодом, звісно, ці доктрини зазнали 
певних змін з огляду на розвиток само-
го ринку цінних паперів.

Отже, цінний папір як особлива 
форма існування капіталу, на наш по-
гляд, виконує низку суспільно значи-
мих функцій, зокрема таких, як пере-
розподіл грошових коштів між галузя-
ми і сферами економіки, між територія-
ми і країнами, між групами і верствами 
населення, між населенням і сферами 
економіки, між населенням і державою, 
встановлення визначених додаткових 
прав за своїм власниками, крім права на 
капітал, а також забезпечення отриман-
ня доходу на капітал і повернення само-
го капіталу тощо.
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Постановка проблеми у загально-
му вигляді. Серед основних напрямків 
розвитку систем управління органів Дер-
жавної прикордонної служби України 
(далі — ДПСУ) першорядне значення 
має удосконалення їх організаційної 
структури управління (далі — ОСУ). Всі 
інші елементи системи — методи управ-
ління, кадри, технічне оснащення, ін-
формація й ін. — є засобами реалізації 
різних функцій систем управління. 

Відповідно теорії і практики управ-
ління ОСУ повинна забезпечити реалі-
зацію стратегії ДПСУ. Оскільки на су-
часному етапі реформування ДПСУ її 
стратегія періодично змінюється, і ви-
никає необхідність у відповідних змінах 
в ОСУ. Причому основним показни-
ком ефективності ОСУ є її здатність до 
підтримки у системі забезпечення без-
пеки державного кордону (далі — ДК) 
динамічної рівноваги всіх її складових. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, в яких започатковано вирі-
шення даної проблеми та на які опи-
раються автори. Окремі питання, 
пов’язані з дослідженням умов функціо-

нування органів ДПСУ, аналізом чин-
ників та параметрів їх ОСУ, знайшли 
відображення в дослідженнях і публіка-
ціях вчених у галузі управління в різних 
сферах діяльності [1–7]. 

Разом з тим, результати аналізу їх 
праць показав, що дане питання залиша-
ється дискусійним на підставі того, що 
досі не визначено систему показників 
ефективності моделей синтезу ОСУ із 
заданими параметрами, що забезпечать 
стабілізацію адекватної діяльності орга-
нів ДПСУ та удосконалення їх ОСУ.

Мета статті — дослідити умови 
функціонування органів Державної 
прикордонної служби України і на цій 
підставі провести аналіз чинників та па-
раметрів їх організаційної структури 
управління.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Для проведення досліджен-
ня організаційної структури управління 
органів ДПСУ виникає потреба розгля-
ду прикордонного відомства в площині 
теорії організації. Тому в даній статті 
розглядається підхід, в якому ДПСУ в 
цілому та її органи (регіональні управ-
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ління, органи охорони державного кор-
дону, органи забезпечення тощо), зокре-
ма, розглядаються як організації [1; 2; 3], 
а їх системи управління — як сукупність 
суб’єктів та об’єктів управління, які взає-
модіють між собою і зовнішнім середо-
вищем та утворюють єдине ціле.

Найбільш повно питання теорії ор-
ганізації розкрити в роботі [1; 2], а пи-
тання управління різними їх типами в 
працях [4; 5; 6]. В зазначених працях 
організація являє собою соціальне утво-
рення, яке свідомо координується, має 
чітко визначені межі і функціонує на 
відносно постійній основі для досяг-
нення загальної мети (комплексу цілей). 

Аналіз загальновідомої теорії орга-
нізації дозволяє зробити висновок про 
те, що ДПСУ в цілому та її органи (регі-
ональні управління, органи охорони 
державного кордону, навчальні закла-
ди, наукові установи, органи забезпе-
чення), зокрема, хоча і мають свої спе-
цифічні особливості, відповідають всім 
вимогам, що висуваються до організа-
цій, їм притаманні загальні риси органі-
зацій, є відкритими організаціями і під-
порядковується всім законам управлін-
ня, розвитку та функціонування [4].

Система управління такими організа-
ціями як органи ДПСУ — складне по-
няття, зміст якого охоплює такі складові 
елементи: керуюча система (суб’єкти управ-
ління),керована система (об’єкти управління), 
управлінська діяльність (процес) — відно-
сини, через які реалізуються численні 
прямі та зворотні зв’язки між суб’єктами 
і об’єктами управління. Керуюча система 
включає в себе складові елементи, які за-
безпечують процес управління. До скла-
ду керованої системи входять елементи, які 
забезпечують безпосередній процес ді-
яльності (у т. ч. сфери, процеси охорони 
ДК, що перебувають під організуючим 
впливом суб’єктів управління). 

Процес управління органами ДПСУ — 
особливий процес, і належить до най-
більш складних форм діяльності керів-
ників [4; 5; 6]. Сутність даного процесу 

полягає у виробленні суб’єктами управ-
ління управлінських впливів (управлін-
ських рішень) і передачі їх підпорядко-
ваним об’єктам управління (накази, роз-
порядження) для виконання і досягнен-
ня визначеної мети.

Такі системи управління та їх орга-
нізаційні структури найскладніше до-
сліджувати, оскільки вони [4]:

1) здатні самостійно формувати цілі 
та самоорганізовуватися;

2) мають велику кількість часткових 
цілей управління, які формуються ви-
щими органами управління залежно від 
стану внутрішнього й зовнішнього се-
редовища;

3) потребують вираховування у про-
цесі управління численних воєнно-по-
літичних, соціальних, економічних та 
інших факторів;

4) характеризуються високою неви-
значеністю вихідних даних, неможли-
вістю спрогнозувати всі фактори, що 
впливають на процеси управління, а 
також обмеженою можливістю застосу-
вання математичних моделей для при-
йняття управлінських рішень;

5) здатні припускати помилки, 
оскільки основна роль під час прийнят-
тя рішень та організації їх виконання 
належить людині;

6) потребують врахування психоло-
гічних особливостей людини, яка є як 
суб’єктом так і об’єктом управління;

7) мають численні різноманітні зв’язки 
й відносини між рівнями та ланками управ-
ління, причому чітких меж між суб’єктами 
та об’єктами управління, що мають склад-
ну ієрархічну структуру, немає;

8) мають невизначеність вхідних да-
них і неможливість повного і адекват-
ного опису процесів функціонування та 
їх формалізації;

9) потребують здійснення управлін-
ня  багатьма  різними  підсистемами 
(процесами).

В сучасних умовах функціонування 
ДПСУ, з трансформацією загроз, що 
містяться у зовнішньому середовищі, 
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одні органи ДПСУ формуються, деякі 
скорочуються (оптимізуються), інші вза-
галі ліквідуються. Відповідно до зазна-
ченого керівники повинні знати на 
скільки їх організації в цілому та ОСУ, 
зокрема, відповідають впливам зовніш-
нього середовища.

Для цього широко використовують 
поняття життєвого циклу організацій як су-
купність передбачуваних змін з визна-

ченою послідовністю станів протягом 
часу [1; 3; 5]. Застосовуючи поняття 
життєвого циклу, можна зробити ви-
сновок, що існують певні етапи, через 
які проходять органи ДПСУ, і що пере-
ходи від одного етапу до іншого є пе-
редбачуваними, а не випадковими. 

Варіант такого поділу на етапи роз-
витку органів ДПСУ представлений на 
рис. 1.
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Рис. 1. Етапи життєвого циклу органів ДПСУ

Головним завданням керівника ор-
гану ДПСУ є попередження переходу 
його організації на етап занепаду, а у 
випадку створення такої ситуації — сво-
єчасне виявлення та прийняття заходів 
щодо виходу з неї. Характерними симп-
томами такої ситуації для органів 
ДПСУ є [1; 3; 5]: зниження результатив-
ності діяльності; збільшення кількості 
конфліктних ситуацій; громіздка, нее-
фективна система контролю; неефек-
тивна система мотивації персоналу; 
труднощі щодо припинення непродук-
тивних завдань (функцій); нездатність 
реалізувати покладені функції (викону-
вати завдання); закритість до інновацій, 
нових ідей тощо.

Успіх у виконанні завдання виводу 
органу ДПСУ з етапу занепаду або 
завдання недопущення потрапляння на 
цей етап залежить від [1; 3; 5]:

1) наявності та коректності бази да-
них завдань, що покладені на органи 
ДПСУ для виконання;

2) своєчасного аналізу та оцінки по-
точного стану органу ДПСУ;

3) оперативності та якості рішень, 
що приймаються;

4) можливостей  організаційної 
структури забезпечити такий аналіз і 
оцінку та виконати увесь обсяг робіт 
щодо розв’язання проблем з необхід-
ною якістю.

Перелік зазначених і інших умов 
успіху діяльності органів ДПСУ визна-
чає актуальність розробки системи по-
казників ефективності і моделей авто-
матизованого синтезу організаційної 
структури управління із заданими пара-
метрами, що забезпечать стабілізацію 
ефективної діяльності організації та 
удосконалення її організаційної струк-
тури управління [7].

Разом з цим перехід між етапами 
життєвого циклу органу ДПСУ зале-
жить від конкретних умов його функці-
онування, які умовно можна поділити 
на: зовнішні (не залежні від рішення ке-
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Таблиця 1 
Зовнішні умови функціонування органу ДПСУ (варіант)

Найменування 
групи умов Склад групи факторів 

Воєнно-
політичні 

Політика держави та суміжних держав;
Воєнно-політична обстановка в державі та навколо неї;
Оперативна обстановка на державному кордоні;
Автономія діяльності відомства в загальній системі правоохоронних 
структур;
Підтримка відомства керівництвом держави та уряду

Економічні Стан економіки;
Рівень фінансування та іншого ресурсного забезпечення відомства;
Рівень життя населення прикордоння

Фізико-
географічні

Територія розташування (розміри ділянки, рельєф, наявність морської, 
річкової ділянки, клімат …);
Рівень розвитку інфраструктури регіону (наявність доріг, транспорту …);
Екологія регіону

Соціальні Рівень освіти мешканців прикордоння;
Рівень соціального захисту населення;
Рівень корупції та інших сфер криміналізації прикордоння;
Міжконфесійні та релігійні стосунки;
Відношення населення до прикордонників;
Менталітет суспільства

Правові Рівень законодавчої бази з питань безпеки державного кордону;
Рівень нормативних документів щодо взаємодії суб’єктів інтегрованого 
управління кордонами;
Договірно-правове оформлення та облаштування державного кордону;
Загальна чисельність персоналу відомства

Технологічні Стан прикордонної науки та інноваційної діяльності;
Розвиток технологій охорони державного кордону;
Відповідність оснащення ДПСУ формам і способам оперативно-
службової діяльності;
Розвиток інформаційних систем, відомчих та міжвідомчих мереж

рівництва) та внутрішні (можуть зміню-
ватись за рішенням керівництва орга-
ну ДПСУ).

За характером впливу на діяльність 
органу ДПСУ зовнішні умови в статті 
об’єднані в шість основних груп (табл. 1).

Вплив кожного фактору з зазначе-
ного переліку спонукає орган ДПСУ до 
адаптації до умов зовнішнього середо-
вища шляхом підбору параметрів вну-
трішніх умов, який визначається його 
керівництвом відповідно до цілей діяль-
ності, невизначеності зовнішнього се-
редовища, життєвого циклу тощо.

При цьому основним засобом 
контролю невизначеності зовнішнього 
середовища будуть компоненти органі-
заційної структури органу ДПСУ [7].

При високій невизначеності ор-
ган ДПСУ повинен мати перелік 

функцій (завдань), який з метою 
швидкої адаптації до умов зовніш-
нього середовища можна швидко 
змінити. Організаційна структура ор-
гану ДПСУ у даному випадку повин-
на бути домінуючою і органічною. 
І навпаки, визначеність, стабільність 
зовнішнього середовища дозволяє 
органу ДПСУ мати добре формалізо-
вану бюрократичну організаційну 
структуру управління.

Варіант переліку внутрішніх факто-
рів діяльності органу ДПСУ подано у 
табл. 2.
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Таблиця 2 
Внутрішні умови функціонування органу ДПСУ (варіант)

Найменування 
групи умов Склад групи факторів 

Система цілей 
органу ДПСУ

Роль і місце у забезпеченні безпеки державного кордону;
Склад стратегічних та тактичних цілей;
Стратегії досягнення цілей діяльності;
Технології охорони державного кордону;
Інновації в охороні державного кордону;
Корпоративна культура, система цінностей;
Мотивація персоналу;
Імідж органу ДПСУ

Склад функцій 
(завдань) 

Загальне керівництво: цілеполагання, прийняття рішень, зв’язок з 
суспільством;
Планування, організація і контроль діяльності: розвідка, організація 
прикордонної служби, прикордонного контролю, оперативно-
розшукової діяльності, морської охорони;
Правове забезпечення діяльності;
Забезпечення внутрішньої та власної безпеки;
Забезпечення режиму і захисту інформації;
Підготовка, організація і контроль повсякденної діяльності;
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності;
Забезпечення міжнародного співробітництва та євроінтеграції;
Виховання (мотивація), навчання персоналу;
Управління персоналом;
Інноваційна функція (науково-дослідна);
Забезпечення діяльності інформаційно-телекомунікаційними 
системами та зв’язком;
Документальне забезпечення діяльності;
Забезпечення безпеки всіх видів діяльності: пожежна, технічний 
нагляд, охорона здоров’я, праці, рхбз, екобезпека;
Забезпечення аудиту;
Ресурсне забезпечення (фінансово-економічне тилове, технічне 
забезпечення, будівництво)

Організаційна 
структура 
управління

Тип структури;
Етап життєвого циклу;
Характеристики організаційної структури;
Чисельність персоналу (керівників, фахівців, технічного)

Інформаційні 
ресурси

Інтелектуальний потенціал, знання;
Система комунікацій;
Система документообігу;
Інструментальні засоби;
Інформаційна система, бази даних;
Системи підтримки прийняття рішень

При умові мінливості зовнішнього 
середовища організаційна структура 
управління органу ДПСУ повинна мати 
тенденцію до децентралізації, змен-
шенню кількості рівнів управління та 
придбання властивостей адхократії. 
Така організаційна структура повинна 
передбачати підвищення статусу персо-
налу, який орієнтований на інновації, 

творчість, динаміку параметрів опера-
тивно-службової діяльності та кількісні 
методи [7].

Конкретні значення параметрів вну-
трішніх умов повинні забезпечувати 
досягнення цілей оперативно-службо-
вої діяльності з врахуванням змін, що 
відбуваються у зовнішньому середови-
щі. При чому невизначеність та ризики, 
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Таблиця 3 
Фактори та параметри організаційної структури управління органу ДПСУ  

та шкала їх значимості 

№ 
з/п Найменування факторів та параметрів Вага, qi

1 Мета (комплекс цілей) діяльності та їх динаміка 0,06452
2 Склад функцій (завдань) органу ДПСУ та динаміка їх змін 0,06237
3 Склад робіт по кожній функції (завданню) органу ДПСУ та 

динаміка їх змін 0,06022
4 Взаємозв’язок робіт по кожній функції (групі завдань) 0,05806
5 Параметри технологій, що використаються в оперативно-

службовій діяльності 0,05591
6 Сумісність робіт в групах (командах) 0,05376
7 Взаємозв’язок груп робіт 0,05161
8 Результативність діяльності по кожній роботі 0,04946
9 Залежність результативності діяльності від кваліфікації персоналу 0,04731
10 Залежність результативності діяльності від оснащеності 0,04516
11 Параметри ділянки державного кордону 0,04301
12 Потреба в персоналі для виконання функцій (завдань) 0,04086
13 Норми керованості їх динаміка 0,03871
14 Кількість рівнів управління їх динаміка 0,03656
15 Можливість співробітництва та взаємозамінність персоналу 0,03441
16 Створення нових органів, підрозділів 0,03226
17 Склад функцій (завдань) створених органів, підрозділів, їх динаміка 0,03011
18 Вартість організаційної структури та її елементів 0,02796
19 Можливість обміну інформацією та взаємного навчання 0,02581
20 Створення команд, робочих груп 0,02366
21 Склад повноважень, що делегуються 0,02151
22 Організаційна структура органів, підрозділів ДПСУ та динаміка її 

змін 0,01935
23 Ступінь централізації та децентралізації управління 0,01720
24 Наявний та потрібний час на виконання завдань (робіт) 0,01505
25 Технічне оснащення і інновації 0,01290
26 Залежність норм керованості від стандартизації управління 0,01075
27 Результативність діяльності та динаміка її змін 0,00860
28 Параметри (загальні показники) організаційної структури 

управління 0,00645
29 Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища 0,00430
30 Інші фактори та параметри 0,00215

що виникають, повинні бути парирува-
ні в межах ОСУ органу ДПСУ.

Фактори та параметри, які є суттєви-
ми для діяльності органу ДПСУ, і, на 

наше переконання, повинні враховува-
тись у складі параметрів організаційної 
структури управління представлені у 
табл. 3.

Зазначені в табл. 3 фактори та пара-
метри можуть змінювати свої значення і 
повинні бути враховані в організаційній 
структурі управління таким чином, щоб 
орган ДПСУ досягав своєї мети (комплек-
су цілей) не зважаючи на невизначеність 
та ризик, які супроводжують всі форми 
оперативно-службової діяльності.

Таким чином для рішення завдання 
врахування зазначених факторів в ор-
ганізаційній структурі управління ор-
гану ДПСУ необхідно використовува-
ти відповідні моделі та методи за умо-
вою створеної системи показників 
ефективності організаційних структур 
управління. Такі моделі та методи по-
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винні забезпечувати розрахунок та 
оптимізацію значень показників ефек-
тивності як для існуючих організацій-
них структур, так і для тих, які проекту-
ються. Вони (моделі, методики, показ-
ники) повинні бути теоретичною ос-
новою вирішення завдання удоскона-
лення організаційної структури управ-
ління органу ДПСУ. 

Відповідно до зазначено, автором 
зроблено постановку наукової про-
блеми, що потребує розв’язання.

У сучасних умовах відповідальність 
за охорону ДК покладено на органи 
ДПСУ, успіх діяльності яких визнача-
ється їхньою ОСУ. У параметрах орга-
нізаційної структури органу ДПСУ по-
винно бути передбачено виконання 
всіх функцій і завдань, а також врахо-
вані загрози та ризики на державному 
кордоні, які можуть виникати завдяки 
невизначеності та негативного впливу 
зовнішнього середовища. Управління 
змінами параметрів організаційної 
структури повинне бути своєчасним і 
забезпечувати сталу й ефективну ді-
яльність органу ДПСУ, що передбачає 
необхідність виміру ефективності ор-
ганізаційної структури в цілому й про-
гноз цієї ефективності для змін, що 
плануються.

Зміни ОСУ органу ДПСУ включа-
ють зміни її вигляду, що виражаються в 
ліквідації одних підрозділів і створенні 
інших з можливою одночасною змі-
ною цілей, функцій, завдань й взаємо-
зв’язків її підрозділів. Тому концепту-
альні основи моделювання й синтезу 
організаційних структур управління по-
винні включати як можливість кількіс-
ного обліку ступеня відповідності 
структури цілям, функціям і завданням 
органу ДПСУ, так і синтез структур з 
адекватними змінами її вигляду.

Однак, як показав аналіз, існуюча 
теорія організації має описовий і нор-
мативний характер. Її положення міс-
тять великий обсяг узагальнених даних 
по створенню й моніторингу структур 

організацій різних сфер діяльності, але 
не містять показників і критеріїв, що 
дозволяють оцінити повноту й стій-
кість досягнення цілей органів ДПСУ. 
У теорії організації й в інших теоріях на 
цей час відсутні моделі й методики, що 
необхідні для оцінки ефективності, для 
синтезу й удосконалювання організацій-
ної структури управління організації [7]. 
У той же час саме показники ефектив-
ності, моделі й методики дозволяють 
передбачати результати управління й 
формують прогностичні властивості 
теорії, як інструмента наукового про-
гнозу. В умовах динамічності охорони 
ДК, технологій оперативно-службової 
діяльності й управління відсутність нау-
кового прогнозу ефективності структу-
ри веде до необхідності її вдосконалю-
вання методом проб і помилок, у тому 
числі з небажаними наслідками як для 
окремих органів ДПСУ, так і для при-
кордонного відомства в цілому.

У цій ситуації стає актуальним не 
тільки завдання пошуку показників 
ефективності організаційної структури, 
які б дозволяли оцінювати повноту до-
сягнення цілей органу ДПСУ в існую-
чих і очікуваних умовах, але й завдання 
формування математичної постановки 
й визначення методу розв’язання за-
гального завдання синтезу й вдоскона-
лювання організаційної структури ор-
гану ДПСУ.

Зазначене в сукупності можна сфор-
мулювати як наукове завдання розробки 
теоретико-методологічних основ (показ-
ників, моделей і методик) оцінки ефек-
тивності, синтезу й удосконалювання ор-
ганізаційної структури органів ДПСУ. 

При цьому процес синтезу й удо-
сконалювання структури, на відміну від 
традиційного [4] умовно можна пред-
ставити як послідовність етапів, показа-
них на рис. 2. Реалізація такої схеми 
може дозволити підтримку безперерв-
ного режиму ефективної діяльності ор-
гану ДПСУ аж до свідомого рішення 
про його ліквідацію (блок 9).
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Рис. 2. Схема взаємозв’язку етапів управління органом ДПСУ
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Обоснование выбора темы исс-
ледования. В процессе становления де-
мократического, правового, социального 
общества, основанного на рыночных 
принципах, лоббизм неизбежно стано-
вится составной частью политико-управ-
ленческого процесса, реализуя на прак-
тике механизм взаимодействия данного 
общества с органами государственной 
власти. Лоббизм — это, прежде всего, 
влияние отдельных лиц или групп лиц на 
власть, на процессы разработки и приня-
тия важных политических решений, и 
чаще всего он является индикатором про-
цессов, происходящих в обществе.

Поскольку движущей основой 
лоббизма в первую очередь являются 
интересы, связанные с отношениями 
собственности, то в процессе нараста-
ния борьбы за ее перераспределение 
его роль постоянно возрастает. 
Лоббизм, таким образом, дает возмож-
ность достичь политико-правовыми 
средствами желаемых экономических 
интересов. В процессе перераспределе-
ния собственности, борьбы групп влия-
ния за определенные блага, привиле-
гии, льготы применяются самые разно-

образные методы — законные и не за-
конные, морально оправданные и от-
кровенно аморальные, те, которые 
дают немедленный, однако кратко-
срочный эффект и методы, ориентиро-
ванные на многолетние, длительные 
результаты. Классификация этих мето-
дов по тем или иным признакам позво-
ляет структурировать знания о методах 
лоббизма, может стать базой для совер-
шенствования регуляторного законода-
тельства, а потому заслуживает отдель-
ного внимания исследователей госу-
дарственного управления, права, поли-
тологии, социологии и других наук.

Цель исследования: проанализи-
ровать существующие научные наработ-
ки по классификации методов лоббист-
ской деятельности, предложить соб-
ственные подходы по совершенствова-
нию данной классификации.

Обзор предыдущих исследова-
ний по данной теме. Проблематике 
лоббистской деятельности в целом и ее 
классификации в частности, посвяща-
ли внимание в своих исследованиях та-
кие ученые как: А. Дягилев, Н. Зяблюк, 
А. Кучеров, М. Малютин, Р. Мацкевич, 
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В. Нестерович, А. Одинцова, Н. Саха-
ров, С. Сиротенко, Е. Тихомирова, В. Ясе-
нецкий и другие. Однако, непрерыв-
ный процесс развития форм и методов 
лоббизма, формирование новых науч-
ных подходов к этому явлению и нали-
чие существенных противоречий в его 
понимании как государственными слу-
жащими, так и учеными, требуют про-
ведения нового, комплексного исследо-
вания, направленного на систематиза-
цию подходов к классификации мето-
дов лоббистской деятельности.

Основное содержание исследо-
вания. Исследование вопроса класси-
фикации методов лоббистской дея-
тельности требует прежде уточнения 
главных используемых дефиниций. 
Довольно исчерпывающее определе-
ние метода в широком смысле предо-
ставляет Философский энциклопеди-
ческий  словарь  под  редакцией 
В. И. Шинкарука. Согласно ему, «метод 
(от греч. Methodos — путь иследова-
ния, теория, учение) — систематизиро-
ванный способ достижения теоретиче-
ского или практического результата, 
решение проблем или получения но-
вой информации на основе определен-
ных регулятивных принципов позна-
ния и действия, осознание специфики 
исследуемой предметной области и за-
конов функционирования ее объектов. 
Метод определяет и воплощает путь к 
истине, направления эффективной 
деятельности, ведущие к реализации 
поставленных целей, задает регулятивы 
и нормативные установки познаватель-
ного процесса [1, с. 373]. В узком смыс-
ле методы лоббизма можно считать ме-
рами воздействия субъектов лоббизма 
на объекты лоббизма с целью достиже-
ния ожидаемого результата. В основ-
ном спектр применяемых методов зави-
сит от объекта воздействия, однако 
большинство методов являются уни-
версальными.

В том же Философском энциклопе-
дическом словаре находим определе-

ние  дефиниции  «классификация». 
«Классификация (от лат. classis — раз-
ряд; facio — делаю) — многоступенча-
тое, последовательное разделение 
объема понятия с целью систематиза-
ции, углубления и получения новых 
знаний в отношении членов деления. 
Результатом Классификации является 
система сопричастных понятий: дели-
мое понятие является родом, а новые 
понятия (члены деления) являются ви-
дами этого рода, видами видов и т. д.» 
[1, с. 283]. В процессе исследования 
следует учитывать, что классификация 
является многоступенчатым разделе-
нием и проводится по определенным 
подходам, признакам, критериям.

В современной науке существует не-
мало подходов к классификации мето-
дов лоббизма. Некоторые отечествен-
ные исследователи лоббизма, в частно-
сти, В. Ф. Нестерович, выделяют толь-
ко непосредственные и опосредство-
ванные методы лоббистской деятельно-
сти и считали нужным рассматривать 
только легитимные способы лоббистс-
кого воздействия [2, с. 53, 54]. Мы не 
можем согласиться с таким подходом, 
поскольку если рассматривать исклю-
чительно легитимные средства в 
украинских реалиях, то ввиду отсут-
ствия законодательного регулирования 
отечественного института лоббизма, 
все средства можно отнести к нелегити-
мным и прекратить исследования на эту 
тему. Зато наука государственного 
управления и права должна изучать не 
только нормативную деятельность, но 
и теоретические достижения и практи-
ческие наработки, в том числе — 
иностранный опыт.

Так, по мнению российского иссле-
дователя А. Л. Кучерова, который дол-
гое время занимается исследованием 
проблем лоббизма, методы лоббист-
ской деятельности можно классифици-
ровать по критерию социальной 
приемлемости последствий и конкрет-
ных результатов применения. По дан-
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ной классификации ученый выделяет 
три группы методов:

1) социально-приемлемые;
2) пограничные (в отношении ко-

торых нет однозначных критериев);
3) криминальные [3, c. 511].
По нашему мнению, дифферен-

циация методов лоббизма, предложен-
ная А. Л. Кучеровым интересна, одна-
ко — крайне однобокой. Схожей с ним 
точки зрения, относительно классифи-
кации методов по критерию социаль-
ной приемлемости придерживается 
А. А. Одинцова. При этом к социаль-
но-приемлемым методам она относит 
«предоставление информации, доку-
ментов и проектов решений по вопро-
сам повестки дня, участие в обсуждении 
комитетами и комиссиями парламента, 
органами исполнительной власти 
лоббируемых вопросов, экспертизу 
проектов законов и других норматив-
ных актов, решение органов государ-
ственной власти по предоставлению 
последним результатов экспертизы, 
создание общественных советов, обще-
ственных профессиональных органи-
заций, бизнес ассоциаций, бизнес со-
обществ, создание в крупных корпора-
циях GR-отделов (от англ. Government 
relations), которые специализируются 
на взаимодействии с представителями 
государства и формировании положи-
тельного имиджа компании, формиро-
вание общественного мнения, рейтин-
гов, проведение пресс-конференций, 
передачи запросов к субъектам власт-
ных полномочий, подготовку и распро-
странение научных выводов» [4, с. 113].

К пограничным методам лоббизма 
указанные исследователи относят не-
формальные контакты с субъектами 
властных полномочий, кадровые назна-
чения, манипулирования обществен-
ным мнением через использование по-
дконтрольных СМИ. К криминальным 
методам лоббизма относят шантаж, мо-
шенничество, подкуп, угрозы, обман, 
коррупцию [3; 4]. Слабыми чертами 

подобной классификации, по нашему 
мнению, можно считать высокий уро-
вень ее субъективности и локальности. 
Так, если с подходом к социаль-
но-приемлемым методам лоббизма еще 
можно согласиться (хотя некоторые из 
перечисленных в их числе методов мо-
гут быть совсем «не приемлемыми» в 
некоторых странах), то методы деятель-
ности, которые относят к пограничным 
и криминальным вызывают ряд вопро-
сов. Поскольку криминальными можно 
считать только те действия, которые 
противоречат действующему законода-
тельству, то в случае отнесения опреде-
ленных методов к криминальным тоже 
стоит отметить, законодательство ка-
кой страны они нарушают. Те же дей-
ствия, которые в Украине, или, скажем, 
в Италии будут классифицироваться 
как подкуп или коррупция, в США мо-
гут быть нормальной, узаконенной 
практикой.

Учитывая это, предлагается класси-
фицировать методы лоббистской дея-
тельности по критерию легитимности 
на законные и незаконные. Конечно, 
речь идет о легитимности в пределах 
определенной конкретного государ-
ства, ведь определяется она исключи-
тельно нормами национального зако-
нодательства регулирующего лоббист-
скую деятельность, противодействие 
коррупции и тому подобное.

Другой русский ученый М. В. Ма-
лютин разделил методы воздействия на 
две группы по степени жесткости. 
В частности, к сильной группе методов 
он относит: подкуп, угрозы, шантаж, 
ложь, торги при принятии важных ре-
шений (бюджета, договора о доверии 
правительству). К слабым методам от-
носит артикуляцию, установление вза-
имоотношений, обращения (письмо 
депутатов к правительству), организа-
цию опросов общественного мнения 
СМИ или «PR — паблик рилейшнз». 
При этом методы первой группы он от-
носит к открытому давлению, а методы 
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второй группы называет «драпиров-
кой», окультуриванием [5, c. 56].

Такая классификация, безусловно, за-
служивает внимания. Однако, отождеств-
ление определенных методов с «сильны-
ми», а других со «слабыми» представляет-
ся довольно условным. Ведь эти понятия 
имеют иной смысл, и будут восприни-
маться скорее как критерий действенно-
сти а не жесткости. Поэтому в контексте 
классификации методов лоббизма по 
степени жесткости кажется уместным раз-
делить их на методы «жесткого действия» 
и «мягкого действия».

Н. Зяблюк и Н. Сахаров классифи-
цируют методы лоббирования по прин-
ципу действия. По их убеждению, «лоб-
бирование бывает прямым и косвенным 
(опосредованным). Прямое лоббирова-
ние своему содержанию имеет методы 
непосредственного воздействия на лиц, 
принимающих решения, осуществляет-
ся через представителей организован-
ных интересов. Оно может выражаться в 
следующих формах:

1) непосредственный контакт в про-
цессе подготовки и доработки проекта 
решения с лицами, принимающими их;

2) предоставление лицам, принима-
ющим решения, информации о зада-
чах, которые могут быть решены в слу-
чае принятия определенного решения 
от последствий (положительных и / 
или отрицательных) реализации реше-
ния, проект которого разрабатывается;

3) проведение экспертизы проекта 
решения;

4) частные встречи кулуарного ха-
рактера;

5) выступление на парламентских 
слушаниях по обсуждению законо-
проекта;

6) проведение круглого стола, кон-
ференции, общественных слушаний 
и т. д., по проекту готовящегося реше-
ния с приглашением лиц, принимаю-
щих решения.

Косвенное лоббирование состоит в 
опосредованном воздействии на лиц, 

принимающих решения, для того, что-
бы было отвергнуто или, наоборот, 
принято решение соответствующего 
содержания [6, с. 33].

С таким подходом к классификации 
в целом соглашается А. В. Дягилев. Од-
нако, при этом к косвенным методам 
воздействия он относит «использование 
вторичных посредников, родственни-
ков, друзей, имеющих надежный доступ 
к официальным деятелям» [7, с. 73]. Од-
нако, уже упомянутая нами А. А. Один-
цова дает более развернутую трактовку 
методов  косвенного  лоббирования. 
К ним она относит следующие:

1) организацию различных компа-
ний с целью формирования опреде-
ленного общественного мнения;

2) финансирования избирательных 
кампаний кандидатов, выступающих с 
позиций, приближённых соответству-
ющей заинтересованной группе;

3) рассылки информационных и 
аналитических материалов, среди кото-
рых имеются и материалы, относящие-
ся к конкретному решению;

4) выступление в средствах массо-
вой информации;

5) поддержку организаций, которые 
уже лоббируют соответствующее ре-
шение [8, с. 8–9].

Обобщая подходы к классифика-
ции методов лоббирования по принци-
пу действия можно отнести к прямому 
лоббированию методы непосредствен-
ного воздействия на лиц, принимаю-
щих решения, а к косвенному — воз-
действие на указанных лиц опосредо-
ванно через родственников, друзей и 
общественное мнение в целом.

Не остается в стороне исследовате-
лей классификации методов лоббизма 
и развитие информационных техноло-
гий в сфере общественных коммуника-
ций. Трудно не согласиться с мнением 
отечественных исследователей лоббиз-
ма В. Ф. Несторовича и Е. Б. Тихоми-
ровой, которые констатируют факт со-
здания нового метода лоббистской дея-
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тельности — лоббирование с исполь-
зованием компьютерных сетей [2, с. 61]. 
При этом Е. Б. Тихомирова рассматри-
вает указанный метод лоббирования 
как информационную экспансию од-
ной или нескольких лиц с применени-
ем технологий компьютерной комму-
никации, ориентированной на опреде-
ленную аудиторию и призвана реали-
зовать интересы различных групп (со-
юзов, объединений граждан и т.п.) пу-
тем организованного воздействия на 
законодательную и административную 
деятельность органов государственной 
власти. Ученые данную разновидность 
косвенного лоббирования называют 
электронным, компьютерным лобби-
рованием [9, с. 189–190] или киберлоб-
бированием [10, с. 356].

Анализируя методы лоббирования 
считаем уместным классифицировать 
их также по двум важными хронологи-
ческими признаками: продолжительно-
стью и регулярностью действия.

За регулярностью действия все ме-
тоды лоббизма можно разделить на:

1) разовые (например — воздейст-
вие на законодателей с целью принятия 
Закона «О государственном бюджете» в 
конкретной редакции и т. п.);

2) периодические (привязаны к се-
зонным событиям, вроде времен года, 
выборов и т. п.);

3) регулярные (все методы, которые 
для эффективного действия необходи-
мо применять постоянно).

По продолжительности действия 
методы лоббизма уместно разделить на:

1) оперативные (методы, которые 
дают быстрый результат, позволяя по-
влиять на решения, процессы в преде-
лах дней, или даже часов);

2) среднепродолжительные (мето-
ды, результативность которых можно 
оценить только через несколько меся-
цев, а возможно и год);

3) долговременные, или стратеги-
ческие (методы, которые для получе-
ния результата требуют многолетнего 

применения. Например — методы, 
ориентированные на формирование 
определенного стратегического курса 
государства, геополитических процес-
сов, реформирования отраслей обра-
зования, культуры, изменения цен-
ностных установок общества и пров-
ластной элиты).

Учитывая наработки отечествен-
ных и зарубежных ученых и наши 
предложения, предлагаем классифи-
цировать методы лоббизма следую-
щим образом:

По критерию принципа действия:
1) прямого действия;
2) опосредованного действия;
По критерию законности:
1) законные (разрешены в соответ-

ствии с действующим законодательст-
вом конкретного государства);

2) не законные.
По критерию социальной приемле-

мости:
1) социально-приемлемые;
2) пограничные (в отношении кото-

рых нет однозначных критериев);
3) антисоциальные.
По степени жесткости:
1) жесткого действия;
2) мягкого действия.
По используемым каналам комму-

никации:
1) базируются на личном общении;
2) используют средства массовой 

информации и коммуникации.
За регулярностью действия
1) разовые;
2) периодические (сезонные)
3) регулярные (постоянные).
По продолжительности действия:
1) оперативные;
2) среднепродолжительные (такти-

ческие);
3) долговременные (стратегические).
Выводы. Методы, с помощью ко-

торых осуществляется лоббистское 
влияние, крайне разнообразны, они ох-
ватывают почти все сферы деятельнос-
ти властных и общественных структур, 
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а также участок общественных комму-
никаций. При этом технологический, 
социальный, психологический аспекты 
лоббирования находятся в непрерыв-
ном развитии.

Ряд отечественных и зарубежных уче-
ных классифицируют методы лоббизма 
в зависимости от их признаков, подхода, 
эффективности и оперативности, оцен-
ки со стороны общественности.

Учитывая многочисленные нара-
ботки и собственные предложения, 
считаем уместным классифицировать 
методы лоббизма по следующим кри-
териям: принцип действия (прямого 

действия, опосредованного действия); 
законности (законные, не законные); 
социальной приемлемости (социаль-
но-приемлемые, пограничные (в отно-
шении которых нет однозначных кри-
териев), антисоциальные); каналом 
коммуникации (личное общение, сред-
ства массовой информации и коммуни-
кации); степени жесткости (жесткого 
действия, мягкого действия); регулярно-
сти (разовые, периодические (сезон-
ные), регулярные (постоянные); про-
должительности (оперативные, средне-
продолжительные (тактические), дол-
говременные (стратегические).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Философский энциклопедический сло-
варь : энциклопедия / НАН Украины, Ін-т 
философии ім. Г. С. Сковороды ; глав. ред. 
В. И. Шинкарук. — Киев : Абрис, 2002. — 
742 с.
2. Нестерович В. Ф. Конституционно-пра-
вовые аспекты лоббирования в правотвор-
ческом процессе Украины: дис. на соиска-
ние ученой степени канд. юрид. наук: спец. 
12.00.02 «Конституционное право» / 
В. Ф. Нестерович. — Луганск, 2004. — 212 с.
3. Кучеров А. Л. Правовое регулирование 
лоббистской деятельности в РФ // Государ-
ственная власть и местное самоуправление в 
РФ: система, опыт, перспективы. — М., 
1998. — 695 с.
4. Одинцова О. Цивилизованный лоббизм 
как форма борьбы с коррупцией // Право 
Украины. — 2006. — № 6. — С. 110–113.
5. Малютин М. В. Кто такие лоббисты? 
Сама власть // Бизнес и политика. — 1995. 

— № 5. — С. 56.
6. Зяблюк Н., Сахаров Н. Лоббизм как ин-
струмент политики // Актуальная полити-
ка. — № 2–6. — 1993. — С. 29–33.
7. Дягилев О. В. Конституционно-правовой 
институт лоббизма: отечественный и зару-
бежный опыт [Текст]: монография. — Х.: 
Майдан, 2011. — 251 c.
8. Одинцова О. О. Правовое регулирование 
лоббизма в современной Украине (общете-
оретическое исследование) : автореф. дис. 
... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Нац. ун.-т 
«Одесская юридическая академия». — Оде-
са, 2008. — 21 с.
9. Тихомирова Е. Б. PR- формирование от-
крытого общества: Монография. — К.: 
Наша культура и наука, 2003. — 197 с.
10. Davidson R. H., Oleszek W. J. Congress 
and its Members. — Eighth Edition. — 
Washington, D.C.: Congressional Quarterly 
Inc., 2002. — 505 p.

REFERENCES:

1. Shinkaruk V. I. (2002). Filosofskij enciklopedi-
cheskij slovar’ : enciklopedija [Philosophical ency-
clopedic dictionary: encyclopedia]. NAN 
Ukrainy, Іn-t filosofii іm. G. S. Skovorody. Kiev. 
742 р. [in Russian].
2. Nesterovich V. F. (2004). [Constitutional and 
legal aspects of  lobbying in law-making process 
of  Ukraine, Ph.D. Thesis]. Lugansk. 212 p. 
[in Russian].
3. Kucherov A. L. (1998). [Legal regulation of  
lobbist activity in Russian Federation].  
Gosudarstvennaja vlast’ i mestnoe samouprav-
lenie v RF: sistema, opyt, perspektivy [The 
government and local government in the 
Russian Federation: system, experience, pros-

pects]. Moscow. 695 p. [in Russian].
4. Odincova O. О. (2006). [Civilized lobbyism 
as form of  fight against corruption]. Pravo 
Ukrainu [Law of  Ukraine]. 6. P. 110–113. 
[in Russian].
5. Maljutin M. V. (1995). [Who are lobbyists? 
The power itself]. Biznes i politika [Bussiness 
and Policy]. 5. P. 56. [in Russian].
6. Zjabljuk, N., Saharov, N. (1993). [Lobbyism 
as a policy tool]. Aktual’naja politika [Actual 
policy]. 2–6. P. 29–33. [in Russian].
7. Djagilev O. V. (2011). Konstitucionno-pravovoj 
institut lobizma: otechestvennyj i zarubezhnyj opyt: 
monografija [Constitutional and legal institute of  
lobbyism: domestic and foreign experience: 



Яровой Т. С. Методы лоббистской деятельности: подходы к классификации  
через призму государственного управления

75

monograph]. Kharkov. Majdan. 251 p. 
[in Russian].
8. Odincova O. O. (2008). [Legal regulation of  
lobbyism in modern Ukraine (a general-
theoretical research), Ph.D. Thesis]. Nac. un.-t 
«Odeskaja juridicheskaja akademija». Odesa. 
21 p. [in Russian].

9. Tihomirova E. B. (2003). PR-formirovanie 
otkrytogo obshhestva: Monografija. Kiev. Nasha 
kul’tura i nauka. 197 p. [in Russian].
10. Davidson R. H., Oleszek W. J. (2002). 
Congress and its Members. Eighth Edition. 
Washington, D. C. Congressional Quarterly 
Inc. 505 p.



2018. № 7 (25)

Format 70х108/16
Type. Garamond

Paper offset. Digital printing. Conv. p. sh. 6,56.
Order. № 25. 31.07.2018. Circulation 300 copies.

Publisher: Non-governmental organization «Eurasian Social Sciences Association»
Sayat-Nova Street 8/17 Yerevan, ARMENIA, 0001

E-mail: earj.info@gmail.com
Certificate subject of  publishing 

Registered by the Central Authority of  the State Register 18.04.2016
Registration number 211.171.906429

http://www.earj.org/

Yerevan 2018

© Eurasian Social Sciences Association
© Eurasian Academic Research Journal




