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Розділ І 
  
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА   
ДОНЕЦЬКОГО ЮРИДИЧНОГО 
ІНСТИТУТУ МВС УКРАЇНИ У 2018 РОЦІ: 
НАПРАЦЮВАННЯ ТА ЗДОБУТКИ 

Шановні учасники конференції! 
 

Щиро вітаю всіх Вас із видатною подією в науко-
вому житті Донецького юридичного інституту МВС 
України – ХІІІ підсумковою науковою конференцією 
2018 року! 

Підводячи підсумки роботи в 2018 році, аналізую-
чи напрацювання та здобутки в науково-дослідній робо-
ті, варто не лише систематизувати досягнуте, а й критич-
но осмислити організацію науково-дослідної роботи в 
закладі та отримані результати наукових досліджень. Ос-
новним досягненням колективу вишу є те, що нам вдало-
ся і зберегти, і примножити наукові здобутки та традиції, 
що ми прагнемо до вдосконалення, до пошуку нових 
форм роботи і шляхів саморозвитку.  

Цілком зрозуміло, що результативна науково-
дослідна діяльність є важливим показником спроможно-
сті закладу вищої освіти у справі підготовки високопро-
фесійних і конкурентоспроможних поліцейських та юри-
стів. Новітні підходи до підготовки майбутніх фахівців 
для роботи в органах державної влади потребують відпо-

відного наукового обґрунтування.  
Тому результати науково-дослідної роботи співробітників, науково-педагогічного 

складу, курсантів та студентів інституту є своєрідним іспитом на відповідність державній 
політиці модернізації і реформування різних сфер суспільного життя та побудови демокра-
тичного суспільства й правової держави в Україні.  

Науково-дослідна робота в інституті впродовж 2018 року відзначилася значними 
науковими здобутками, окреслила нові перспективні напрями майбутніх досліджень.  У 
2018 році дисертаційні дослідження захистили 6 співробітників Донецького юридичного 
інституту. Насамперед ми вітаємо Іванюту Наталю Валеріївну, яка 21 грудня 2018 року 
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціа-
льністю 12.00.04 – господарське право; господарське-процесуальне право; щиро вітаємо 
Короткову Юлію Михайлівну із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

Щирі слова подяки висловлюємо й  тим працівникам, які захистили в 2018 році свої 
кандидатські дисертаційні дослідження, вітаємо Загородню Наталію В’ячеславівну, яка 
21 грудня 2018 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарське-процесуальне 
право; Приходька Андрія Андрійовича із захистом дисертації на здобуття наукового сту-
пеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримі-
нологія; кримінально-виконавче право; 14 грудня 2018 року успішно захистила дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – гео-
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дезія, фотограмметрія та картографія Атаманенко Юлія Юріївна, науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності.  

Варто сьогодні відзначити й тих працівників інституту, які в 2018 році отримали 
атестат професора та доцента. Вітаємо Клемпарського Миколу Миколайовича – професо-
ра кафедри загально-правових дисциплін, доктора юридичних наук, доцента кафедри кри-
мінального права та кримінології, якому відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
від  23.10.2018  № 1146 присвоєно вчене звання професора кафедри загально-правових ди-
сциплін. Дякуємо за результативну й самовіддану працю і вітаємо Мердову Ольгу Микола-
ївну, якій 23 жовтня 2018 року присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративно-
правових дисциплін відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
від  23.10.2018  № 1146. 

Ці результати – примноження добрих традицій підготовки науково-педагогічних 
кадрів у нашому закладі вищої освіти.  

Поточний рік став знаменним і для розвитку видавничої справи Донецького юриди-
чного інституту. Докорінні зміни відбулися в роботі щодо рецензування, популяризації, 
виходу, формату збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу». І як результат – 
заслужене визнання на міжнародному рівні: за підсумками проходження експертної оцінки 
комісією Index Copernicus, за результатами проведеного детального аналізу всіх випусків 
видання за 2017 рік, фахове видання «Правовий часопис Донбасу» проіндексовано і вклю-
чено до Міжнародної бази Index Copernicus, з чим вітаємо наукову спільноту інституту. 

Насиченою і продуктивною у 2018 році була й міжнародна діяльність Донецького 
юридичного інституту МВС України, спрямована на здійснення заходів щодо забезпечен-
ня інтеграції інституту в систему міжнародної вищої освіти з метою встановлення та роз-
ширення контактів із закордонними закладами вищої освіти, науковими організаціями, до-
слідницькими центрами та громадськими організаціями. На сьогодні партнерами інституту 
є 21 навчальний заклад та правоохоронний орган 14 держав світу, зокрема Федеративної 
Республіки Німеччини, Словацької Республіки, Румунії, Естонії, Молдови, Республіки Бі-
лорусь, Таджикистану, Вірменії, Азербайджанської Республіки, Республіки Узбекистан, 
Республіки Казахстан, Китайської Народної Республіки. 23–25 квітня 2018 року в м. Ко-
шице (Словацька Республіка) делегація ДЮІ МВС України взяла участь у міжнародному 
форумі «Дні України в Словаччині». Метою цього заходу була презентація вишів-
переселенців та пошук донорів для надання допомоги Європейським Союзом, а також 
встановлення співпраці з університетами Словацької Республіки, представниками влади та 
громадськими діячами. З 9 по 15 червня 2018 року діяльність інституту як вишу-
переселенця було презентовано в Гейдельберзькому університеті Рупрехта-Карла (Федера-
тивна Республіка Німеччина). З 4 по 9 вересня 2018 року делегація Донецького юридично-
го інституту МВС України перебувала в службовому відрядженні в м. Афіни (Грецька Ре-
спубліка), аби взяти участь у засіданні Ради Директорів Європейської організації публіч-
ного права (EPLO), підписати Угоду про співробітництво між Донецьким юридичним ін-
ститутом і EPLO та обговорити питання щодо створення на базі факультету № 2 Центру 
перспективних досліджень і співпраці у сфері врегулювання конфліктів. 

 16 листопада 2018 року в рамках Загальнонаціонального Тижня безпеки дорож-
нього руху в Україні Донецьким юридичним інститутом МВС України разом з Українсь-
ким науково-дослідним інститутом медицини транспорту МОЗ України, під патронатом 
Криворізького міського голови, за підтримки Консультаційної місії Європейського Союзу 
в Україні, Міжнародного благодійного фонду допомоги постраждалим внаслідок ДТП, 
Благодійної організації «Благодійне товариство «Всеукраїнська мережа людей, які живуть 
з ВІЛ/СНІД м. Кривий Ріг» та приватного автотранспортного підприємства «Одіум-
Престиж», за участі Йозефа Затько, директора Європейського інституту післядипломної 
освіти (Словаччина), було проведено ХІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти». 
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У 2018 році нам вдалося забезпечити й послідовність та системність наукових дос-
ліджень: ученими інституту підготовлено 7 монографій, 3 підручники, 20 посібників, 9 на-
уково-практичних рекомендацій, 15 науково-практичних коментарів до законів. 

Забезпечення наступності поколінь є одним із пріоритетних напрямів  роботи інсти-
туту щодо підготовки наукових кадрів. Так, в інституті здійснюється підготовка докторів 
філософії в ад’юнктурі (аспірантурі), третій рік поспіль функціонує докторантура. Підго-
товка аспірантів та ад’юнктів здійснюється за спеціальностями: 12.00.01, 12.00.04, 
12.00.05, 12.00.07, 12.00.08, 12.00.09. 

Важливим етапом розвитку науково-дослідної роботи закладу вищої освіти, а також 
фактом визнання традицій науково-дослідної діяльності інституту на державному рівні є 
робота двох спеціалізованих вчених рад: 

− К 11.737.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисерта-
цій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями: 
12.00.01 –  теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.08 
– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 –  криміна-
льний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність стро-
ком на три роки (наказ МОН України від 28.12.2017 № 1714); 

− К 11.737.02 за спеціальностями: 12.00.04 – господарське право; господарсь-
ко-процесуальне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 12.00.07 
– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (наказ МОН Укра-
їни від 07.11.2018  № 1218). 

У 2018 році відкрито нову спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсь-
ко-процесуальне право. 

Усього у 2018 році відбулося 20 захистів дисертаційних досліджень на здобуття на-
укового ступеня кандидата юридичних наук. 

Таким чином, підводячи підсумок науково-практичної діяльності Донецького юри-
дичного інституту МВС України в 2018 році, слід зазначити, що поточний рік ознаменува-
вся динамічним розвитком наукової діяльності нашого інституту. А взявши до уваги пока-
зники науково-практичної діяльності співробітників кафедр і підрозділів та закладу вищої 
освіти в цілому, варто зазначити, що 2018 рік був насиченим, вдалим і успішним у розвит-
ку Донецького юридичного інституту як флагмана з надання якісної юридичної освіти та 
підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України.  

Багато зроблено в 2018 році, а ще більше заплановано, задумано. І це має лише на-
дихати й мотивувати до подальших звершень, до нових успіхів,  до втілення найсміливі-
ших задумів. Бажаю всім учасникам ХІІІ підсумкової наукової конференції, усьому колек-
тиву інституту творчої наснаги, невичерпного натхнення, інноваційних ідей, невпинного 
пошуку, сміливих мрій і непохитної віри в себе, віри в те, що все велике починається з ма-
лого й від кожного з нас залежить, яким буде майбутнє інституту, якою буде доля науки в 
країні! 

 
 

Ректор Донецького юридичного інституту МВС України, 
доктор юридичних наук,  

доктор наук з державного управління,  
професор, Заслужений юрист України 

Віктор  Бесчастний 
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НАУКОВИЙ СКЛАД 
ДОНЕЦЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ 
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НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ: 

Юридичні науки 52 13 41 5 18 

Історичні науки 3 - 3 - 1 

Економічні науки 2 - 2 - 1 

Філологічні науки 6 - 6 - 1 

Політичні науки 1 - 1 - 1 

Філософські науки 2 2 - - 1 

Психологічні науки 2 - 2 - - 

З державного управ-
ління 2 1 1 1 1 

Педагогічні науки 6 1 5 - 1 

Медичні науки 0 - - - - 

Біологічні науки 1 - 1 - 1 

З фізичного виховання 
та спорту 0 - - - - 

УСЬОГО НА ПОС-
ТІЙНІЙ ОСНОВІ 77 17 62 6 26 

ЗА СУМІСНИЦТВОМ: 

Юридичні науки 3 - 3 - 1 

Психологічні науки 0 - - - - 

Державне управління 0 - - - - 

Усього за сумісницт-
вом 3 0 3 0 1 

РАЗОМ 80 17 65 6 27 
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ЗАГАЛЬНА СУМА НАУКОВИХ БАЛІВ КАФЕДР 
 ТА ІНШИХ ПІДРОЗДІЛІВ ІНСТИТУТУ ЗА 2018 РІК 

 

1. Кафедра юридичних дисциплін 7108 

2. Кафедра господарсько-правових дисциплін 3500 

3. Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 3149 

4. Кафедра гуманітарних дисциплін 2840 

5. Кафедра цивільно-правових дисциплін 2710 

6. Кафедра кримінально-правових дисциплін та судових експертиз 2388 

7. 
Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань правоохоронної ді-
яльності 2260 

8. Кафедра загально-правових дисциплін 2200 

9. Кафедра адміністративно-правових дисциплін 2139 

10. Кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права 1390 

11. Кафедра іноземних мов 840 

12. Кафедра спеціальних дисциплін та фізичного виховання 670 

13. Кафедра спеціальних дисциплін та професійної підготовки 630 

Всього 31824 
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СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ НАУКОВИХ БАЛІВ 
 НА ОДНОГО ПРАЦІВНИКА КАФЕДРИ (ПІДРОЗДІЛУ)  

ІНСТИТУТУ ЗА 2018 РІК 

 

КАФЕДРИ (ПІДРОЗДІЛИ) 

1 Кафедра юридичних дисциплін 1185 

2 Кафедра гуманітарних дисциплін 568 

3 
Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань правоохоронної діяль-
ності 565 

4 Кафедра господарсько-правових дисциплін 500 

5 Кафедра цивільно-правових дисциплін 452 

6 Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 450 

7 Кафедра адміністративно-правових дисциплін 428 

8 Кафедра кримінально-правових дисциплін та судових експертиз 299 

9 Кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права 278 

10 Кафедра загально-правових дисциплін  245 

11 Кафедра іноземних мов 210 

12 Кафедра спеціальних дисциплін та професійної підготовки 157,5 

13 Кафедра спеціальних дисциплін та фізичного виховання 125 

Загальний середній бал кафедр 420 
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ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ ЗА 2018 РІК 

(СУМА БАЛІВ) 

 

1. Бесчастний В.М. 3115 28. Гузенко О.П. 455 

2. Іванюта Н.В. 3010 29. Данилевська Ю.О. 443 

3. Піддубна Д.С. 1895 30. Колєснік Т.В. 435 

4. Короткова Ю.М. 1640 31. Сабельникова Т.М. 418 

5. Ніколенко Л.М. 1445 32. Новікова О.О. 402 

6. Назимко Є.С. 1115 33. Лопатинська І.С. 395 

7. Філіпенко А.С. 948 34. Суюсанов Л.І. 389 

8. Деревянко Б.В. 922 35. Зозуля Є.В. 369 

9. Політова А.С. 922 36. Данилевський А.О. 366 

10. Буга В.В. 877 37. Сусликов В.Є. 361 

11. Мердова О.М. 851 38. Волобуєв А.Ф. 329 

12. Буга Г.С. 836 39. Пилипенко Є.О. 319 

13. Загородня Н.В. 835 40. Гурський В.Є. 310 

14. Атаманенко Ю.Ю. 798 41. Зубченко Л.В. 306 

15. Кононенко Т.В. 756 42. Мухіна Г.В. 280 

16. Кадала В.В. 690 43. Сальнікова Н.В. 280 

17. Когут О.О. 682 44. Кубарєв І.В. 275 

18. Городецька М.С. 580 45. Назимко О.В. 275 

19. Федоренко О.Б. 575 46. Веденєєв В.О. 253 

20. Шульга А.О. 560 47. Туренко О.С. 245 

21. Родіна В.В. 545 48. Живіцька І.А. 240 

22. Клемпарський М.М. 544 49. Хайлова Т.В. 238 

23. Пономаренко К.В. 541 50. Ямковий В.І. 230 

24. Стрельник О.Л. 525 51. Єпринцев П.С. 220 

25. Лоскутов Т.О. 479 52. Павліченко Є.В. 215 

26. Громенко Ю.О. 465 53. Волік О.В. 212 

27. Червінчук А.В. 461 54. Іванов І.В. 209 
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55. Баланаєва О.В. 205 82. Мердов С.П. 50 

56. Цуркан О.П. 200 83. Пашутін В.В. 50 

57. Макаренко Н.А. 185 84. Шапарь А.О. 50 

58. Гончаров А.В. 184 85. Михайлов Р.І. 45 

59. Орлов В.А. 183 86. Лунгу Д.І. 40 

60. Мамонова О.І. 182 87. Білобров В.М. 22 

61. Коміссаров М.Л. 170 88. Кантур А.А. 22 

62. Куракін О.М. 170 89. Коміссарова Н.О. 20 

63. Волобуєва О.О. 170 90. Гаврилін В.О. 20 

64. Делія Ю.В. 165 91. Ампілогов О.В. 20 

65. Пекарський С.П. 160 92. Салащенко Г.М. 0 

66. Лосич С.В. 160    

67. Князькова Л.М. 159    

68. Тулінов В.С. 151    

69. Пекарська В.П. 120    

70. Давидова Д.С. 120    

71. Пилипенко Д.О. 115    

72. Батечко А.І. 105    

73. Макаренко О.Ю 104    

74. Одерій О.В. 94    

75. Сіроштан Ю.В. 86    

76. Приходько О.М. 85    

77. Філіпенко О.І. 75    

78. Шеховцова В.В. 75    

79. Нестеров  75    

80. Панченко М.А. 65    

81. Голик В.А. 55    
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НАУКОВІ ЗАХОДИ,  
ПРОВЕДЕНІ ДОНЕЦЬКИМ ЮРИДИЧНИМ ІНСТИТУТОМ 

У 2018 РОЦІ 

№ ТЕМА НАУКОВОГО ЗАХОДУ ДАТА ПРО-

ВЕДЕННЯ 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні за-
сади забезпечення службової діяльності працівників правоохо-
ронних органів» 

15.02.2018 

 

2. Всеукраїнська науково-практична курсантська (студентська) інте-
рнет-конференція іноземними мовами «Правоохоронні органи на 
захисті правопорядку та конституційних свобод» 

22.02.2018 

 

3. Регіональний круглий стіл «Вища юридична освіта: історичний 
досвід та перспективи розвитку» 22.02.2018 

4. Регіональний круглий стіл молодих вчених «Гуманітарні студії в 
сучасному світі» 

16.03.2018  

 

5. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Національна 
поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку» 

23.03.2018 

6. XV Всеукраїнська науково-практична конференція «Використан-
ня сучасних досягнень криміналістики в боротьбі зі злочинністю» 

12.04.2018 

7. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Юриспруден-
ція та наукові  товариства у ВНЗ – шлях формування правника» (з 
нагоди відзначення дня заснування ДЮІ МВС України) 

27.04.2018 

8. Всеукраїнський круглий стіл «Безпека на дорозі» 24.05.2018 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація прав 
людини в діяльності правоохоронних органів» 25.05.2018 

10. Круглий стіл «Інноваційні процеси в просторі поліцейської освіти» 01.06.2018 

11. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні пи-
тання кримінального права та процесу» 

15.06.2018 

12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Господарське 
право та процес в умовах трансформації суспільних відносин» 

27.09.2018 

13. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні пи-
тання досудового розслідування» 

12.10.2018 

14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка пра-
цівників на юридичних факультетах ВНЗ зі специфічними умова-
ми навчання» 

26.10.2018 

15. II Всеукраїнська наукова конференція «Українство: динаміка сен-
сів і вимірів національного буття» (приурочена до Дня української 
письменності та мови» 

09.11.2018 

16. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпека доро-
жнього руху: правові та організаційні аспекти» 15.11.2018 

17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Історичні та тео-
ретичні аспекти правового забезпечення правоохоронної діяльно-
сті в Україні» 

23.11.2018 

18. IV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуа-
льні питання адміністративного права та процесу» 

07.12.2018 

19. Підсумкова науково-практична конференція грудень  

2018 року 
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НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ 2018 РОКУ 

 

МОНОГРАФІЇ 

 
Назимко Є. С., Пономарьова Т. І. Звільнення не-

повнолітніх від покарання та його відбування у криміна-

льному та кримінально-виконавчому праві України та 

Польщі : монографія / Є. С. Назимко, Т. І. Пономарьова. – 

Київ : ВД «Дакор», 2018 – 212 с. 

У монографії здійснено аналіз основних аспектів зві-
льнення неповнолітніх від покарання та його відбування в 
Україні та Польщі. Досліджено історію розвитку інституту 
звільнення від покарання та його відбування в зазначених 
країнах, вивчено поняття та підстави такого звільнення; на-
дано характеристику умовним та безумовним видам звіль-
нення неповнолітніх від покарання та його відбування в 
Україні та Польщі, а також визначено правові наслідки тако-
го звільнення. Окрему увагу звернуто на кримінально-
виконавчі аспекти звільнення неповнолітніх від покарання та 

його відбування в досліджуваних країнах. Книга розрахована на працівників суду, адвока-
тів, правозахисників, науковців, студентів, курсантів і викладачів вищих навчальних за-
кладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами ювенального кримі-
нального та кримінально-виконавчого права. 

 

Назимко Є. С. Інститут покарання неповнолітніх у 

кримінальному праві України : монографія / 

Є. С. Назимко. – Київ : ВД «Дакор», 2018 – 336 с. 

У книзі розроблено загальнотеоретичний підхід до ха-
рактеристики кримінально-правових інститутів, на основі 
якого встановлено поняття та ознаки інституту покарання не-
повнолітніх у кримінальному праві України. Охарактеризо-
вано принципи інституту покарання неповнолітніх. Проаналі-
зовано міжнародні та європейські стандарти покарання непо-
внолітніх та встановлено їх вплив на функціонування моде-
лей кримінального правосуддя неповнолітніх. Визначено ба-
зові засади теорії про покарання неповнолітніх (її поняття, 
система, принципи та завдання, функціональне призначення). 
Проаналізовано тенденції розвитку ювенального криміналь-
ного законодавства України, на основі чого обґрунтовано не-

обхідність ухвалення Закону України «Про кримінальну відповідальність неповнолітніх» у 
якості додатку до КК України. Доведено, що метою покарання неповнолітніх є виправлен-
ня, запропоновано оновлені види покарань, які можуть призначатися неповнолітнім, роз-
роблено загальні засади та спеціальні правила їх призначення. Книга розрахована на пра-
цівників суду, адвокатів, правозахисників, науковців, студентів, курсантів і викладачів 
вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами 
ювенального кримінального та кримінально-виконавчого права. 
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Іванюта Н. В. Функції господарського процесуального 

права: теоретико-практичні аспекти: монографія. НАН 

України. Ін-т економіко-правових досліджень. Одеса:  

Фенікс, 2018. 516 с. 

Монографію присвячено дослідженню теоретико-
практичних аспектів функцій господарського процесуального 
права. Розглянуто та доопрацьовано теоретико-методологічні 
засади функцій господарського процесуального права, їх сут-
ність та роль у забезпеченні ефективності господарського про-
цесуального права. Розкрито основні питання класифікації та 
типології функцій господарського процесуального права. Про-
аналізовано теоретичні та практичні проблеми реалізації функ-

цій господарського процесуального права та обґрунтовано пропозиції щодо його удоско-
налення. Монографія адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам вищих 
навчальних закладів, суддям, адвокатам та всім тим, хто цікавиться питаннями з господар-
сько-процесуальної тематики. 

 

Проблеми правового регулювання відносин на ринку 

фінансових послуг в умовах глобалізації : монографія / Че-

рнадчук В. Д., Деревянко Б. В., Старинський М. В., Афана-

сієв Р. В., Гончарова А. В., Маланчук Т. В., Плотніко-

ва М. В., Швагер О. А.; за заг. ред. В. Д. Чернадчука, 

М.В. Старинського. Суми : видавничо-виробниче підприєм-

ство «Мрія», 2017. 232 с. 
У монографії досліджується сутність ринку фінансових 

послуг та правового регулювання відносин у цій сфері, фактори 
впливу на них в умовах глобалізації. Вивчається державний ко-
нтроль у фінансовій сфері. Окрема увага приділена економіч-
ним санкціям та використанню криптовалют. 

Розрахована на наукових та науково-педагогічних праців-
ників і практиків, аспірантів, студентів, а також усіх, хто ціка-

виться проблемами правового регулювання відносин на ринку фінансових послуг. 
 

 

Господарсько-правове регулювання діяльності підп-

риємств міського пасажирського транспорту: монографія / 

В. В. Родіна ; МВС України, Донецький юридичний інсти-

тут. Житомир: Вид. О. О. Євенюк, 2018. 198 с. 
У монографії досліджується правовий режим опе-

рацій із перевезення пасажирів, багажу і вантажів засобами мі-
ського пасажирського транспорту. Зроблено спробу 
лення правового регулювання діяльності підприємств міського 
пасажирського транспорту. Монографія розрахована на науко-
вих та науково-педагогічних працівників і практиків, аспіран-
тів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами 
дарського і транспортного права. 
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Федоренко О. Б. Козаки-характерники в українському 

романі другої половини ХХ ст. : монографія / Ольга Борисі-

вна Федоренко. – Кривий Ріг : Видавець Роман Козлов, 

2018. – 238 с. 
Надважливим для української школи, суспільства в ці-

лому є формування у молоді національної свідомості й патріо-
тизму. Вдячним матеріалом у цьому аспекті бачиться всебічне 
вивчення вітчизняної літературної спадщини, зокрема історич-
них творів, присвячених висвітленню героїчної і водночас тра-
гічної козацької доби. Вагоме місце в історії національної геро-
їки належить козакам-характерникам – воїнам, які могли воло-
діти своїми емоціями та виявляти у надзвичайних ситуаціях не-
абияку силу духу, досягати особливого стану невразливості до 
зброї, розуміти думки і настрої супротивника, копіювати пове-

дінку тварин, перевтілюватися. Твори українських письменників про козаків-
характерників поєднують у собі необмежені пізнавальні можливості та поглиблений інте-
рес до внутрішнього життя людини. 

 

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Кримінальне право України : Загальна частина : під-

ручник / Є. С. Назимко, С. В. Лосич, Ю. О. Данилевська та 

ін. / за заг. ред. проф. В. М. Бесчастного та О. М. Джужи. – К. 

: ВД «Дакор», 2018. – 386 с. 
Підручник підготовлено з урахуванням сучасних досяг-

нень науки кримінального права, практики Європейського суду 
з прав людини та відповідно до чинних норм кримінального за-
конодавства України. Підручник орієнтований перш за все на 
курсантів, студентів, слухачів та викладачів вищих навчальних 
закладів юридичного профілю, проте авторський підхід до ос-
новних дискусійних питань Загальної частини кримінального 
права може бути цікавим науковцям, співробітникам органів 
досудового розслідування, прокуратури, адвокатури та суду, а 

також усім, хто цікавиться питаннями кримінального права. 
 

 

Пономаренко К. В., Сабельникова Т. М. Судова рито-

рика. Кривий Ріг, 2018. 30 с.  
Навчально-методичний посібник покликаний допомогти 

здобувачам вищої юридичної освіти у виробленні навичок пе-
реконуючої комунікації. Видання містить матеріали до семінар-
ських занять: плани занять, опорні конспекти у вигляді схем і 
таблиць, перелік контрольних питань, список літератури для 
підготовки, термінологічний мінімум, творчі завдання до само-
стійної роботи й питання підсумкового контролю. Для студен-
тів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, 
усіх, хто цікавиться питаннями культури мови. 
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Сусликов В. Є. Логіка. Кривий Ріг, 2018. 46 с.  
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Логіка» 

призначений для забезпечення вивчення дисципліни студента-
ми заочної форми навчання факультету № 3 та слухачами факу-
льтету № 4 підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право», 
262 «Правоохоронна діяльність». Посібник спрямований на ви-
кладення базових знань з курсу, формування основних навичок 
роботи з навчальною та науковою літературою. Навчально-
методичний посібник містить пояснювальну записку, тематич-
ний план, програму курсу, тексти лекцій, плани семінарських 
занять та методичні вказівки для підготовки до них, завдання 
для самостійної роботи, списки рекомендованої літератури до 
кожної з тем та до курсу в цілому. 

 
 
Сусликов В. Є., Суюсанов Л. І. Історія та культура 

України. Кривий Ріг, 2018. 40 с.  
Навчально-методичні рекомендації з курсу «Історія та 

культура України» підготовлено для вивчення дисципліни кур-
сантами та студентами І курсу підготовки бакалавра спеціаль-
ностей 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність». Рекомен-
дації спрямовані на засвоєння базових знань з курсу, формуван-
ня основних навичок роботи з навчальною та науковою літера-
турою. Навчально-методичні рекомендації містять пояснюваль-
ну записку, тематичний план, програму курсу, плани семінарсь-
ких занять, завдання для самостійної роботи, списки рекомен-
дованої літератури як до кожної з тем, так і до курсу в цілому. 
Навчально-методичні рекомендації з історії та культури Украї-
ни розраховані на самостійне опрацювання курсантами та сту-

дентами Донецького юридичного інституту. 
 

Суюсанов Л. І., Титаренко Д. М., Титаренко О. О. Со-

ціологія. Кривий Ріг, 2018. 82 с.  
Навчально-методичний посібник з курсу «Соціологія» 

підготовлений для вивчення дисципліни студентами заочної 
форми навчання факультету № 3 (юридичний) та слухачами фа-
культету № 4 (заочного та дистанційного навчання) Донецького 
юридичного інституту МВС України. Посібник розрахований на 
забезпечення засвоєння студентами та слухачами базових знань 
з курсу. Навчально-методичний посібник містить пояснювальну 
записку, програму курсу, тематичний план, тексти лекцій, плани 
семінарських занять, методичні рекомендації для підготовки до 
семінарських занять та виконання завдань для самостійної ро-
боти, списки рекомендованої літератури як до кожної з тем, так 
і до курсу в цілому. Навчально-методичний посібник з курсу 

«Соціологія» розрахований на самостійне опрацювання студентами та слухачами Донець-
кого юридичного інституту, забезпечення їх підготовки до складання заліку та іспиту. 
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Баланаєва О. В. Безпека дорожнього руху. Навчальний 

посібник з німецької мови  для факультету № 1 (підготовки 

фахівців для підрозділів Національної поліції України). Кри-

вий Ріг, 2018. 32 с. 

Навчальний посібник з німецької мови призначений для 
курсантів юридичних інститутів МВС України. Посібник скла-
дений з урахуванням навчальної програми з курсу «Німецька 
мова» з профільною орієнтацією «Право» та «Правоохоронна 
діяльність». Посібник складається з розділів, кожний з яких 
включає навчальний текст, комплекс завдань на закріплення ле-
ксики. Посібник розрахований на 30 аудиторних годин. 

 
 
 
 

 

          Українсько-англійський розмовник для співробітників 

Національної поліції України / Укладачі: Є. С. Назимко, 

О. В. Баланаєва, І. С. Лопатинська. Кривий Ріг: ДЮІ, 2018. 

45 с. 
     Видання призначене для співробітників Національної 

поліції України. Довідник містить інформацію про англомовні 
країни, необхідні дані про граматику англійської мови, найбільш 
уживані професійно орієнтовані терміни та вислови. 

 
 
 

 

 

 

Корпоративне право: навчальний посібник / 

О. В. Гаранович, С. М. Грудницька, Л. М. Дорошенко, 

Л. М. Ніколенко [та ін.]; за заг. ред. О. В. Гарановича, 

С. М. Грудницької, Л. М. Дорошенко. – 2-е вид., випр. і доп. 

– К. : Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 400 с.   

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні 
правові проблеми нового для української правової дійсності 
нормативно-правового утворення – корпоративного права, а 
також актуальні питання діяльності корпоративних підпри-
ємств. У доступній формі виклад ено питання поняття та пред-
мета корпоративного права, правового статусу корпоративних 
підприємств, корпоративних прав та обов’язків, корпоративно-
го управління правового регулювання майнових відносин у 
корпоративних підприємствах, особливостей вирішення кор-

поративних спорів та ін. Навчальний посібник призначений для вивчення спеціального на-
вчального курсу «Корпоративне право» студентами юридичних та економічних спеціаль-
ностей.  
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Зозуля Є. В., Туренко О. С., Іванов І. В. Історія вчень 

про державу і право: навчальний посібник. – Херсон : 

«Олді-Плюс», 2018. – 308 с. 
Навчальний посібник із курсу «Історія вчень про дер-

жаву та право» містить опорні конспекти, глосарій, питання 
для самоконтролю, базову і допоміжну літературу, приклади 
текстів та запитання до кожної теми навчальної дисципліни. 
Посібник допоможе курсантам, студентам та слухачам ефек-
тивно організувати процес самостійної підготовки, глибше ус-
відомити зміст основних державно-правових теорій, контро-
лювати ступінь готовності до іспиту й модульного контролю. 

 
 
 

 

Зозуля Є. В., Іванов І. В., Гончаров А. В. Теорія держа-

ви і права : підготовка до державної атестації : навчальний 

посібник. – Херсон : «Олді-Плюс», 2018. – 164 с. 

У навчальному посібнику автори розглянули питання 
щодо підготовки до заліку, екзамену, а також державної атес-
тації з курсу «Теорія держави і права». Структура посібника 
містить теоретичну та практичну частини. У теоретичній час-
тині розглядаються питання щодо формування, розвитку та фу-
нкціонування держави і права. Особливу увагу приділено ви-
никненню та функціонуванню шкіл права. У практичній части-
ні наведено приклади вирішення завдань, пов’язаних із питан-
нями держави і права. Посібник розрахований на студентів 
(слухачів) та курсантів денної та заочної форми навчання. 

 
 

Науково-практичний коментар Господарського коде-

ксу України. Станом на 3 квітня 2018 року [Текст] / за заг. 

ред.  Галунька В. В. – Київ : Видавничий дім «Професіо-

нал», 2018. – 752 с. 

У даному науково-практичному коментарі на основі 
наукового аналізу чинного Господарського кодексу України та 
узагальнення правозастосовної практики, зокрема щодо вирі-
шення судами господарських спорів, наводиться постатейне 
тлумачення його положень, що визначають основні засади го-
сподарювання в Україні і регулюють господарські відносини, 
які виникають у процесі організації та здійснення господарсь-
кої діяльності між суб’єктами господарювання, а також між 

цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. Видання розра-
ховане на адвокатів, юрисконсультів, працівників судових та правоохоронних органів, а 
також науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних та економічних закладів 
освіти. 
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Науково-практичний коментар Цивільного кодексу 

України. Станом на 3 квітня 2018 року [Текст] / за заг. ред.  

Короєда С. О. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 

1168 с. 

У даному науково-практичному коментарі подано поста-
тейний аналіз чинної редакції Цивільного кодексу України з ура-
хуванням змін і доповнень станом на 3 квітня 2018 року. Видан-
ня розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів і проку-
рорів, нотаріусів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних 
спеціальностей закладів вищої освіти, а також усіх, хто цікавить-
ся питаннями організації і провадження судами справ у порядку 
цивільного судочинства.   

 

           Науково-практичний коментар Цивільного процесуа-

льного кодексу України. Станом на 12 лютого 2018 року 

[Текст] / за заг. ред.  Короєда С. О. – Київ : Видавничий дім 

«Професіонал»,  2018. – 496 с. 

У даному науково-практичному коментарі подано поста-
тейний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодек-
су України з урахуванням змін і доповнень станом на 12 лютого 
2018 року. Видання розраховане на суддів та працівників суду, 
адвокатів, прокурорів, нотаріусів, студентів, аспірантів і викла-
дачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а 
також усіх, хто цікавиться питаннями організації і провадження 
судами справ у порядку цивільного судочинства.  

 

 

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу 

України. Станом на 3 квітня 2018 року [Текст] / за заг. ред.  

Журавльова Д. В. – Київ : Видавничий дім «Професіонал». 

2018. – 520 с. 

У даному науково-практичному коментарі Сімейного ко-
дексу України проведено ретельний аналіз усіх статей. 

Аналіз статей проводився з урахуванням Цивільного, Гос-
подарського, Кримінального, Адміністративного кодексів та но-
рмативно-правових актів України, які більш детально окреслю-
ють норми статей Кодексу та застосовуються в судовій практиці. 

Коментар буде корисним працівникам державних органів, 
нотаріусам, адвокатам, юрисконсультам, науково-педагогічним 
працівникам, аспірантам, ад’юнктам, магістрам, курсантам, слу-
хачам та студентам вищих навчальних закладів України, а також 

пересічним громадянам України.  
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Науково-практичний коментар Кримінального проце-

суального кодексу України. Зразки процесуальних докуме-

нтів у кримінальному провадженні. Станом на 7 вересня  

2018 року [текст] / за заг. ред. Лошицького М. В. – Київ : 

Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 1280 с. 

Видання буде корисним не тільки співробітникам систе-
ми органів внутрішніх справ, викладачам і слухачам навчаль-
них закладів МВС України, а й працівникам прокуратури, орга-
нів безпеки, інших правоохоронних органів, командирам війсь-
кових частин і начальникам військових установ, суддям, адво-
катам, юрисконсультам, науковцям, викладачам, аспірантам і 
студентам юридичних навчальних закладів, а також усім, заці-
кавленим у належному захисті від злочинних посягань націона-

льної безпеки України, прав та свобод людини і громадянина та ін. 
 

Науково-практичний коментар Кримінального кодек-

су України Станом на 20 січня 2018 року [текст] / за заг. ред. 

Глунька В. В. – Київ : Видавничий дім «Професіонал»,  

2018. – 784 с. 

У даному науково-практичному коментарі подано поста-
тейний аналіз положень Кримінального кодексу України з ура-
хуванням останніх змін і доповнень станом на 15 березня 2018 
року. У процесі підготовки коментаря автори намагалися зро-
бити акцент саме на практичному аспекті застосування норм 
Кримінального кодексу України з урахуванням особливостей 
тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються. Видання 
розраховано на суддів, працівників правоохоронних органів, 
практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юри-
дичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також 

усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання в галузі кримінального законодав-
ства в Україні. 

Науково-практичний коментар Кримінально-

виконавчого кодексу України. Станом на 4 травня 2018 ро-

ку [текст] / за заг. ред. Мінченка С. І. – Київ : Видавничий 

дім «Професіонал», 2018. – 296 с. 

Запропонований коментар враховує всі новації та зміни 
станом на травень 2018 року, а також досягнення і пріоритети 
правової науки в цій галузі права. Водночас перевага при побу-
дові коментаря віддається саме практичному застосуванню норм 
права у сучасних політичних та соціально-економічних умовах 
нашої держави. Видання розраховане в першу чергу на праців-
ників пенітенціарної служби, працівників правоохоронних орга-
нів, суддів, адвокатів, правозахисників, працівників соціальної 
служби, представників органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, студентів юридичних факультетів, просто заці-

кавлених читачів. 
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Науково-практичний коментар Кодексу законів про 

працю України Станом на 15 березня 2018 року: [текст] / за 

заг. ред. Журавльова Д. В.,Обушенка О. М. – Київ : Видав-

ничий дім «Професіонал», 2018. – 336 с. 

У даному науково-практичному коментарі подано ґрун-
товний аналіз чинної редакції Кодексу законів про працю Укра-
їни з урахуванням останніх змін і доповнень. Коментар призна-
чений для практичного застосування, зацікавить керівників під-
приємств, установ, організацій, працівників профспілкових ор-
ганізацій, практикуючих правників, студентів юридичних факу-
льтетів та всіх, хто цікавиться трудовим правом. 

 

 

Земельний кодекс України. Науково-практичний ко-

ментар. Станом на 12 лютого 2018 року [текст] / за заг. ред. 

Гиренко І. В. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 

688 с. 

Даний науково-практичний коментар до Земельного ко-
дексу України не є офіційним тлумаченням чинного законодав-
ства України, носить рекомендаційний характер і пропонується 
для використання суддями, прокурорами, слідчими, детектива-
ми, адвокатами та спеціалістами в галузі земельного законодав-
ства для використання в практичній роботі. 

 
 
 

Науково-практичний коментар Житлового кодексу 

України. Станом на 4 травня 2018 року [текст] / за заг. ред. 

Журавльова Д. В. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 

2018. – 304 с. 

У даному науково-практичному коментарі подано ґрун-
товний аналіз чинної редакції Житлового кодексу Української 
РСР з урахуванням останніх змін і доповнень. Коментар приз-
начений для правників, студентів юридичних факультетів, спе-
ціалістів з управління житловим фондом та широкого кола чи-
тачів.  
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Науково-практичний коментар Господарського проце-

суального кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року 

[текст] / за заг. ред.  Короєда С. О. – Київ : Видавничий дім 

«Професіонал», 2018. – 399 с. 

У даному науково-практичному коментарі подано ґрун-
товний аналіз чинної редакції Господарського процесуального 
кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень. Мета 
коментаря – дати чітке системне уявлення про господарський 
процес як врегульовану нормами господарського процесуально-
го права діяльність суду, що здійснюється в установленому за-
коном порядку та визначається системою взаємопов'язаних гос-
подарських процесуальних прав, обов'язків і господарських 
процесуальних дій суду, органу державного виконання та учас-
ників процесу з їхньої реалізації.  

 

Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу 

України. Станом на 4 травня 2018 року [текст] / за заг. ред. 

Мацюка В. Я. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018. 

– 304 с. 

У даному науково-практичному коментарі подано ґрун-
товний аналіз чинної редакції Бюджетного кодексу України з 
урахуванням останніх змін і доповнень. Коментар розрахований 
перш за все на спеціалістів у галузях фінансового права, праців-
ників фіскальних органів України, усіх, хто за своїм фахом по-
в'язаний з фінансово-грошовою системою, а також правників, 
викладачів, аспірантів, студентів фінансово-економічних та 
юридичних факультетів.  

 

 
Науково-практичний коментар Кодексу адміністративно-

го судочинства України [текст] / за заг. ред. Журавльова Д. В. – 

Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2017. – 416 с. 

 У цьому науково-практичному коментарі подано поста-
тейний аналіз чинної редакції Кодексу адміністративного судо-
чинства України з урахуванням змін і доповнень, внесених до 
нього станом на березень 2018 року. Мета коментаря – дати чітке 
системне уявлення про адміністративний юрисдикційний процес 
як врегульовану нормами адміністративного процесуального 
права діяльність суду, що здійснюється в установленому законом 
порядку та визначається системою взаємопов'язаних адміністра-
тивних процесуальних прав, обов'язків і адміністративних про-
цесуальних дій суду та учасників процесу з їх реалізації. Видан-

ня розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів та інших практикуючих юристів, 
студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, 
а також усіх, хто цікавиться питаннями організації та вирішення судами справ у порядку 
адміністративного судочинства. 
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Науково-практичний коментар Кодексу України про 

адміністративні правопорушення [текст]. Станом на 

10 квітня 2018 р. / за заг. ред. Журавльова Д. В. – Київ : Ви-

давничий дім «Професіонал», 2018. – 800 с. 

У даному науково-практичному коментарі подано поста-
тейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень 
станом на 10 квітня 2018 року. Особливу увагу приділено скла-
дам правопорушень, що зазнали змін у 2016–2018 рр., а також 
новим складам правопорушень, запровадженим законодавцем у 
цей період. При підготовці коментаря широко використано по-
ложення профільних законів та підзаконних актів, які встанов-
люють вимоги та правила, порушення яких утворюють склади 

адміністративних правопорушень. У додатках до книги подано тексти актуальних інструк-
цій та положень, які встановлюють процедуру оформлення матеріалів про адмінправопо-
рушення та розгляду справ про ці порушення окремими органами (посадовими особами), 
уповноваженими на їх розгляд. Видання розраховано на суддів, прокурорів, адвокатів, по-
садових осіб органів, уповноважених вирішувати справи про адміністративні правопору-
шення, а також студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих на-

вчальних закладів та усіх, хто цікавиться питаннями адмініст-
ративно-правової відповідальності за проступки у різних сфе-
рах суспільних відносин.  

 
Філіпенко Т. В. Фінансове право у схемах: [навчально-

методичний посібник] / Т. В. Філіпенко, А. С. Філіпенко. – 

Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2018. – 153 с. 

У навчально-методичному посібнику розглянуто теоре-
тичні та практичні питання фінансового права. Розкрито сут-
ність фінансової діяльності держави, поняття фінансового пра-
ва, фінансових норм і фінансових правовідносин. Визначено 
роль фінансового контролю, бюджетного та податкового права 
у функціонуванні фінансової системи держави. Розглянуто осо-
бливості правового регулювання державного боргу, державного 

кредиту, страхової та банківської діяльності, валютного регулювання в Україні. Навчаль-
но-методичний посібник призначено для викладачів, курсантів 
та студентів вищих навчальних закладів України, а також нау-
ковців і практичних працівників фіскальних органів, органів 
фінансового контролю, а також усіх тих, хто цікавиться про-
блемами фінансового права. 

 
Тактика і техніка боротьби «Самбо»: навчально-

методичне видання / А. А. Кантур, В. М. Білобров. – Кривий 

Ріг : ДЮІ МВС України, 2018. – 46 с. 

У методичних матеріалах подано основні заходи, мето-
ди та засоби підготовки курсантів за темою «Техніка і тактика 
боротьби «Самбо»». 
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Фізичне виховання: навчально-методичний посібник з 

розділу «Спортивні ігри: Волейбол» / Л. В. Зубченко. – Кри-

вий Ріг : ДЮІ МВС України, 2018. – 90 с. 

У навчально-методичному посібнику подано матеріали з 
історії виникнення та розвитку волейболу, розглянуто основи 
методики навчання техніки гри у волейбол та розвиток фізичних 
якостей студентів, які необхідні їм для ефективного оволодіння 
технікою гри і досягнення високих результатів у процесі фізич-
ного виховання у ВНЗ, у додатках представлено основні  суд-
дівські жести. 

 
 
 

Довідник майбутнього управлінця : навчальний посіб-

ник / В. В. Храпкіна, Г. І. Матукова, В. В. Орлов, 

О. В. Коровіна, О. П. Гузенко, С. В. Архіпенко; за заг. ред. 

д. е. н., проф. В. В. Храпкіної, д. е. н., проф. Г. І. Матукової ; 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». – Вінниця : 

ПрАТ «Вінницька обласна друкарня», 2018. – 266 с. 

У навчальному посібнику висвітлено коло актуальних 
питань з теорії та практики управлінської діяльності. Розкрито 
теоретичні та організаційні основи управлінської діяльності, 
наведено методичні засади, розглянуто теоретико-практичні 
аспекти управлінської діяльності. 

Матеріал викладено у вигляді чотирьох розділів, наведено 
тестові завдання для контролю знань, перелік питань, задачі, впорядковано інформаційну базу 
для самостійної роботи. Навчальний посібник рекомендовано здобувачам вищої освіти, початкі-
вцям-підприємцям, науковцям та всім, хто цікавиться проблемами управлінської діяльності. 

Шульга А. О. Моральність у кримінальному процесі : 

[навчальний посібник] / Андрій Олександрович Шульга. – 

Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2018. – 176 с. 

У навчальному посібнику висвітлено сучасні теоретич-
но-прикладні положення щодо моральних засад кримінальних 
процесуальних відносин та висвітлено комплекс практичних 
рекомендацій їх реалізації у правотворчому та правозастосов-
ному аспектах відповідно до міжнародних стандартів. Навчаль-
ний посібник може бути використаний при викладанні навчаль-
ної дисципліни «Моральність у кримінальному процесі», під 
час підготовки навчальних та робочих планів, лекційних, семі-
нарських, практичних занять з курсу «Кримінальний процес 
України», «Прийняття процесуальних рішень та проведення 

слідчих  (розшукових) дій», «Європейські стандарти захисту прав людини у кримінально-
му процесі» тощо. 



Правовий часопис Донбасу № 4 (65) 2018 

28 
 

ПРАЦІВНИКИ ІНСТИТУТУ, 
 ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ В 2018 РОЦІ 

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ 
 НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

 

Бесчастний Віктор Миколайович – доктор 
наук з державного управління, професор, Заслу-
жений юрист України. Захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право. 

Тема дисертації: «Теорія та практика кри-
мінологічного забезпечення протидії злочинності 
в Україні». 

Науковий консультант – доктор юридич-
них наук, професор Литвинов Олексій Мико-
лайович, Харківський національний університет 
внутрішніх справ, завідувач кафедри криміналь-
ного права та кримінології. 

 
Актуальність теми. Дисертація є першим в Україні комплексним та 

системним дослідженням теоретичних засад кримінологічного забезпечення 
протидії злочинності як системи знань про сутність, форми, види і засоби та-
кого забезпечення, а також основні напрями його удосконалення у криміна-
льно-превентивній практиці та протидії злочинності в цілому. Досліджено су-
часний стан і тенденції злочинності в Україні, а також окреслено числові па-
раметри сценаріїв розвитку кримінологічної обстановки до 2021 року. Сфор-
мульовано поняття кримінологічного забезпечення протидії злочинності, ви-
значено структуру і зміст відповідної теорії у системі загальної теорії протидії 
злочинності. Визначено основні ознаки і властивості системи кримінологіч-
ного забезпечення протидії злочинності, розглянуто методологію її дослі-
дження. Проведено класифікацію форм та здійснено систематизацію методів 
нормативно-правового забезпечення протидії злочинності. Окреслено струк-
туру, здійснено класифікацію методів та визначено форми інформаційного 
забезпечення протидії злочинності. Розглянуто основні результати наукових 
кримінологічних досліджень та визначено форми втілення результатів кримі-
нологічної наукової діяльності. На підставі вищевикладеного запропоновано 
розгалужену систему заходів удосконалення кримінологічного забезпечення 
протидії злочинності в цілому та щодо окремих його напрямів – нормативно-
правового, організаційного, інформаційного та науково-методичного забезпе-
чення. 
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Іванюта Наталя Валеріївна – кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри юри-
дичних дисциплін. Захистила дисертацію на здо-
буття наукового ступеня доктора юридичних на-
ук за спеціальністю 12.00.04 – господарське пра-
во; господарське-процесуальне право.  

Тема дисертації: «Функції господарського 
процесуального права: теоретико-практичні ас-
пекти». 

Науковий консультант – доктор юридич-
них наук, професор Ніколенко Людмила Ми-
колаївна, Донецький юридичний інститут МВС 
України, завідувач кафедри юридичних дисцип-
лін. 

 
Актуальність теми. Сучасні зміни правового формату взаємодії держа-

ви та суб’єктів господарювання, концепції судового захисту обумовлюють 
необхідність пошуку оптимальних шляхів ефективного впливу господарсько-
го процесуального права на правосвідомість та поведінку учасників господар-
ського судочинства. Зміни щодо нормативних, організаційних, інструмента-
льних, соціальних та структурних елементів функціональної системи госпо-
дарського процесуального права спричинили трансформацію основних її вла-
стивостей (принципів, функцій, методів, системи) та їх зв’язків у самій галузі 
права, вплинули на сутність та зміст функцій сучасного господарського про-
цесуального права, зумовили їх якісні та кількісні трансформації, розширили 
діапазон їх завдань. Формулювання концептуальних засад вдосконалення та 
розвитку господарського процесуального права дасть змогу завдяки реалізації 
його функцій забезпечити виконання завдань господарського судочинства на 
засадах верховенства права.  

 

Короткова Юлія Михайлівна – професор ка-

федри гуманітарних дисциплін Донецького юри-

дичного інституту МВС України, захистила ди-

сертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки. 

Тема дисертації: «Теорія і практика підготовки 

філологів в університетах Греції другої половини 

ΧΧ – початку ΧΧΙ ст.». 

Науковий консультант – доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент НАПН Укра-

їни Троцко Анна Володимирівна. 

Актуальність теми. Глобалізаційні процеси, 
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прагнення України інтегруватися в європейський і світовий освітньо-науковий 

простір вимагають покращення якості мовної освіти в країні, оскільки наявність 

високого рівня комунікативної компетенції є запорукою конкурентоспроможнос-

ті фахівця. Задля успішного виконання цього завдання необхідною є перебудова 

системи підготовки філологів, фахівців як з рідної, так й іноземної мов, оскільки 

саме вони в нових соціокультурних умовах розвитку сучасного суспільства ма-

ють підняти на якісно новий рівень мовну освіту в країні шляхом забезпечення 

підготовки молодого покоління до збереження й розвитку рідної мови, продук-

тивного міжкультурного діалогу засобами іноземних мов. 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ 
 НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК 

 

 Атаманенко Юлія Юріївна – науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії з 

проблемних питань правоохоронної діяльності 

Донецького юридичного інституту МВС України, 

захистила дисертацію на здобуття наукового сту-

пеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія. 

 

Тема дисертації: «Геоінформаційна техно-

логія реєстрації та картографування дорожньо-

транспортних пригод із використанням безпілот-

них літальних апаратів». 

 

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Куліковська 
Ольга Євгенівна, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький наці-

ональний університет», професор кафедри геодезії. 

 

Актуальність теми зумовлена соціальною й економічною значущістю 

підвищення точності, оперативності та комплексності реєстрації місця, умов, 

причин та наслідків виникнення дорожньо-транспортних пригод (ДТП), чис-

ло яких збільшується зі зростанням автомобілізації в країні. Якість даних що-

до ДТП впливає не лише на якість прийняття адміністративних та юридичних 

ухвал щодо учасників ДТП, але й на рівень аналізу причин ДТП, визначення 

місць концентрації ДТП та прийняття інженерно-технічних і містобудівних 

рішень щодо удосконалення схем організації дорожнього руху, облаштування 

та реконструкції шляхів і дорожньої інфраструктури з метою поліпшення 

умов та безпеки на вулицях і шляхах для автомобільного руху. 

Водночас складність небезпечних ситуацій під час дорожньо-

транспортного руху вимагає нових підходів до швидкої реєстрації та дослі-
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дження місця пригоди. Розроблення геоінформаційної технології застосуван-

ня засобів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), спрямованої на вдоскона-

лення процесу реєстрації та картографування дорожньо-транспортних пригод 

у сучасних умовах, є науково-прикладним завданням, яке потребує ретельно-

го дослідження. 

 

Загородня Наталя В’ячеславівна – викла-

дач кафедри юридичних дисциплін. Захистила 

дисертацію на здобуття наукового ступеня  канди-

дата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – 

господарське право; господарське-процесуальне 

право.  

Тема дисертації: «Джерела господарського 

процесуального права». 

Науковий керівник – доктор юридичних на-

ук, професор Ніколенко Людмила Миколаївна, 

Донецький юридичний інститут МВС України, 

завідувач кафедри юридичних дисциплін. 

Актуальність теми. Судова реформа, яка відбувається в Україні, обу-

мовила перегляд традиційних уявлень юридичної науки про право, його дже-

рела, в тому числі систему джерел господарського процесуального права (далі 

– ГПП). Ефективне правосуддя, досягнення справедливого судочинства та 

належний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних 

інтересів суб’єктів господарювання, фізичних осіб, держави у господарсько-

му судочинстві є можливим лише за наявності досконалої системи джерел 

ГПП. Посилення глобалізаційних та інтеграційних процесів впливає на фор-

мування ГПП, в результаті чого розширюється застосування міжнародних 

джерел права. В цьому аспекті юридична спільнота активно дискутує про 

можливість використання судового прецеденту, як джерела права взагалі та 

ГПП зокрема. У світлі сказаного, виникає необхідність опрацювання теорії 

джерел ГПП та дослідження їх системи з метою виявлення нових джерел ГПП 

та окремих складових частин системної цілісності.  
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Приходько Андрій Андрійович – фахівець 

Донецького юридичного інституту МВС України, 

старший лейтенант поліції. Захистив дисертацію 

на здобуття наукового ступеня кандидата юриди-

чних наук за спеціальністю 12.00.08 – криміналь-

не право та кримінологія; кримінально-виконавче 

право. 

 

Тема дисертації: «Запобігання крадіжкам у 

сільській місцевості». 

 

Науковий керівник – кандидат юридичних 

наук, старший науковий співробітник Тичина 
Дмитро Михайлович, Національна академія внутрішніх справ, провідний 

науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи. 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю сприяння ро-

звитку кримінально-правової та кримінологічної галузі наукових знань, роз-

робки принципово нових засобів та заходів боротьби з крадіжками в сільській 

місцевості, що можливо втілити тільки за рахунок комплексного дослідження 

особливостей такої місцевості, осіб, що проживають на її території, вивчення 

статистичної інформації та розгляду судової практики. Сучасний підхід та 

своєчасне реагування на злочинність у сільській місцевості дозволить досягти 

позитивних змін у пріоритетах внутрішньої політики держави, мети євроінте-

грації, удосконалення нормативно-правової бази та посилення кримінологіч-

ного тиску на загальну злочинність в Україні. 
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ПРАЦІВНИКИ ІНСТИТУТУ, 
 ЯКІ В 2018 РОЦІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРОФЕСОРА, ДОЦЕНТА 

 
КЛЕМПАРСЬКИЙ Микола Миколайович – 

професор кафедри загально-правових дисциплін, 

доктор юридичних наук (12.00.05 – трудове пра-

во; право соціального забезпечення), доцент ка-

федри кримінального права та кримінології (атес-

тат 12ДЦ №047061). 
Доктор юридичних наук з 2015 року. Дисер-

тацію на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – тру-

дове право; право соціального забезпечен-

ня  захистив 26 грудня 2014 року в спеціалізованій 

вченій раді Д 26.001.46 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за темою 

«Державні службовці як суб’єкти трудового права 

України». Диплом доктора наук ДД № 004072. 
Вчене звання професора кафедри загально-правових дисцип-

лін присвоєно 23 жовтня 2018 року (атестат АП № 000513) відповідно до на-

казу Міністерства освіти і науки від  23.10.2018  № 1146. 

 
 

МЕРДОВА Ольга Миколаївна – доцент 

кафедри адміністративно-правових дисциплін, 

кандидат юридичних наук (12.00.07 – адмініст-

ративне право і процес; фінансове право; інфор-

маційне право). 
Кандидат юридичних наук з 2009 року. Ди-

сертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 

– адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право захистила 20 берез-

ня 2009 року в спеціалізованій вченій ра-

ді Д 27.855.02 Національного університету дер-

жавної податкової служби України за темою 

«Адміністративна відповідальність за порушен-

ня прав на об’єкт права інтелектуальної власності». Диплом кандидата на-

ук ДК № 053235. 
Вчене  звання  доцента  кафедри  адміністративно-правових дисциплін 

присвоєно  23 жовтня 2018 року (атестат АД №001239) відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки від  23.10.2018  № 1146. 
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НАУКОВЦІ ІНСТИТУТУ 

ДОКТОРИ НАУК  

 

1. БЕСЧАСТНИЙ Віктор Миколайович – ректор Донецького юриди-

чного інституту МВС України, доктор наук з державного управління 

(25.00.02 – механізм державного управління), доктор юридичних наук 

(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче пра-

во), професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльнос-

ті (атестат від 17.02.2012), заслужений юрист України.  

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата наук з державного управління за темою «Механізми державного управ-

ління професійною підготовкою співробітників органів внутрішніх справ». 

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня докто-

ра наук з державного управління за темою «Механізми державного управлін-

ня розвитком вищих навчальних закладів системи МВС України». 

У 2018 році захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за темою «Теорія та практика кримінологі-

чного забезпечення протидії злочинності в Україні». 

У 2012 році присвоєно вчене звання професора кафедри адміністратив-

ного права та адміністративної діяльності. 

 

2. ВОЛОБУЄВ Анатолій Федотович – професор кафедри криміналь-

но-правових дисциплін та судових експертиз, доктор юридичних наук 

(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; опера-

тивно-розшукова діяльність), професор. 

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня докто-

ра юридичних наук за темою «Наукові основи комплексної методики розслі-

дування корисливих злочинів у сфері підприємництва». 

У 2007 році присвоєно вчене звання професора кафедри криміналістики. 

 

3. ДЕРЕВЯНКО Богдан Володимирович – професор кафедри госпо-

дарсько-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор.  

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня докто-

ра юридичних наук за темою «Правове регулювання господарської діяльності 

навчальних закладів». 

У 2015 році присвоєно вчене звання професора кафедри цивільно-

правових дисциплін та банківського права. 
 
4. ЗОЗУЛЯ Євген Вікторович – професор кафедри загально-правових 

дисциплін, доктор юридичних наук (12.00.01 – теорія та історія держави і 

права; історія політичних та правових учень), доцент кафедри державно-

правових дисциплін (атестат від 19.10.2005). 
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У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня докто-

ра юридичних наук за темою «Встановлення міжнародного співробітництва 

міліції суверенної України». 

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державно-

правових дисциплін. 

 

5. ІСАКОВ Михайло Григорович – професор кафедри адміністратив-

но-правових дисциплін, доктор юридичних наук (12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право), заслужений юрист 

України. 

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня докто-

ра юридичних наук за темою «Адміністративно-правові засади державного 

контролю у сфері підприємницької діяльності». 

У 2007 році присвоєно вчене звання професора кафедри криміналістики. 

 

6. КЛЕМПАРСЬКИЙ Микола Миколайович – професор кафедри за-

гально-правових дисциплін, доктор юридичних наук (12.00.05 – трудове пра-

во; право соціального забезпечення), доцент кафедри кримінального права та 

кримінології (атестат №047061), професор кафедри загально-правових дисци-

плін (атестат АП №000513). 

У 2015 році захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за темою «Державні службовці як суб’єкти 

трудового права України». 

У 2018 році присвоєно вчене звання професора кафедри загально-

правових дисциплін. 

 

7. КОЛЄСНІК Тетяна Володимирівна – професор кафедри цивільно- 

правових дисциплін, доктор юридичних наук  (12.00.05 – трудове право; пра-

во соціального забезпечення), доцент кафедри  правового забезпечення гос-

подарської діяльності  (атестат від 26. 09.2012). 

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня докто-

ра юридичних наук  за темою  «Правовий механізм забезпечення дисципліни 

праці в умовах ринкової економіки». 

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри правового забезпе-

чення господарської діяльності. 

 

8. КОНОНЕНКО Тетяна Володимирівна – професор кафедри соціа-

льно-гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, доцент (09.00.04 – 

філософська антропологія, філософія культури).  
У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня док-

тора філософських наук за темою «Маргінальні особистості в поствізантійсь-

кій ментальності». 

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії.  
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9. КОРОТКОВА Юлія Михайлівна – професор кафедри гуманітарних 

дисциплін факультету № 2, доктор педагогічних наук (13.00.01 – загальна пе-

дагогіка та історія педагогіки), доцент (атестат від 21.11.2013). 

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня док-

тора педагогічних наук за темою «Теорія і практика підготовки філологів в 

університетах Греції другої половини ΧΧ – початку ΧΧΙ ст.» 
У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри освітнього мене-

джменту та педагогіки. 
 
10. КУРАКІН Олександр Миколайович – завідувач кафедри держав-

но-правових дисциплін та міжнародного права, доктор юридичних наук, до-

цент (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних учень). 

У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня докто-

ра юридичних наук за темою «Механізм правового регулювання: теоретико-

правова модель». 

У 2011 році присвоєно звання доцента кафедри теорії та історії держави 

і права. 
 
11. ЛОСКУТОВ Тимур Олександрович – професор кафедри криміна-

льно-правових дисциплін та судових експертиз (12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяль-

ність) (диплом від 30.03.2011). 

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Кримінальне переслідування здійснюване 

слідчим». 

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня докто-

ра юридичних наук за темою «Предмет правового регулювання у криміналь-

ному процесі». 

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального 

процесу. 

 

12. МАКАРЕНКО Олександр Юрійович – професор кафедри адмініс-

тративно-правових дисциплін, доктор юридичних наук (12.00.07 – адмініст-

ративне право і процес; фінансове право; інформаційне право)  

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою "Правовий режим земель, наданих для вико-

ристання надр в Україні" за спеціальністю 12.00.06 – природоресурсне право; 

аграрне право; екологічне право. 

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за темою «Адміністративно-правова охорона надр України». 

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри правознавства. 
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13. НАЗИМКО Єгор Сергійович – перший проректор інституту, док-

тор юридичних наук (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; криміна-

льно-виконавче право), старший науковий співробітник (диплом від 2013). 

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Депеналізація як елемент пенальної політики 

України» (диплом від 10.11.2011). 

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за темою «Теоретико-прикладні засади становлення та розвит-

ку інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України».  

У 2013 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника 

за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

 

14. НІКОЛЕНКО Людмила Миколаївна – завідувач кафедри юриди-

чних дисциплін, доктор юридичних наук (12.00.04 – господарське право; гос-

подарсько-процесуальне право), професор. 

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Доказування в господарському судочинстві». 

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри правознавства. 

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня док-

тора юридичних наук за темою «Перегляд судових актів у господарському 

судочинстві». 

У 2014 році присвоєно вчене звання професора кафедри господарсько-

го, цивільного та трудового права. 

 

15. ОДЕРІЙ Олексій Володимирович – професор кафедри криміналь-

но-правових дисциплін та судових експертиз (12.00.09 – кримінальний процес 

та криміналістика; судова експертиза), доцент кафедри криміналістики (атес-

тат від 16.12.2004). 

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня докто-

ра юридичних наук за темою «Теорія і практика розслідування злочинів про-

ти довкілля».  

У 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри криміналістики. 

 

16. ТУРЕНКО Олег Станіславович – доцент кафедри загально-

правових дисциплін, доктор філософських наук (09.00.03 – соціальна філосо-

фія, філософія історії) (диплом від 10.10.2004). 
У 2016 році захистив дисертацію за темою «Пошуки смислів сумісності 

індивідуального і колективного: соціально-філософський досвід середньовіччя». 
 



Правовий часопис Донбасу № 4 (65) 2018 

38 
 

КАНДИДАТИ ЮРИДИЧНИХ НАУК 

 
1. АМПІЛОГОВ Олександр Валерійович – декан факультету № 3, 

кандидат юридичних наук (12.00.01 – теорія та історія держави і права; істо-

рія політичних і правових учень). 

У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Організаційно-правові засади функціонуван-

ня Народного комісаріату юстиції УСРР у 20-х роках ХХ сторіччя».  

 

2. БАТЕЧКО Альбіна Ідаятівна – доцент кафедри юридичних дисци-

плін факультету № 2, кандидат юридичних наук (12.00.02 – конституційне 

право; муніципальне право) (диплом від 13.12.2016). 

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Муніципальний конфлікт: конституційно-

правові засади розуміння та визначення». 
 

3. БУГА Володимир Васильович – доцент кафедри юридичних дис-

циплін факультету № 2, кандидат юридичних наук (12.00.03 – господарське 

право; господарсько-процесуальне право). 

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Процесуальні строки в цивільному судочин-

стві України». 

 

 4. БУГА Ганна Сергіївна – доцент кафедри цивільно-правових дис-

циплін юридичного факультету, кандидат юридичних наук (12.00.03 – госпо-

дарське право; господарсько-процесуальне право). 

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Забезпечення позову в цивільному-

процесуальному праві України». 

 

5.  ВОЛОБУЄВА Олена Олексіївна – завідувач кафедри кримінально-

правових дисциплін та судових експертиз, кандидат юридичних наук 

(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза) (дип-

лом від 14.09.2006), доцент (атестат від 14.04.2011). 

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Взаємодія слідчого з фахівцями під час 

збору інформації про особу, що скоїла злочин». 

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри криміналістики. 

 

6.   ГОНЧАРОВ Андрій Володимирович – доцент кафедри загально-

правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень) (диплом від 

10.11.2011). 
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У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандида-

та юридичних наук за темою «Теоретико-правові засади соціального захисту 

в Україні». 

 

7. ГОРОДЕЦЬКА Марина Сергіївна – докторант Донецького юриди-

чного інституту МВС України, кандидат юридичних наук (12.00.09 – кримі-

нальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність) (диплом від 01.07.2010). 

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Кримінально-процесуальна компетенція 

слідчого органів внутрішніх справ». 

 

8. ГРОМЕНКО Юлія Олександрівна – доцент кафедри господарсько-

правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.04 – господарське пра-

во; господарсько-процесуальне право) (диплом від 26.09.2012). 

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Правове регулювання рекламної діяльнос-

ті суб’єктів господарювання». 

 

9. ДАВИДОВА Дар’я Вікторівна – учений секретар секретаріату Вче-

ної ради інституту, кандидат юридичних наук (12.00.09 – кримінальний про-

цес та криміналістика; судова експертиза). 

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Джерела доказів у кримінальному процесі 

України». 

 

10. ДАНИЛЕВСЬКА Юлія Олександрівна – завідувач аспірантури, 

кандидат юридичних наук (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право) (диплом від 26.01.2011), старший науковий 

співробітник (атестат від 29.09.2015). 

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Кримінальна відповідальність за викорис-

тання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотро-

пних речовин, їх аналогів або прекурсорів». 

У 2015 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника 

за спеціальністю «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 

право». 

 

11. ДАНИЛЕВСЬКИЙ Андрій Олександрович – доцент кафедри 

кримінально-правових дисциплін та судових експертиз, кандидат юридичних 

наук (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 

право) (диплом від 18.11.2009), доцент (атестат від 21.11.2013). 
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У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Кримінальна відповідальність за матеріаль-

не, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної 

групи чи терористичної організації». 

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального 

права. 

 

12. ДЕЛІЯ Юрій Володимирович – доцент кафедри загально-

правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.02 – конституційне 

право) (диплом від 21.03.2003), доцент кафедри конституційного та міжнаро-

дного права (атестат від 21.06.2007). 

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Правові основи місцевого самоврядування в 

Україні: проблеми теорії і практики».  

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного 

та міжнародного права. 

 
13. ЄПРИНЦЕВ Пилип Сергійович – декан факультету № 4, кандидат 

юридичних наук (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність). 

У 2014 році захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за темою «Оперативно-розшукове супрово-

дження кримінального провадження по злочинах економічної спрямованості». 

 

14. ІВАНОВ Іван Володимирович – завідувач кафедри загально-

правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних та правових вчень) (диплом від 

09.03.2005), доцент. 

У 2004 році захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за темою «Повітове земство в українсь-

ких губерніях (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)». 

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії дер-

жави і права. 

 

15. ІВАНЮТА Наталя Валеріївна – доцент кафедри юридичних дис-

циплін, кандидат юридичних наук (12.00.04 – господарське право; господар-

сько-процесуальне право) (диплом ДК №  007533), доцент 

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Забезпечення позову у господарському су-

дочинстві». 

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри господарського, 

цивільного та трудового права (атестат 12ДЦ №040506 від 22.12.2014 р.). 
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16. КАДАЛА Віталій Віталійович – завідувач кафедри господарсько-

правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.04 – господарське пра-

во; господарсько-процесуальне право) (диплом від 26.09.2012). 

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Правове регулювання перевезення вантажів у 

прямому змішаному сполученні». 

 

17. КНЯЗЬКОВА Любов Михайлівна – доцент кафедри загально-

правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.05 – трудове право; 

право соціального забезпечення) (диплом від 12.06.2002), доцент кафедри те-

орії та історії держави і права (атестат від 16.02.2006). 

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Правові питання забезпечення пенсіями за 

вислугу років працівників органів внутрішніх справ» (спеціальність 12.00.05). 

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії 

держави і права. 

 
18. КОМІССАРОВ Микола Леонідович – доцент кафедри державно-

правових дисциплін та міжнародного права, кандидат юридичних наук 

(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза) (дип-

лом від 04.07.2006 р.), доцент кафедри криміналістики (атестат від 

23.12.2008). 

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Криміналістичне дослідження замикаючих 

технічних засобів». 

У 2008 році присвоєно вчене звання доцент кафедри криміналістики. 

 

19. КОМІССАРОВА Наталя Олександрівна – доцент кафедри кримі-

нально-правових дисциплін та судових експертиз, кандидат юридичних наук 

(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза) (дип-

лом від 12.11.2003), доцент кафедри судових експертиз (атестат від 

21.06.2007). 

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Криміналістичне дослідження підписів, 

виконаних в умовах обмеженого зорового контролю». 

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри судових експертиз. 

 

20. КУБАРЄВ Іван Володимирович – доцент кафедри державно-

правових дисциплін та міжнародного права, кандидат юридичних наук 

(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; опера-

тивно-розшукова діяльність), доцент кафедри судових експертиз (атестат від 

21.06.2007). 
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У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою « Проблеми організації розслідування 

вбивств, що вчиняються групою осіб в умовах неочевидності». 

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри криміналістики. 

 

21. ЛОСИЧ Сергій Васильович – начальник відділу організації науко-

вої роботи, кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право) (диплом від 

31.05.2013). 

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Кримінальна відповідальність за схиляння 

неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів».  
 
22. МАКАРЕНКО Наталія Анатоліївна – доцент кафедри господар-

сько-правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.06 – земельне 

право; аграрне право; екологічне право; природно-ресурсне право) (диплом 

від 15.12.2015). 

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Правове регулювання екологічної безпеки 

в сфері видобування нафти та газу в Україні». 

 

23. МЕРДОВА Ольга Миколаївна – доцент кафедри адміністративно-

правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.07 – теорія управління; 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право) (дип-

лом від 08.07.2009), доцент. 

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Адміністративна відповідальність за по-

рушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності». 

У 2018 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративно-

правових дисциплін (атестат АД № 001239). 

 

24. МИХАЙЛОВ Руслан Іванович – декан факультету № 1, кандидат 

юридичних наук (12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і про-

цес; фінансове право; інформаційне право). 

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Забезпечення адміністративної відповідаль-

ності за порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху в сучас-

них умовах». 

25. МІННИК Юлія Юріївна – науковий співробітник відділу органі-
зації наукової роботи, кандидат юридичних наук (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
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У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата юридичних наук за темою «Адміністративно-правові засади медично-
го забезпечення безпеки дорожнього руху». 

 
26. НАЗИМКО Олена Вікторівна – доцент кафедри загально-

правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.05 – трудове право; 
право соціального забезпечення). 

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата юридичних наук за темою «Правові питання забезпечення пенсіями за 
вислугу років працівників органів внутрішніх справ» (спеціальність 12.00.05). 

 
27. ОРЛОВ Віктор Анатолійович – декан факультету № 2, кандидат 

юридичних наук (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право) (дип-
лом ДК № 042597 від 26.06.2017). 

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата юридичних наук за темою «Конституційні засади формування та діяль-
ності муніципальної міліції (поліції): порівняльно-правове дослідження».   

 
28. ПАВЛІЧЕНКО Євгенія Володимирівна – доцент кафедри держа-

вно-правових дисциплін та міжнародного права, кандидат юридичних наук 
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових 
вчень) (диплом від 16.12.2009). 

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата юридичних наук за темою «Адміністративно-правові засади фінансового 
моніторингу». 

29. ПАНЧЕНКО Микола Анатолійович – проректор Донецького 

юридичного інституту МВС України, кандидат юридичних наук (12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). 

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук з теми «Судовий розгляд справ про адміністративні 

правопорушення у сфері встановленого порядку управління». 

 

30. ПАШУТІН Вадим Володимирович – доцент кафедри загально-

правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних та правових вчень) (диплом від 

02.07.1999), доцент кафедри теорії та історії держави і права (атестат від 

24.12.2003). 

У 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Правова природа розпорядчих актів». 

У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії 

держави і права. 
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31. ПЕКАРСЬКИЙ Сергій Петрович – заступник декана з навчально-

методичної роботи факультету № 2, кандидат юридичних наук (12.00.07 – ад-

міністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). 

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Організація і тактика попередження та розк-

риття злочинів, пов’язаних із втягуванням неповнолітніх у злочинну діяль-

ність (за матеріалами Департаменту кримінальної міліції у справах дітей 

МВС України)». 

 

32. ПИЛИПЕНКО Дмитро Олексійович –  заступник декана з навча-

льно-методичної роботи факультету № 3, кандидат юридичних наук (спеціа-

льність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність)  

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Потерпілий як суб’єкт реалізації функції об-

винувачення у кримінальному процесі України». 

 

33. ПИЛИПЕНКО Євгенія Олексіївна – старший науковий співробіт-

ник науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної дія-

льності, кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.08 – кримінальне пра-

во та кримінологія; кримінально-виконавче право) (диплом від 26.04.2013).  

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Кримінально-правове забезпечення проти-

дії залишенню у небезпеці». 

 

34. ПІДДУБНА Дар’я Сергіївна – завідувач кафедри цивільно-

правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.06 – земельне право, 

аграрне право, екологічне право, природно-ресурсне право).   

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Правовий захист органічної продукції від 

генетично модифікованих організмів в Україні». 

 

35. ПОЛІТОВА Анна Сергіївна – доцент кафедри кримінально-

правових дисциплін та судових експертиз, кандидат юридичних наук 

(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) 

(диплом від 02.07.2008). 

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Кримінально-правова характеристика зло-

чинів проти свободи особи за законодавством України». 

 

36. РОДІНА Валерія Вікторівна – доцент кафедри господарсько-

правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.04 – господарське пра-

во; господарсько-процесуальне право) (диплом від 26.09.2012). 
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У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Господарсько-правове регулювання діяль-

ності підприємств міського електротранспорту». 

 

37. СІРОШТАН Юрій Володимирович – доцент кафедри адміністра-

тивно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.07 – адміністра-

тивне право і процес; фінансове право; інформаційне право). 

У 2013 році захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративно-правова дія-

льність Патрульної служби МВС України». 

 

38. СТРЕЛЬНИК Ольга Леонідівна – доцент кафедри загально-

правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних та правових вчень) (диплом 

ДК № 018598). 

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Обставини, що виключають юридичну ві-

дповідальність». 

 

39. ТУЛІНОВ Валентин Сергійович – доцент кафедри адміністратив-

но-правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.07 – адміністратив-

не право і процес; фінансове право; інформаційне право). 

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Правові та організаційні основи забезпечення 

громадської безпеки на  пасажирському залізничному транспорті з викорис-

танням оперативно-розшукової інформації». 

 

40. ФІЛІПЕНКО Анастасія Сергіївна – доцент кафедри адміністрати-

вно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.07 – адміністрати-

вне право і процес; фінансове право; інформаційне право). 

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата юридичних наук за темою «Адміністративно-правове регулювання за-

хисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та при-

родного характеру». 

 

41. ЧЕРВІНЧУК Андрій Васильович – старший науковий співробіт-

ник науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної дія-

льності, кандидат юридичних наук (12.00.07 – адміністративне право і про-

цес; фінансове право; інформаційне право).  

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Рішення, дії та бездіяльність ДАІ в адмініст-

ративно-деліктному провадженні та їх оскарження». 
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42. ШАПАРЬ Артем Олександрович – заступник декана з навчально-

методичної роботи факультету № 1, кандидат юридичних наук (12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність). 

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Попередня перевірка оперативної інформації 

підрозділами карного розшуку». 

 

43. ШУЛЬГА Андрій Олександрович – доцент кафедри державно-

правових дисциплін та міжнародного права (12.00.09 – кримінальний процес 

та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) (ди-

плом від 11.02.2004), доцент кафедри кримінального процесу (атестат від 

21.06.2007). 

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата юридичних наук за темою «Основи методики розслідування вбивств на 

замовлення». 

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального 

процесу. 

 

44. ЯМКОВИЙ Владислав Іванович – доцент кафедри цивільно-

правових дисциплін, кандидат юридичних наук (12.00.03 – цивільне право та 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).  

У 2007 році захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук з теми «Казна як суб’єкт цивільних пра-

вовідносин». 
  

КАНДИДАТИ  БІОЛОГІЧНИХ НАУК 

 
1. ГАВРИЛІН Віталій Олексійович – завідувач кафедри спеціальних 

дисциплін та фізичного виховання, кандидат біологічних наук (14.03.04 – біо-

логічних наук) (диплом від 18.11.2009), доцент. 

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата біологічних наук за темою «Вплив фізичних навантажень на віковий 
склад та метаболічний статус червонокрівців периферичної крові спортсме-
нів, які займаються бігом на середні дистанції». 

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри спеціальної фізи-

чної підготовки. 
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КАНДИДАТИ  ІСТОРИЧНИХ  НАУК 

1. САЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА – завідувач кафедри гу-

манітарних дисциплін, кандидат історичних наук (27.00.02 – документознавс-

тво, архівознавство) (диплом від 26.09.2012). 
У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата історичних наук за темою: «Нормативне та науково-методичне забез-

печення діловодствав Україні у 1920−1930-х роках». 

 

2. СУСЛИКОВ В’ячеслав Євгенович – доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук (07.00.01 – історія Украї-

ни) (диплом від 15.12.2005). 

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата історичних наук за темою «Законодавчі акти Росії як джерело до історії 

півдня України ХVІІІ століття (1700–1775 рр.)». 

 

3. СУЮСАНОВ Лут Ікрамович – завідувач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук (07.00.01 – історія Украї-

ни) (диплом від 03.07.2002), доцент кафедри історії України (атестат від 

16.02.2006). 

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата історичних наук за темою «Вугільна промисловість і шахтарі України в 

роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)». 

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України. 

КАНДИДАТИ  ФІЛОЛОГІЧНИХ  НАУК 

 
1. БАЛАНАЄВА Оксана Василівна – завідувач кафедри іноземних 

мов, кандидат філологічних наук (10.02.15 – загальне мовознавство). 

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата філологічних наук за темою «Десимволізація лексики як фактор ста-

новлення права».  

 

2. ЖИВІЦЬКА Інна Андріївна – доцент кафедри іноземних мов, кан-

дидат філологічних наук (10.02.01 – українська мова). 

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата філологічних наук за темою «Паремії на означення рис характеру лю-

дини в українській мові».  

 

3. НОВІКОВА Ольга Олександрівна – доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук (10.02.01 – «Українська 

мова») (диплом від 10.05.2007). 
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У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата філологічних наук за темою «Структурно-семантичні вияви детермі-

нантних членів речення в сучасній українській мові». 

 

4. ПОНОМАРЕНКО Катерина Вікторівна – доцент кафедри соціаль-

но-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук (10.02.01 – українсь-

ка мова) (диплом від 22.12.2010). 
У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата філологічних наук з теми «Інформаційний потенціал девербативів у 

комунікативній структурі речення і тексту». 

 
5. САБЕЛЬНИКОВА Тамара Миколаївна – доцент кафедри соціаль-

но-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук (10.01.07 – фолькло-

ристика) (диплом від 14.02.2001), доцент кафедри українознавства (атестат 

від 30.10.2008). 
У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата філологічних наук за темою «Особливості побутування народнопісен-

ної необрядової лірики Донецького Приазов’я». 

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства. 

 

6. ФЕДОРЕНКО Ольга Борисівна – провідний фахівець редакційно-

видавничого відділення відділу організації наукової роботи, кандидат філоло-

гічних наук (10.01.01 – українська література) (диплом від 12.12.2017). 

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата філологічних наук «Тип козака-характерника в художньому світі укра-

їнської романістики другої половини ХХ ст.». 

КАНДИДАТИ  НАУК  З  ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ 

 
1. ХАЙЛОВА Тетяна Володимирівна – доцент кафедри господарсько-

правових дисциплін, кандидат наук з державного управління (25.00.02 – ме-
ханізми державного управління) (диплом від 09.03.2005), доцент кафедри го-
сподарського та екологічного права (атестат від 22.12.2006). 

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри господарського та 
екологічного права. 

 

КАНДИДАТИ  ПЕДАГОГІЧНИХ  НАУК 

 
1. ЗУБЧЕНКО Людмила Вікторівна – доцент кафедри спеціальних 

дисциплін та фізичного виховання, кандидат педагогічних наук (13.00.04 – 
теорія та методика професійної освіти) (диплом від 31.05.2013). 
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   У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата педагогічних наук за темою «Формування педагогічної творчості май-
бутніх учителів фізичного виховання у фаховій підготовці».  

 
2. ЛОПАТИНСЬКА Ірина Сергіївна – доцент кафедри іноземних мов, 

кандидат педагогічних наук (13.00.04 – теорія та методика професійної осві-
ти) (диплом від 10.2015). 

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата педагогічних наук за темою «Педагогічні умови підготовки вчителів гімна-
зії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі». 

 
3. МАМОНОВА Олена Іванівна – доцент кафедри іноземних мов, ка-

ндидат педагогічних наук (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). 
У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового кандидата пе-

дагогічних наук за темою «Формування філологічної компетенції майбутніх 
юристів: контекстний підхід». 

 
4. МУХІНА Галина Вікторівна – доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук (13.00.09 – теорія на-
вчання) (диплом від 26.10.2012). 

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата педагогічних наук за темою «Дидактичні умови реалізації особистісно-
орієнтованого навчання курсантів вищих навчальних закладів». 

 
5. САЛАЩЕНКО Ганна Миколаївна – доцент кафедри іноземних 

мов, кандидат педагогічних наук (13.00.09 – теорія навчання). 
У 2008 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Дидактичні умови організації 
навчального діалогу в системі «вчитель-учень» в процесі вивчення дисциплін 
гуманітарного циклу».  

КАНДИДАТИ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК 

 

1. ГУЗЕНКО Олена Павлівна – доцент кафедри господарсько-

правових дисциплін, кандидат економічних наук (08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством). 

    У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандида-

та економічних наук за темою «Стратегічні напрями інвестиційного забезпе-

чення формування людського капіталу».  

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри банківської справи. 

 

2. ШЕХОВЦОВА Вікторія Володимирівна – старший викладач кафе-

дри цивільно-правових дисциплін, кандидат економічних наук (08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством). 
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У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата економічних наук за темою «Інституціональні засади реалізації держа-

вної екологічної політики в Україні». 

 

КАНДИДАТИ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК 

 
1. ГУРСЬКИЙ Віктор Євгенович – завідувач кафедри спеціальних 

дисциплін та професійної підготовки факультету № 2, кандидат психологіч-

них наук (19.00.09 – психологічних наук) (диплом від 30.06.2015). 

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-

дата психологічних наук за темою «Розвиток професійно-важливих якостей 

працівників спецпідрозділів МВС України імітаційними засобами». 

 

2. КОГУТ Олександра Олександрівна – науковий співробітник нау-

ково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності, 

кандидат психологічних наук (19.00.07 – вікова та педагогічна психологія). 

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-

дидата психологічних наук за темою «Психологічні особливості професійної 

спрямованості студентів-програмістів». 

 

КАНДИДАТИ ПОЛІТИЧНИХ НАУК 

 

1.  ВЕДЕНЄЄВ Віталій Олексійович – доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук (23.00.02 – політичні ін-

ститути і процеси) (диплом ДК № 022882 від 10.03.2004), доцент кафедри фі-

лософії (№ 02 ДЦ № 015910). 

У 2004 році захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового 

ступеня кандидата політичних наук з теми «Політичні традиції як чинник 

сталості й наступності у функціонуванні та розвитку політичної системи» 

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії. 
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НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 ТА КАФЕДРАЛЬНІ НАУКОВІ ТЕМИ 

 ДОНЕЦЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ МВС УКРАЇНИ 

 

№ Підрозділ Програма роботи 
Період ви-
конання  

1.  
Кафедра соціально-
гуманітарних      ди-
сциплін 

Гуманітарне знання як чинник фор-

мування світоглядних орієнтирів 

майбутніх правників 
2015–2020 

2.  Кафедра загально-
правових дисциплін 

Організаційно-правові засади між-

народної діяльності Національної 

поліції України в контексті  євро-

пейської інтеграції України 

2015–2018 

3.  Кафедра іноземних 
мов 

Контекстне навчання іноземної мо-

ви майбутніх юристів та правоохо-

ронців 

2017–2022 

 

4.  

Кафедра криміна-
льно-правових дис-
циплін та судових 
експертиз 

    факультету № 1 

Захист прав особи у кримінальному 

процесі 

Використання судових експертиз у 

кримінальному провадженні 

2015–2019 

5.  

Кафедра адмініст-
ративно-правових 
дисциплін 
факультету № 1 

Організаційно-правове та тактичне 

забезпечення адміністративної дія-

льності Національної поліції Украї-

ни 

2015–2020 

6.  

Кафедра спеціаль-
них дисциплін та 
фізичного виховання  

    факультету № 1 

Актуальні проблеми фізичного вихо-

вання студентської молоді 2017–2022 

7.  
Кафедра        гума-
нітарних дисциплін 
факультету № 2 

Роль гуманітарної освіти у форму-

ванні особистості майбутнього 

правоохоронця (поліцейського) 
2018–2021 
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8.  
Кафедра юридич-
них дисциплін фа-
культету № 2 

 

Захист та охорона прав за націона-

льним та європейським правом 

 

2018–2019 

9.  

Кафедра спеціаль-
них дисциплін та 
професійної підго-
товки факультету 
№ 2 

Теорія та практика професійної пі-

дготовки працівників Національної 

поліції України 
2018–2019 

10.  

Кафедра господар-
сько-правових дис-
циплін 

    факультету № 3 

Актуальні питання цивільного та 

господарського права 

2017–2022 

 

11.  
Кафедра цивільно-
правових дисциплін 

    факультету № 3 

Проблеми цивілістики  в сучасних 

умовах розвитку правової держави 

2017–2020 

 

12.  

Кафедра державно-
правових дисциплін 
та міжнародного 
права факультету 
№ 3 

Актуальні питання державного та 

міжнародного  права 

 

2017–2022 

 

13.  

Науково-дослідна 
лабораторія з про-
блемних питань 
правоохоронної ді-
яльності  

Теоретико-прикладні проблеми нау-

кового забезпечення діяльності  На-

ціональної поліції України 
2015–2020 
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НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО  
ДОНЕЦЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ МВС УКРАЇНИ 

 
Розпочало свою роботу в березні 2016 

року на теренах Криворіжжя Дніпропет-
ровської області, спрямувавши свою діяль-
ність на допомогу студентській молоді,  
курсантам, аспірантам та ад’юнктам  у під-
готовці наукових робіт, статей,  у висвіт-
ленні їхньої діяльності в періодичних ви-
даннях, в апробації на міжнародних та все-
українських науково-практичних конфере-
нціях.  Оскільки Донецький юридичний ін-
ститут забезпечує освітню діяльність і в 
Донецькій області, наукове товариство має  
свій осередок наукової діяльності на факу-
льтеті № 2 у м. Маріуполі. Досягненням в 
роботі наукового товариства є результати-
вна участь членів товариства у наукових 
заходах: так, учасниця Національного кон-
курсу наукових робіт «Роль молоді у роз-
витку місцевого самоврядування в Украї-
ні» до Дня Конституції України, курсант-
ка факультету № 1 Рижакова Дар’я посіла 
почесне ІІ місце, а в Національному конку-
рсі наукових робіт «Громадянське суспіль-
ство: світові традиції та вітчизняні реалії» 
(на підтримку внутрішньо переміщених 
осіб з окремих регіонів України), який 
проводився серед докторів та кандидатів 
юридичних наук, курсантів і студентів за-
кладів вищої освіти міжнародного предста-
вництва та України, Рижакова Дар’я посіла 
призове ІІІ місце. 

Наукове товариство впродовж року 
провело низку цікавих зустрічей-тренінгів із 
практикуючими юристами, зокрема: Всеук-
раїнський правничий диспут «Захист 
кратичних цінностей і дотримання прав 
дини в Україні» в рамках Всеукраїнського 
тижня права з нагоди проголошення 
ральною Асамблеєю ООН Загальної 
рації прав людини; учнівський 
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льний конкурс наукових доробок «Поліція та права людини: сучасний погляд 
школяра» до Дня прав людини (Universal Declaration of Human Rights – 
December 10, 1948); взяли участь у Всеукраїнському правовому ВІП-турнірі 
2018, що проводився Координаційною радою молодих юристів України при 
Міністерстві юстиції України. Що ж до планів роботи Наукового товариства 
ДЮІ МВС України, то пріоритетними на 2019 рік визначено: проведення ро-
бочої зустрічі з представником Національного контактного пункту «Європей-
ської ради досліджень», участь у програмі «Горизонт – 2020», співпраця з 
Національним центром співробітництва з ЄС в галузі науки і технологій щодо 
програми «Горизонт–2020» з метою отримання грантової підтримки для укра-
їнських учених. 
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Розділ ІІ  

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. 
КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ 
ПРАВО 

УДК 340.15 (477)  
DOI https://doi.org/10.32366/2523-4269-2018-65-4-55-62 

Барановський Олександр Віталійович, 
аспірант  
(Донецький юридичний інститут МВС України, 
м. Кривий Ріг) 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6853-3896 

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ 
ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО 
ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ  
НА ЕТАПІ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
ДЕРЖАВИ  (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) 

У статті проаналізовано причини виникнення, стан, те-
нденції еволюції економічної злочинності та її вплив на 
розвиток інституційних перетворень в економіці й соціа-
льно-політичній сфері в процесі становлення України як 
незалежної держави. Досліджено становлення та розви-
ток нормативно-правової бази та еволюцію організацій-
но-штатної побудови підрозділів міліції України по боро-
тьбі з економічною злочинністю протягом 90-х рр. ХХ ст. 
Висвітлено основні завдання, форми та методи діяльнос-
ті Державної служби боротьби з економічною злочинніс-
тю на пріоритетних напрямках протидії злочинності в 
економічній сфері держави. Узагальнено та систематизо-
вано досвід організаційно-управлінської діяльності МВС 
України, направленої на посилення ефективності діяльно-
сті підрозділів ДСБЕЗ. Визначено основні причини, які не до-
зволили підрозділам БЕЗ вирішити завдання ефективної 
протидії злочинним посяганням на економіку держави про-
тягом першого десятиріччя її становлення та розвитку. 
Ключові слова: розбудова незалежної держави; економі-
чна злочинність; протидія злочинності; міліція України; 
Державна служба боротьби з економічною злочинністю; 
нормативно-правова база; організаційно-штатна побудова.  

  
Постановка проблеми. У нових історичних умовах розбудови незалежної держави 

одним із найбільш небезпечних чинників дестабілізації та протидії успішному розвитку но-
вих ринкових соціально-економічних відносин став стрімкий ріст злочинності у сфері 
економіки. За досить короткий час економічна злочинність поширилася майже на всі сфери 
господарювання, створивши величезний пласт тіньової економіки. У цих умовах одним із 
пріоритетних завдань міліції незалежної України стала протидія злочинності у сфері 
економіки.  

Враховуючи небезпечність економічної злочинності для України і на сучасному 
етапі її розвитку, а також рівень науково-теоретичної розробленості всіх аспектів цієї про-
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блеми та потреб практики, історико-правовий аналіз діяльності органів міліції щодо про-
тидії злочинності у сфері економіки є надзвичайно актуальним і заслуговує на більш сер-
йозну увагу з боку українських науковців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему впливу економічної 
злочинності на розвиток інституційних перетворень в економіці та соціально-політичній 
сфері України та діяльності правоохоронних органів щодо протидії цьому 
найнебезпечнішому виду злочинності висвітлено в багатьох дослідженнях, зокрема в нау-
кових працях О. М. Бандурки, Ю. В. Бауліна, В. Т. Білоуса, В. І. Борисова, І. М. Даньшина, 
А. П. Закалюка, Н. О. Гуторової, О. Г. Кальмана, В. В. Коваленка, М. Й. Коржанського, 
О. М. Костенко, О. М. Литвака, Г. А. Матусовського, В. М. Поповича, А. А. Смирнова, 
Є. Л. Стрельцова, В. Я. Тація, В. І. Шакуна, В. Ю. Шепітька та інших дослідників. 

Однак комплексних історико-правових досліджень діяльності правоохоронних ор-
ганів за цим напрямом їхньої діяльності майже немає. Водночас сучасні проблеми рефор-
мування та діяльності органів Національної поліції потребують наукового аналізу та уза-
гальнення історичного досвіду діяльності органів міліції незалежної України за цим важ-
ливим напрямом їх оперативно-службової діяльності. 

У зв’язку з цим метою статті є дослідження формування та розвитку нормативно-
правової бази, удосконалення організаційно-штатної структури підрозділів міліції України 
щодо боротьби з економічною злочинністю; напрямків, форм і методів їхньої діяльності на 
пріоритетних напрямках протидії економічній злочинності протягом 90-х рр. ХХ ст., в 
умовах становлення та розбудови незалежної держави. 

Виклад основного матеріалу. Розпочинаючи безпосереднє висвітлення проблеми, 
зазначимо, що нова історична реальність пов’язана з відтворенням незалежної української 
держави призвела, поряд з іншими суспільно-політичними процесами, до корінних змін, 
що почали відбуватися в економічних відносинах, розвитку нових форм господарювання 
та власності. Крім того, перехід до ринкових відносин створив принципово нову криміно-
генну ситуацію в економіці. Після набуття незалежності відмічається стрімке зростання 
економічної злочинності, особливо найбільш небезпечних її проявів. Так, наприклад, за 
1992 рік злочинність в економіці порівняно з 1991 роком виросла на 5,8 %, припинено роз-
крадання у великих і особливо великих розмірах на 7,4 %, порушень правил щодо валют-
них операцій стало на 63,8 % більше. Значно збільшилася кількість осіб, що притягувались 
до відповідальності за незаконну торговельну діяльність, постійно зростала кількість ви-
критих хабарників. 

За досить короткий час економічна злочинність поширилася майже на всі сфери гос-
подарювання, створивши величезний пласт тіньової економіки. До того ж необхідно 
відзначити, що після розпаду CPCP у 1991 році адміністративний контроль фактично зник, 
а різноманітні форми економічного контролю (фінансовий, валютний, податковий, мит-
ний) почали з’являтися в Україні лише у 1995 році [1, с. 103]. 

Отже, саме правоохоронні органи стали дієвим інструментом поновлення державного 
контролю за станом та правовим регулюванням ринкових соціально-економічних відносин. У 
цих умовах одним із пріоритетних завдань міліції незалежної України стала протидія 
злочинності у сфері економіки.  

Це завдання було покладено на сформований у вересні 1991 року в системі МВС 
підрозділ, який отримав назву «Управління по захисту економіки від злочинних посягань 
МВС України» [2]. Новостворена служба захисту економіки від злочинних посягань (ЗЕЗП), 
стала правонаслідувачем створеної ще за радянських часів наказом НКВС СРСР від 16 бе-
резня 1937 р. № 00118 служби боротьби з розкраданнями соціалістичної власності, основ-
ним завданням якої була боротьба з корисливими злочинами економічної спрямованості. 
Працівники цієї служби виконували завдання по боротьбі з розкраданнями соціалістичної 
власності та спекуляцією майже до кінця вісімдесятих років. 
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У подальшому, в умовах динамічних змін, що почали відбуватися в економічних 
відносинах, розвитком нових форм господарювання та власності, стрімкого поширення 
нових видів економічної злочинності, виникла нагальна потреба в зміні статусу зазначеної 
служби, відведення їй відповідного місця в системі органів державної виконавчої влади та 
нових повноважень, які б забезпечили ефективне і своєчасне викриття зазначеної категорії 
злочинів. 

Передумовою створення нової служби стали вимоги Постанови Верховної Ради 
України від 26 січня 1993 року «Про стан виконання законів і постанов Верховної Ради 
України з питань і правопорядку і заходи щодо посилення боротьби із злочинністю» щодо 
удосконалення структури правоохоронних органів, насамперед підрозділів слідства, кар-
ного розшуку та захисту економіки [3].  

На реалізацію вимог зазначеної вище постанови колегія МВС України ухвалює 
рішення щодо порушення клопотання перед КМУ про створення на базі служби захисту 
економіки від посягань МВС України Державної служби боротьби з економічною 
злочинністю [4, арк. 78]. Отже, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 
1993 року, на базі служби захисту економіки від злочинних посягань Міністерства 
внутрішніх справ було створено Державну службу боротьби з економічною злочинністю 
(ДСБЕЗ), яка стала складовою частиною кримінальної міліції системи МВС України [5]. У 
складі МВС було сформовано Головне управління ДСБЕЗ МВС України та створено його 
організаційно-штатну структуру в регіонах країни.  

Зміни у вітчизняному законодавстві, необхідність протидії новим видам 
економічної злочинності зумовлювали необхідність постійного корегування завдань та 
удосконалення організаційно-штатної структури новоствореної міліцейської служби. Так, 
наприклад, у 1997 році у ДСБЕЗ з’явилася функція боротьби з нецільовим використанням 
бюджетних коштів, злочинами на фондовому ринку, посяганнями на інтелектуальну 
власність. Надалі у 2001 році у структурі Головного управління було створено Управління 
оперативних розробок, підрозділи боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної 
власності та високих технологій, у бюджетній сфері, боротьби з хабарництвом [6]. 

У подальшому структура ДСБЕЗ, відповідно до постанов КМУ № 69 від 31.01.2001, 
№ 1759 від 16.11.2002, № 291 від 07.04.2010, теж зазнавала певних організаційно-штатних 
змін. Так, у березні 2002 року Головне управління було реорганізовано в Департамент 
ДСБЕЗ МВС України, на який було покладено безпосереднє керівництво діяльністю 
підрозділів ДСБЕЗ у країні. Департамент ДСБЕЗ знаходився у прямому підпорядкуванні 
Міністра внутрішніх справ України. Водночас територіальні підрозділи служби залиши-
лись у безпосередньому підпорядкуванні керівників відповідних ОВС.  

Відповідно до затвердженого зазначеною вище постановою КМУ від 5 липня 1993 
року Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, її головними 
завданнями стали: своєчасне припинення злочинів у галузі економіки та запобігання їм; 
аналіз і прогнозування криміногенних процесів в економіці та своєчасне інформування про 
них органів виконавчої влади; виявлення та припинення фактів порушення прав 
інтелектуальної власності; виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню  правопору-
шень у галузі економіки, та вжиття заходів до їх усунення [7].  

Необхідно зазначити, що з перших днів своєї діяльності ДСБЕЗ МВС України вела 
цілеспрямовану боротьбу зі злочинами в галузі економіки, яка на той час зазнала корінної 
трансформації. Основними характеристиками цього трансформаційного процесу були: за-
гальна криза економіки;  перерозподіл доходів і власності на користь тіньових структур і ок-
ремих громадян, які стали на шлях незаконного збагачення; зростання кількості розкрадань 
державної та суспільної власності, розбійних нападів, грабежів, крадіжок особистого майна, 
порушень правил торгівлі; хабарництво, недієвість новоприйнятих нормативно-правових 
актів у сфері захисту економічних інтересів громадян.  
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На засіданні розширеної колегії МВС України від 19 лютого 1992 року зазначалося, 
що злочинні формування в багатьох обласних центрах і великих містах фактично взяли під 
контроль ситуацію на речових і продовольчих ринках, насильницьким шляхом встановлюва-
ли та підтримували високі ціни на промислові товари та продукцію сільгоспвиробництва, 
штучно створювали дефіцит товарної маси. Особливо гостра ситуація склалася в 1992–1993 рр. 
на ринках міст Києва, Одеси, Дніпропетровська, Харкова, Донецька, Запоріжжя, Луганська [8]. 

Подальший розвиток ринкових відносин викликав значне зростання злочинності в 
економічній сфері. У переліку нових видів економічної злочинності, які виникли в час 
трансформаційних перетворень в економіці держави – махінації з матеріалами, сировиною, 
обладнанням, готовою продукцією через діючі і фіктивно створені кооперативи, малі і 
спільні підприємства. 

У відповідь на посилення кримінального тиску на економіку держави керівництво 
МВС України вжило низку організаційних і практичних заходів, направлених на кадрове та 
технічне зміцнення підрозділів, які вели боротьбу з економічною злочинністю, що, зі свого 
боку, суттєво позначилося на результатах їхньої діяльності. Вже протягом першого року 
своєї діяльності новостворена служба довела необхідність і своєчасність свого створення. 
У складній оперативній обстановці підрозділами ДСБЕЗ у 1993 році на 11,9 % більше вик-
рито злочинів у сфері економіки. Виявлено 1336 фактів хабарництва (+ 35,2 %), 9437 роз-
крадань державного та колективного майна шляхом привласнення (+ 4,9 %), 4394 
спекуляції (+ 48,9 %), 1592 незаконної торгівельної діяльності (+ 224,8 %) та 1219 незакон-
них операцій з валютними цінностями (+ 112 %). На 39,6 % більше направлено до судів 
кримінальних справ про економічні злочини. Економічний ефект від діяльності Державної 
служби БЕЗ за 1993 рік склав 341,4 млрд. карбованців [9, арк. 58]. 

Однак, незважаючи на вжиті правоохоронними органами заходи, криміногенна 
ситуація в економіці держави у другій половині 90-х рр. продовжувала погіршуватися. 
Найбільш криміналізованою в цей час стала фінансово-банківська сфера, у якій домінувала 
тенденція до зростання кількості протиправних діянь, пов’язаних із вилученням значних 
коштів, і присвоєння їх злочинними елементами. Підтвердженням цього факту є цифри 
порівняльної статистики 1995–1998 рр. Так, наприклад, у банківських установах в 1997 р. ор-
ганами міліції було викрито 4 687 злочинів (збільшення у порівнянні з 1996 р. вдвічі) [10, 
с. 10].  До того ж, якщо в 1995 р. у фінансово-кредитній системі було виявлено 362 злочини, з 
яких 92 вчинені організованими злочинними групами, то в 1996 р., відповідно, – 3721 і 244, у 
1997 р. – 6227 і 361, а в 1998 р. – 8539 і 750 [11, с. 9]. 

Подальший розвиток державотворчих процесів супроводжувався прогресуючим зро-
станням злочинності в банківській сфері, що певною мірою було зумовлено постійним зро-
станням кількості банківських установ. Так, наприклад, на початку 1999 року в Україні 
функціонувало приблизно 230 банків і понад 2000 філій. Водночас виникають нові види 
злочинів у цій сфері, серед яких зловживання службовим становищем, шахрайство 
позичальників із фінансовими ресурсами, у тому числі у змові з посадовими особами банків, 
службовий підлог, розкрадання коштів та майна. Також об’єктом злочинних посягань стали 
кредитні ресурси та фонди, майно, що знаходиться в заставі та майно самих банків.  

Крім того, зростає злочинність і в інших сферах економіки країни. Так,  протягом 1995 
року кількість виявлених працівниками міліції України злочинів зросла у 
зовнішньоекономічній сфері – на 44,3 % (з 1245 до 1796), у сфері приватизації – на 22,1 % (з 
2023 до 2471 злочинів) [12, арк. 92]. 

Ще одним із важливих напрямків діяльності підрозділів ДСБЕЗ стала протидія нама-
ганням злочинного світу зробити банківську систему центральною ланкою в технологічному 
ланцюзі «відмивання» коштів, отриманих злочинним шляхом. До того ж у середині 90-х рр. 
нечуваного розмаху набула кримінальна діяльність різного роду трастових компаній, 
довірчих товариств, недержавних пенсійних фондів та інших організацій, що залучали кошти 
громадян. Від їхньої діяльності постраждало близько 1,7 млн. вкладників, яким завдано 
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збитків на 155,5 млн. грн., майже 25 млн. доларів США, понад 350 тис. німецьких марок [13, 
с. 234]. Необхідно зазначити, що від дій кримінальних шахраїв постраждали найменш 
соціально захищені громадяни – пенсіонери, безробітні, малозабезпечені, які довірили зло-
чинцям свої невеликі заощадження, сподіваючись отримати обіцяні ним надвеликі відсотки.  

Здійснені керівництвом МВС управлінські й організаційні заходи дозволили 
стабілізувати ситуацію на цьому напрямі діяльності. Так, якщо органами ДСБЕЗ разом зі 
слідчими підрозділами в 1995 році було розслідувано понад 100 кримінальних справ цієї 
категорії та до кримінальної відповідальності було притягнуто 83 посадові особи, то у 1997 
році слідчими органами розслідувалось вже 131 кримінальна справа зазначеної категорії [14, 
с. 94]. 

Наступний важливий напрямок, на якому зосередили увагу підрозділи міліції по 
боротьбі з економічною злочинністю, – протидія злочинним приховуванням коштів від опо-
даткування. З набуттям незалежності ця проблема стала однією з найважливіших з погляду 
забезпечення ефективного розвитку економіки, наповнення державної скарбниці, розв’язання 
важливих соціальних проблем. 

Підрозділи ДСБЕЗ при організації діяльності на даному напрямку встановили належ-
ну взаємодію з підрозділами Державної податкової адміністрації передусім шляхом прове-
дення спільних операцій у протидії цьому виду злочинної діяльності. Так, наприклад, у 1997 р. 
було проведено 12 тис. таких спільних операцій, за результатами яких державі повернуто 
майже 10 млн. грн., передано для реалізації товарно-матеріальних цінностей на суму 29 млн. 
грн. [13, с. 255].  

Одночасно діяльність підрозділів ДСБЕЗ в регіонах країни у другій половині 90-х рр. 
залишалася малоефективною. Підтвердженням цього є підсумки її роботи за 1996 рік, які 
знайшли своє відображення в наказі МВС України від 12 січня 1997 року. Так, наприклад, 
питома вага виявлених у 1996 році тяжких злочинів в економічній сфері, склала тільки близь-
ко 30 %, а злочинів, вчинених групою осіб – лише 11 %, розкрадань у великих та особливо 
великих розмірах – 9,5 %. Зазначені показники підтверджували орієнтацію більшості 
підрозділів ДСБЕЗ УМВС на валові показники в роботі, які на захист економічних інтересів 
держави суттєво не впливали [15, арк. 2]. 

Отже, починаючи з 1997 р., керівництво служби взяло курс на організацію діяльності 
оперативних підрозділів у напрямку викриття найбільш небезпечних злочинів, великомас-
штабних корисливих зловживань у стратегічно важливих ключових галузях економіки. Як 
пріоритетні напрямки оперативно-службової діяльності були визначені протидія тяжким ко-
рисливим злочинам у зовнішньоекономічній діяльності, паливно-енергетичному комплексі, 
кредитно-фінансовій і банківській системах, на дієвому супроводженні інвестиційних про-
грам, процесів приватизації, цільовому використанні кредитних, валютних ресурсів, 
профілактиці розкрадань коштів, виділених на заробітну плату, стипендії, пенсії, на 
суттєвому посиленні боротьби з хабарництвом і корупцією. 

Реалізація зазначених організаційно-управлінських заходів дозволила підвищити 
ефективність діяльності підрозділів ДСБЕЗ. Підтвердженням цього є цифри міліцейської ста-
тистики 1997 року. Так, у визначальних напрямках оперативно-розшукової діяльності у цей 
період було виявлено майже 15 тис. злочинів (це стосується злочинів економічної 
спрямованості, злочинів у фінансово-кредитній сфері та банківських установах, паливно-
енергетичному комплексі, зовнішньоекономічній діяльності, у сфері приватизації). Забезпе-
чено відшкодування збитків на суму понад 250 млн. грн. За вчинення економічних злочинів 
було притягнуто до відповідальності 42,3 тис. осіб, з яких кожний десятий – керівник різних 
ланок, кожний четвертий орудував у групах [13, с. 254]. 

Важливим напрямком діяльності підрозділів ДСБЕЗ стала протидія злочинам, що 
вчиняються у сфері приватизації. З розвитком приватизаційних процесів (початком великої 
приватизації, переходом її на стадію грошової приватизації) пріоритетним завданням служби 
стало забезпечення прозорості цих процесів. З метою посилення ефективності діяльності 
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керівництвом служби було розроблено та впроваджено в практику нову форму діяльності у 
боротьбі з економічною злочинністю – Програми оперативного супроводження процесу 
приватизації, інвестиційних програм, експорту металів, вугілля, спирту та іншої 
конкурентоспроможної продукції, виробленої на вітчизняних підприємствах.  

Реалізація цих програм дозволила значною мірою зменшити кримінальний тиск на 
економіку держави. Так, наприклад, у 1997 році порівняно з попереднім роком у сфері 
приватизації було виявлено вдвічі більше фактів хабарництва, майже втричі – розкрадань у 
великих та особливо великих розмірах. Було притягнуто до кримінальної відповідальності 
149 посадових осіб органів державної влади та управління, які скоїли злочини у процесі роз-
державлення власності [13, с. 254]. У наступному 1998 році таких злочинів було викрито вже 
в 1,6 разів більше, ніж у попередньому. Ця тенденція знайшла продовження і в 1999 році, ко-
ли в ході оперативного супроводження процесів приватизації було викрито майже 2,9 тис. 
злочинів, збитки від яких склали понад 68,2 млн. грн., з яких майже 16 млн. грн. було 
відшкодовано [14, с. 99].  

Однак, незважаючи на ці цифри, ефективність діяльності міліцейських підрозділів за-
лишалася вкрай низькою, особливо за напрямом профілактичної діяльності. Підтвердженням 
цього є те, що за 1998 рік підрозділами ДСБЕЗ було попереджено 2869 злочинів, або 4,4 % 
від числа виявлених. Крім того, цього року відмічається спад результативності боротьби з 
крадіжками (– 8,3 %), приховуванням валютної виручки (– 8,1 %), незаконною торговельною 
діяльністю (– 41,2 %) та порушенням правил про валютні операції (– 27,7 %) [16, с. 204]. 

Висновки. Підсумовуючи результати діяльності органів міліції щодо протидії 
економічній злочинності протягом 90-х рр. минулого сторіччя, коли державотворчі процеси в 
нашій державі тільки набували свого розвитку, слід зазначити, що неврегульованість питань 
власності, відсутність контролю щодо законності надходження капіталів, які використовува-
лись у ході приватизації, розбалансування фінансово-кредитної системи, високий ступінь 
монополізації під час вільного ціноутворення, істотні недоліки в системі оподаткування та 
інші чинники стимулювали подальше зростання злочинності. 

Незважаючи на певні успіхи та позитивні результати на цьому напрямку оператив-
но-службової діяльності, вирішити завдання ефективної протидії злочинним посяганням 
на економіку держави підрозділам ДСБЕЗ не вдалося. На нашу думку, основними причи-
нами такого стану справ стало недостатнє законодавче регулювання діяльності служби на 
загальнодержавному рівні, невідповідність відомчої нормативно-правової бази реаліям 
криміногенної ситуації в країні, постійні намагання реформувати службу, які мали, непо-
слідовний, декларативний характер. Крім того, заходи протидії злочинним угрупуванням у 
сфері економіки за своїм змістом і напрямками були морально застарілими і малоефектив-
ними через бюрократичність і невідповідність реаліям соціально-економічних відносин у 
державі, правової системи щодо доцільності та оперативності їх застосування. До цього ж 
аналіз статистики діяльності органів міліції в напрямку боротьби з економічними злочинами 
протягом досліджуваного періоду дозволяє зробити висновок, що часто кількісних показни-
ків розкриття правоохоронці досягали за рахунок статистики незначних злочинів. 

Історико-правовий аналіз, виважена оцінка та узагальнення досвіду  діяльності 
ДСБЕЗ МВС України допомагає визначити подальші шляхи та засоби протистояння кримі-
нальній експансії, подолання злочинного тиску на сферу економіки, напрацювати подальшу 
стратегію діяльності підрозділів Національної поліції, направленої на формування та забез-
печення реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, виявлення, запобі-
гання та припинення злочинів у сфері економіки. 

Обмежені рамки статті не дозволяють охопити весь широкий спектр проблем діяль-
ності підрозділів міліції щодо протидії економічній злочинності. Тому в подальших науко-
вих розвідках актуальним є дослідження форм і методів роботи підрозділів ДБСБЕЗ МВС 
України на пріоритетних напрямках захисту економіки держави від злочинних посягань, з 
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метою визначення найбільш ефективних форм і методів роботи для відповідних підрозділів 
Національної поліції України. 
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МИЛИЦИИ УКРАИНЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ НА ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ НЕЗАВИСИМОГО 
ГОСУДАРСТВА (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

В статье проанализированы причины возникновения, состояние, тенденции эволюции экономи-
ческой преступности и ее влияние на развитие институциональных преобразований в экономике 
и социально-политической сфере в процессе становления Украины как независимого государства.  
Обобщен и систематизирован опыт организационно-управленческой деятельности МВД Украи-
ны, направленной на усиление эффективности деятельности подразделений БЭП. Определены 
основные причины, которые не позволили подразделениям по борьбе с экономической преступно-
стью решить задачу эффективного противодействия преступным посягательствам на эконо-
мику государства в течение первого десятилетия его становления и развития. 

Ключевые слова: развитие независимого государства; экономическая преступность; противодей-
ствие преступности; милиция Украины; Государственная служба борьбы с экономической пре-
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THE LEGAL AND ORGANIZATIONAL BASES FOR THE ACTIVITY OF 
UKRAINIAN MILITIA TO COUNTER ECONOMIC CRIME AT THE STAGE 
OF DEVELOPMENT OF AN INDEPENDENT STATE (HISTORICAL AND 

LEGAL ASPECTS) 
 In the article it is analyzed the causes of the formation, status, trends of the evolution of economic crime 
and its impact on the development of institutional transformations in the economy and the socio-political 
sphere in the process of the establishment of Ukraine as an independent State. 

It is stated that after independence, there had been noted the rapid growth of economic crime, especially the 
most dangerous manifestations. In the list of new types of economic crime that occurred during transforma-
tion in the economy of the state there had been noted the manipulation of materials, raw materials, equip-
ment and finished products through existing and fictitiously created by cooperatives, small and joint en-
terprises, crimes in the financial-banking sphere. 

It is researched the formation and development of the legal framework and evolution of organizational and 
regular police units of Ukraine concerning the combating with economic crime over the 90-ies, the 20th cen-
tury. It is pointed out that after the establishment of an independent State there had been created a special-
ized police service for combating economic crime – the State service of protecting the economy from crimi-
nal encroachments. It was subsequently transformed into the State service for combating economic crime. 
In the composition of the Ministry of Internal Affairs it was formed SSCEC of MIA of Ukraine and formed 
its organizational and staffing structure in the regions of the country. 

There were the main tasks of the service which include timely opposition of economic crimes and their pre-
vention; analysis and forecasting of criminogenic processes in economy and timely informing on them to 
the authorities; detection and prevention of violations of intellectual property rights; identifying the causes 
and conditions that contribute to the perpetration of offences in the economic sectors, and take measures to 
eliminate them. 

It is illustrated the main forms and methods of activity of the State service for combating economic crime 
on the main directions of counteracting crime in economic sphere of the state. 

It is summarized and systematized management and organizational experience of activity of MIA of 
Ukraine aimed at strengthening the effectiveness of the activities of the SSCEC. It is identified the main 
reasons that prevented the SSCEC units to solve a challenge of effective opposition to criminal violations of 
the state's economy during the first decades of its formation and development. 

Key words: development of an independent State; economic crime; counteraction to criminality; police of 
Ukraine; the State service to combat economic crime; regulatory; organizational and staffing formation. 
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РЕГУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ ПРАКТИКИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
НА ЮРИДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ  

У статті досліджено сучасні наукові підходи до розуміння 
загальнотеоретичної категорії «правове регулювання», 
його способи, методи й типи, на основі чого розкрито 
зміст поняття «регулятивний вплив Конвенції і практи-
ки Європейського Суду з прав людини на юридичну діяль-
ність в Україні» та з’ясовано його характерні риси. Дове-
дено, що індивідуальне регулювання поведінки персоніфі-
кованих суб’єктів права здійснюється через резолютивну 
частину остаточних рішень Страсбурзького Суду, а мо-
тивувальна частина його рішень має нормативний хара-
ктер за умови наявності усталеної судової практики та 
лише у сукупності з конвенційною нормою. 
Ключові слова: правове регулювання; способи та мето-
ди правового регулювання; типи правового регулювання; 
регулятивний вплив; нормативне та індивідуальне регу-
лювання. 

 

Постановка проблеми. У 1950 році європейська спільнота визнала на офіційному 
рівні існування невід’ємних природних прав людини, закріпила та надала їм необхідної 
юридичної форми через укладання міжнародного договору (Конвенції про захист прав лю-
дини та основоположних свобод (далі – Конвенції)) Радою Європи. Умовою дієвості цього 
механізму стало створення Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), який за ро-
ки свого існування сформував власну наднаціональну судову практику. Реалізація ЄСПЛ 
наданих йому повноважень із застосування конвенційних норм та їх тлумачення, а також 
результати діяльності Суду є підставою для постановки питання про регулятивний вплив 
практики цієї міжнародної правозахисної інституції на юридичну діяльність в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практика Європейського Суду з прав 
людини та її застосування – не новий предмет наукового дослідження для сучасної юриди-
чної науки, що обумовлюється комплексністю та складністю цього явища правової дійсно-
сті. Його розробкою займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як В. З. Абдрашитова, 
С. П. Головатий, Д. А. Гудима, А. В. Деменєва, Т. І. Дудаш, О. В. Соловйов, 
О. Ю. Кайдаш, М. І. Козюбра, Л. В. Пастухова, П. М. Рабінович, С. Є. Федик, 
В. О. Туманов, С. В. Шевчук та інші. Проте аналіз праць вчених вказує на те, що вплив 
практики Страсбурзького Суду Ради Європи малодосліджений у загальнотеоретичній 
площині та потребує подальших наукових розвідок. 

Формулювання мети статті. Під час підготовки цієї статті автор поставив за мету 
розкрити зміст поняття «регулятивний вплив практики ЄСПЛ на юридичну діяльність в 
Україні» та з’ясувати характерні риси однойменного правового феномена. Як теоретичним 
інструментарієм для досягнення визначеної дослідницької мети, автор скористався пізна-
вальними можливостями діалектичного методу, а також формально-логічних методів ана-
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лізу і синтезу. У гносеологічному плані важливе значення має і теоретичне положення про 
те, що феномен регулятивного впливу практики ЄСПЛ має досліджуватися у взаємозв’язку 
із регулятивним впливом самої Конвенції.  

Викладення основного матеріалу. Принагідно відзначити, що висвітлення особ-
ливостей регулятивного аспекту впливу практики Європейського Суду з прав людини не-
можливе без попереднього з’ясування сутності такої важливої загальнотеоретичної катего-
рії, як «правове регулювання». Такий підхід вважаємо єдино правильним, зважаючи на 
спорідненість понять «правовий вплив» та «правове регулювання», перше з яких за функ-
ціями впливу є значно ширшим та охоплює друге. 

Огляд наукових та навчальних джерел з досліджуваної проблематики вказує на те, 
що вчені по-різному визначають зміст цього поняття, свідченням чого є такі його інтерп-
ретації. 

П. М. Рабінович під категорією «правове регулювання» розуміє здійснюваний дер-
жавою за допомогою всіх юридичних засобів владний вплив на суспільні відносини з ме-
тою їх упорядкування, закріплення, охорони і розвитку [1, с. 153]. На думку О. Ф. Скакун, 
правове регулювання являє собою здійснюване державою за допомогою права і сукупності 
правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорону і 
розвиток [2, с. 488].  

Своєрідним узагальненням поглядів правників на правове регулювання є висновки 
О. М. Куракіна про це явище правової дійсності, а саме: правовому регулюванню, на від-
міну від інших видів соціального регулювання, притаманна низка специфічних рис. Одні-
єю з них є тісний зв'язок правового регулювання з державою. Саме держава в особі її упо-
вноважених органів, відповідно до закономірностей розвитку і потреб суспільного життя, 
встановлює загальні принципи, цілі, завдання, межі та розробляє основні засоби правового 
регулювання [3, с. 377]. 

Зі змісту наведених вище суджень випливає, що суб’єктом, який опосередковано, 
через правові засоби здійснює правове регулювання, є держава. Такий підхід характерний 
для позитивістського право розуміння, що вступає у протиріччя з концепцією правової 
держави в частині суб’єктів правоутворення. Згідно з положеннями цієї теорії, роль остан-
ньої у процесі правоутворення зводиться до виявлення створених суспільством правових 
норм та надання їм необхідної юридичної форми закону чи іншого документального дже-
рела, а також захист правових норм. 

Зважаючи на це, потребує свого корегування і підхід до розуміння категорії «право-
ве регулювання», зміст якої відображає таке судження про однойменний правовий фено-
мен: правове регулювання – це здійснюваний громадянським суспільством та/або право-
вою державою за допомогою системи юридичних засобів владний вплив на суспільні від-
носини з метою їх упорядкування, охорони та розвитку. 

Запропонований підхід до розуміння досліджуваного поняття в контексті Конвенції 
та практики Європейського Суду вимагає свого корегування в частині загальнотеоретич-
них категорій, що відображають правовий інструментарій, тобто юридичні засоби, які за-
діяні в цьому процесі. Йдеться, зокрема, про способи, методи та типи правового регулю-
вання. 

Традиційно вчені виокремлюють такі способи правового регулювання, як дозвіл, 
зобов’язання та заборону. Водночас деякі правники наголошують на тому, що ці три спо-
соби слід розглядати як основні, оскільки існують і інші, додаткові, до яких відносять ре-
комендації та стимули [4, с. 370–371]. Важливим у методологічному плані є зауваження 
О. Ф. Скакун про те, що способи правового регулювання (дозвіл, зобов’язання, заборона) з 
більшою ефективністю досягають своєї мети лише в тісному взаємозв’язку один з од-
ним [2, с. 496]. 

У межах наявної правової доктрини такі способи правового  регулювання, як зо-
бов’язання та заборони, що характерні для діяльності органів публічної влади, не викли-
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кають особливих заперечень. Проте дозвіл і його використання в аспекті досліджуваного 
регулятивного впливу Конвенції і практики ЄСПЛ є підґрунтям для наукової дискусії. 

Передусім постає питання про те, чи може держава в особі уповноважених держав-
них органів надавати дозвіл на реалізацію таких природних можливостей людини, як пра-
во на життя, особисту недоторканість, свободу думки і вираження поглядів тощо? З усією 
очевидністю відповідь на це питання матиме форму заперечення. 

Як блюзнірська сприймається навіть згадка про те, що ці права людина отримує від 
держави. Роль останньої чітко визначено в ч. 2 ст. 3 Основного Закону України, а саме: 
утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [5], а 
також у преамбулі Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, у якій 
зазначається, що високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою 
юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі І цієї Конвенції [6]. 

У зв’язку з цим, виникає потреба в залученні до наукового обігу нового терміна-
поняття, відмінного від «дозволу» за своїм смисловим і змістовним наповненням. Най-
більш коректним для цього вважаємо поняття, словесним символом якого є «уможливлен-
ня». На підтвердження цієї тези наведемо трактування цього терміна, що знайшло своє ві-
дображення в довідковій літературі. Так, у «Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови» поняття «уможливлювати» інтерпретується таким чином: «робити мож-
ливим, забезпечувати можливість здійснення чого-небудь» [7, с. 1506].  

Урахування викладеного вище дозволяє стверджувати, що здійснюваний регуляти-
вний вплив Конвенцією та практикою ЄСПЛ здійснюється за допомогою і такого способу 
правового регулювання, як «правове уможливлення». Його сутність, на нашу думку, поля-
гає у визнанні державою існуючого на європейському просторі каталогу основоположних 
прав і свобод людини, що формально закріплені Радою Європи в Конвенції, та їх забезпе-
чення шляхом створення необхідних умов для втілення цих можливостей у життя. 

Ми поділяємо думку тих правників, які метод правового регулювання інтерпрету-
ють як сукупність прийомів і способів, за допомогою яких здійснюється вплив на поведін-
ку суб’єктів суспільних відносин для забезпечення правопорядку [8, с. 391]. У правничій 
доктрині традиційно розрізняють два основні методи: 1) імперативний (ґрунтується на не-
рівності правового статусу суб’єктів як учасників правовідносин; упорядкування їх пове-
дінки здійснюється на основі субординації); 2) диспозитивний (ґрунтується на рівності 
правового статусу суб’єктів правовідносин, упорядкування поведінки яких здійснюється 
на основі координації). 

У питанні розуміння методу правового регулювання як системного утворення поді-
ляємо позицію В. Д. Сорокіна про те, що метод правового регулювання включає взяті в 
органічній єдності три способи, а саме: дозвіл, зобов’язання, заборону з переважанням 
якогось одного з елементів [9, с. 112]. А отже, принципова відмінність між згаданими вище 
методами виявляється в тому, що вони в різних пропорціях поєднують у собі існуючі спо-
соби правового регулювання: в диспозитивному методі переважають дозволи, а в імпера-
тивному – зобов’язання та заборони. 

Зважаючи на те, що діяльність органів публічної влади ґрунтується на зобов’язанні 
дотримуватися норм Конвенції в їх трактуванні ЄСПЛ, а також на забороні порушення 
конвенційних прав і свобод людини, поведінка таких суб’єктів упорядковується за допо-
могою імперативного методу правового регулювання. Підтвердженням цьому є галузева 
приналежність правовідносин, у межах яких забезпечується виконання остаточних рішень 
ЄСПЛ (кримінально-процесуальні, адміністративно-процесуальні).  

Водночас цей метод правового регулювання містить і елементи диспозитивності. 
Йдеться про значний масив управоможень, що використовуються для впорядкування сус-
пільних відносини, у межах яких людина, як праводієздатний суб’єкт права, реалізує свої 
основоположні конвенційні права і свободи, що гарантовані Конвенцією.  
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Важливим у рамках нашого дослідження є також з’ясування типу правового регу-
лювання, що притаманний Конвенції і практиці ЄСПЛ.  

З погляду В. В. Копєйчикова та А. М. Колодія, під типами правового регулювання 
слід розуміти особливості загального порядку регулювання того, на чому базується право-
ве регулювання в певному конкретному випадку: дозволу чи заборони. Відповідно, вчені 
виокремлюють такі типи правового регулювання, як загальний дозвіл та загальна заборона 
[10, с. 260–261]. На наше переконання, використання такого типу правового регулювання, 
як загальна заборона, що ґрунтується на принципі «заборонено все, окрім прямо дозволе-
ного законом» не є доцільним у межах нашого дослідження, оскільки його існування є ви-
правданим лише в рамках кримінального права. 

Більш прийнятним вважаємо підхід учених (серед яких М. В. Цвік, О. В. Петришин, 
П. М. Рабінович), які виокремлюють такі типи правового регулювання, як загальнодозві-
льний та спеціально-дозвільний. Так, наприклад, П. М. Рабінович вказує на те, що залежно 
від співвідношення та способу поєднання загальних юридичних дозволів і загальних юри-
дичних заборон, слід виділяти загальнодозволений (можна робити все, крім того, що прямо 
заборонено законом) та спеціально-дозволений (можна робити лише те, що прямо дозво-
лено законом) типи правового регулювання [11, с. 165].  

Наведене вище дає підстави для висновку про те, що діяльність органів державної 
влади, їх службових та посадових осіб упорядковується за допомогою спеціально-
дозвільного типу правового регулювання, який передбачає наявність у таких суб’єктів: 1) 
державно-владних повноважень, що здійснюються як у рамках норм Конвенції, так і на 
виконання остаточних рішень ЄСПЛ (дозволена поведінка); 2) відповідних заборон на об-
меження та порушення конвенційних прав і свобод людини; 3) зобов’язань щодо гаранту-
вання визначених Радою Європи можливостей людини.   

Однак попередньо обґрунтований спосіб правового регулювання, яким є «правове 
уможливлення», вказує на некоректність використання в рамках Страсбурзького правоза-
хисного механізму загальнодозвільного типу правового регулювання. Аргументом на ко-
ристь такого висновку є судження про конвенційні права людини як такі, що мають при-
родне походження, а отже, не потребують дозволу з боку держави. У зв’язку з цим, вважа-
ємо, що в аспекті Конвенції та практики ЄСПЛ для упорядкування поведінки людей як тип 
правового регулювання слід використовувати «загальне уможливлення». 

Квінтесенцією існуючих у правничій науці типів правового регулювання є відпові-
дні принципи, що лежать в їхній основі. Що ж до пропонованого нами типу правового ре-
гулювання (загальне уможливлення), то є певна складність у відображенні його як відпові-
дної основоположної ідеї. Зважаючи на цей факт, запропонуємо максимально лаконічне 
його пояснення у вигляді такої тези: правові уможливлення, як спосіб правового регулю-
вання, апріорі хоча й не є дозволами з боку держави, проте мають бути гарантовані нею.    

Зважаючи на те, що правове регулювання є складним та багатогранним явищем 
правової дійсності, важливим питанням є його видова диференціація, критерієм якої є ма-
сштаб здійснюваного впливу на суспільне життя.  

За цією підставою розрізняють: а) нормативне регулювання, що здійснюється за до-
помогою норм права, об’єктивованих у законах та інших нормативно-правових актах, сан-
кціонованих державою звичаїв, нормативно-правових договорів, правових прецедентів; 
б) індивідуальне регулювання, якому притаманні такі риси: реагування на конкретні жит-
тєві факти; спрямованість на юридичне опосередкування відносин між чітко визначеними 
(персоніфікованими) суб’єктами; індивідуальні правові рішення формулюються лише для 
даного випадку і не є обов’язковими для інших аналогічних ситуацій [12, с. 381]. 

З огляду на предмет дослідження та враховуючи викладені вище теоретичні поло-
ження, що відображають видову диференціацію категорії «правове регулювання», обґрун-
тованою вважаємо постановку питання про те, який із двох зазначених його різновидів 
здійснює Конвенція та практика ЄСПЛ. 
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Зважаючи на нормативно-правовий припис, закріплений у ч. 1 статті 9 Конституції 
України, вважаємо аргументованим судження про здійснення Конвенцією, як частиною 
національного законодавства, нормативного регулювання суспільних відносин, що скла-
даються в галузі забезпечення прав людини. 

Не настільки однозначною є відповідь на питання щодо видової приналежності 
правового регулювання здійснюваного практикою ЄСПЛ, що її часто ототожнюють із су-
купністю рішень цього міжнародного судового органу. 

Згідно з усталеним у сучасній правничій науці підходом, такі рішення відносять до 
правозастосовних актів, що, як відомо, не містять норм права і не деталізують норм Кон-
венції, а отже, не можуть здійснювати нормативного регулювання. Вони є об’єктивованим 
результатом вирішення конкретної юридичної справи щодо порушення державою конвен-
ційних прав і свобод людини. Про це свідчить регулятивна частина цих рішень, у якій 
встановлюється факт правопорушення, а також міститься припис, адресований державі 
щодо необхідності вжиття заходів індивідуального характеру. Саме через цей зо-
бов’язуючий припис і здійснюється індивідуальне правове регулювання поведінки персо-
ніфікованих суб’єктів суспільних відносин, якими є держава в особі її уповноважених ор-
ганів влади та скаржник. 

Принагідно відзначити, що регулятивний вплив рішень ЄСПЛ не обмежується їх 
регулятивною частиною. Його може здійснювати і мотивувальна частина рішення за умови 
відображення в ній правової позиції Міжнародного суду, що склалася на основі усталеної 
судової практики. Проте правові позиції ЄСПЛ, як результат офіційного тлумачення кон-
венційних норм, не здійснюють самостійного регулювання суспільних відносин і лише в 
сукупності з нормою Конвенції можуть мати нормативний характер, зважаючи на те, що 
розраховані не на один випадок, а на всі подібні випадки застосування відповідної конвен-
ційної норми. 

Висновки. Проведене дослідження дозволяє сформулювати ряд суджень, що мають 
методологічне значення для розуміння характерних рис, притаманних регулятивному 
впливу Конвенції та практики ЄСПЛ на юридичну діяльність в Україні: а) конвенційний 
правопорядок, як результат такого впливу, забезпечується за допомогою особливого пра-
вового режиму, що являє собою поєднання способів, методів і типів правового регулюван-
ня; б) у рамках регулятивного впливу Конвенції та практики ЄСПЛ поведінка людини 
упорядковується не за допомогою загальнодозвільного типу правового регулювання, а за 
допомогою загального уможливлення як типу правового регулювання, в основі якого ле-
жить ідея про те, що «правові уможливлення, як спосіб правового регулювання, апріорі 
хоча й не є дозволами з боку держави, проте мають бути гарантовані нею»; в) у межах дос-
ліджуваного аспекту дії Конвенції та практики ЄСПЛ поведінка суб’єктів, наділених дер-
жавно-владними повноваженнями, упорядковується за допомогою імперативного методу 
правового регулювання, що не позбавлений і елементів диспозитивності; г) нормативне 
регулювання суспільних відносин, у межах яких утверджуються та забезпечуються права 
людини, здійснюється Конвенцією як частиною національного законодавства України; д) 
через зобов’язуючий припис, що міститься в резолютивній частині остаточного рішення 
ЄСПЛ проти України, здійснюється індивідуальне правове регулювання поведінки персо-
ніфікованих суб’єктів суспільних відносин, якими є держава в особі її уповноважених ор-
ганів та скаржника;  є) правові позиції ЄСПЛ, як частина його остаточних рішень та ре-
зультат офіційної інтерпретації конвенційних норм, не здійснюють самостійного регуляти-
вного впливу на суспільні відносини, а діють лише в сукупності із закріпленими в Конвен-
ції правилами поведінки, що тлумачаться, а отже мають нормативний характер.  

Враховуючи викладене вище, запропонуємо такий концепт правового феномена, що 
складає предмет дослідження: «регулятивний вплив Конвенції та практики ЄСПЛ на юри-
дичну діяльність в Україні – це їх дія на суспільні відносини, поведінку суб’єктів з метою 
їх упорядкування, охорони та розвитку, проявами якої є нормативне регулювання, що 
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здійснюється мотивувальною частиною остаточних рішень ЄСПЛ у сукупності з нормою 
Конвенції, зміст якої роз’яснюється, та/або індивідуальне регулювання, що здійснюється 
резолютивною частиною остаточних рішень Страсбурзького Суду Ради Європи».  
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РЕГУЛЯТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В УКРАИНЕ 
В статье исследованы современные научные подходы к пониманию общетеоретической катего-
рии «правовое регулирование», его способы, методы и типы, на основе чего раскрыто содержание 
понятия «регулятивное воздействие Конвенции и практики Европейского Суда по правам челове-
ка на юридическую деятельность в Украине», выяснено его характерные черты. Доказано, что 
индивидуальное регулирование поведения персонифицированных субъектов права осуществляет-
ся через резолютивную часть окончательных решений Страсбургского Суда Совета Европы, а 
мотивировочная часть его решений имеет нормативный характер при условии наличия усто-
явшейся судебной практики и только в совокупности с конвенционной нормой. 

Ключевые слова: правовое регулирование; способы и методы правового регулирования; типы пра-
вового регулирования; регулятивное воздействие; нормативное и индивидуальное регулирование. 
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REGULATORY IMPACT OF EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
PRACTICE ON THE LEGAL ACTIVITY IN UKRAINE  

This article deals with modern scientific approaches to the understanding of the general theoretical 
category «legal regulation», its methods and types.  
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On the basis of the obtained knowledge the author has exposed the content of the concept «the regulatory 
impact of the Convention and the practice of the European Court of Human Rights on legal activity in 
Ukraine» and its characteristics. 

According to the results of the study, he has made following conclusions are that have a methodological 
significance: a) Conventional law-order as a result of such influence is ensured by means of a special legal 
regime, which is a combination of methods and types of legal regulation; b) within the framework of the 
regulatory influence of the Convention and the European Court practices, the conduct of a person is 
arranged by means of universal access, as a type of legal regulation; c) the subjects’ behavior having state-
power duties is ordered by means of an imperative method of legal regulation, which has elements of 
discretion; d) normative regulation of social relations is carried out by the Convention as part of the 
national legislation of Ukraine; d) the operative part of the final judgment of the European Court against 
Ukraine makes individual legal regulation of the behavior of personalized subjects of public relations, 
namely, state bodies and the complainant; g) European Court’s legal positions as part of its final decisions 
and the result of the official interpretation of the conventions, does not exercise an independent regulatory 
influence on social relations, but only together with Convention’s norms and having normative character. 

The author has proposed the following concept of the investigated legal phenomenon: «The regulatory 
impact of the Convention and the practice of the European Court of human rights on legal activity in 
Ukraine is their effect on social relations, the subjects’ behavior in order to regulate, protect and develop, 
whose manifestations are normative regulation, which is carried out by a motivating part of the final 
decisions of the European Court together with the Convention’s norms, the content of which has been 
clarified, and / or the individual regulation implemented by the operative part of the final decisions of the 
Strasbourg Court of the Council of Europe. 

Key words: legal regulation; methods of legal regulation; types of legal regulation; regulatory impact; 
normative and individual regulation. 

Надійшла до редколегії 22.10.2018 
 
 
 
 
 



Правовий часопис Донбасу № 4 (65) 2018 

70 
 

УДК 82.09 (076) 
DOI https:// doi.org/10.32366/2523-4269-2018-65-4-70-75 

Павліченко Євгенія Володимирівна, 
кандидат юридичних наук 
(Донецький юридичний інститут МВС України,  
м. Кривий Ріг) 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4284-9824 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ СУТНОСТІ 
КОМПАРАТИВІСТИКИ В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 

Розкрито питання визначення сутності компаративіс-
тики, особливості її розвитку в юриспруденції, визначено 
зміст порівняльного правознавства, визначено значення 
порівняльного аналізу правових систем, надано теорети-
чне осмислення можливостей застосування компаративі-
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Постановка проблеми. Термін «компаративістика» походить від латинського «тра-

ктування», що означає «порівнюю», «порівняння». Предметом компаративістики є генети-
чні, генетично-контактні зв'язки і типологічні збіги (аналогії). Вона має свою специфіку й 
методику, видозмінюється залежно від естетичної концепції вченого. Компаративізм, ком-
паратизм – порівняльний, порівняльно-історичний методи, які застосовуються при вивчен-
ні споріднених предметів і явищ. 

З погляду застосування компаративістики в юриспруденції, вона являє собою метод 
дослідження нормативних систем різних держав на основі порівняння  цих систем та 
принципів функціонування. На сучасному етапі компаративістика – це порівняльне право-
знавство. Компаративістика в юриспруденції використовується з давніх часів. Проте вва-
жається, що засновником окремої галузі виступає Монтеск'є. 

Порівняльне правознавство може використовуватися як до діючих норм, так і до 
тих, що існували раніше. Зіставлення однотипних положень, галузей, інститутів, подій, що 
мали місце в різні періоди, називають діахронним. Але найчастіше в ролі предмета дослі-
дження виступають діючі юридичні системи та їх елементи. У цьому випадку говорять про 
синхронне порівняння. У практиці і теорії також розрізняють сфери аналізу. На макрорівні 
проводяться порівняльні дослідження в межах правових сімей або систем. Мікросфера пе-
редбачає вивчення норм, інститутів, категорій. 

Значення компаративістики в системі правознавства полягає в тому, що її призна-
ченням стає вироблення методичних засад оновлення науки та  визначення умов щодо фо-
рмування нового національного і міжнародного юридичного інституту, що відповідає  ви-
могам сьогодення.  

Значення порівняльного аналізу полягає в тому, що на його засадах здійснюється  
дослідження тенденцій розвитку систем, можливостей з метою використання досягнень 
інших культур, шляхів збереження власних традицій, норм і цінностей. Компаративістика 
дозволяє розшири та уточнити сформоване уявлення про розвиток правової сфери. Отри-
мані порівняльні результати  допомагають юристам діяти як у межах національної систе-
ми, так і в межах міжнародної інтегративної структури. Ці завдання можуть бути виконані 
тільки за допомогою комплексного підходу до проблеми. На часі виникає необхідність си-
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стемного переосмислення існуючих напрямків наукових досліджень. Також виникає пот-
реба вивчення зарубіжного досвіду щодо застосування порівняльного правознавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі порівняльне правоз-
навство знаходить широке застосування для дослідження як вже діючих норм права, так і 
для сформованих раніше. Порівняння однотипних положень, галузей, інститутів, подій, що 
мали місце в різні періоди називають діахронними. Наразі в ролі предмета дослідження 
виступають діючі юридичні системи та їхні елементи. Такі порівняння називають  синх-
ронними [1]. 

Проблеми застосування компаративістського методу дослідження в науках право-
вого характеру висвітлено в роботах таких вчених, як О. Л. Бигич,  М. І. Хавронюк,  
В. В. Навроцький, В. Л. Федоренко,   Л. Л. Корчевна,  В. Е. Беспалов, М. І. Бажанова, 
В. В. Сташис,  В. Я. Тацій, М. І. Мельник та інших. Однак немає єдиного погляду щодо 
застосування компаративістського методу дослідження у правових науках, що потребує 
подальшого дослідження в цьому напрямку. 

Метою статті є теоретичне осмислення можливостей застосування компаративіст-
ського методу у правозастосовчому напрямку.  

Виклад основного матеріалу. На даний час компаративістика широко використо-
вується для визначення та розвитку оптимальних шляхів  вітчизняного права, актуальними 
є порівняльні наукові дослідження. Це обумовлено тим, що за сучасних умов юридичні 
дослідження виходять за рамки окремо взятої держави  [2]. 

На думку  М. І. Хавронюка,  наукові дослідження компаративістського типу дозво-
ляють визначати проблеми національного законодавства та підвищувати їхню достовір-
ність і розвивати наукову теорію даного напрямку [3]. 

Вказуючи на наукове значення компаративістики, В. О. Навроцький стверджує, що 
значна роль в Україні відводиться використанню  зарубіжного досвіду юридично-
правового розвитку [4]. 

Основою компаративістського дослідження є метод порівняння. Порівняння – це зі-
ставлення чого-небудь з метою виявлення схожості та розбіжностей [5].  

Порівняльний метод – це засіб визначення досліджуваного напрямку на основі  по-
рівняння з уже дослідженим [6]. Наукове порівняння розглядається як логічний прийом 
пізнання, як процес, як специфічний пізнавальний результат [7]. 

Саме порівняльне правознавство змінює правову науку з партикулярного характеру, 
що перешкоджає її розвитку, на світовий  рівень. Компаративістський метод має широкий 
функціональний характер, тобто знаходить використання як на теоретичному, так і на ана-
літичному напрямках. 

Як уже зазначалося, для компаративістського методу характерними є такі два на-
прямки: 

– синхронічний за умови, коли порівнянню підлягають об’єкти, концентровані в пе-
вному терміновому періоді, типових умовах; 

– діахронічний, тобто історичний, за умови, коли об'єкт досліджується з точки зору 
еволюційного підходу [7]. 

Основне призначення правової компаративістики полягає у створенні  можливості 
застосування більш якісних юридичних норм у правову практику певної держави, суспіль-
ства. Це означає, що використання методів компаративістики повинно спрямовуватися на 
поліпшення ефективних правових норм на основі досвіду їх використання іншими держа-
вами, водночас здійснюється поетапне вилучення застарілих, нераціональних норм або 
проводиться їхнє вдосконалення. 

Компаративістські методи дослідження мають аксіологічний, оціночний характер. 
У зв’язку з цим їх практичне використання повинно бути чітко обґрунтованим. Викорис-
товуючи ці методи, потрібно досить критично ставитися до результатів проведеного порі-
вняння. Так, К. Цвайгер вказує на доцільність формування критеріїв визначеного критич-
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ного ставлення, що необхідні для обґрунтування найбільш доцільного і правильного рі-
шення [10]. 

Необґрунтованість  використання  компаративістських методів може спричинити 
уявлення про те, що результатом проведення компаративістського дослідження може бути 
лише запозичення більш ефективних правових норм, які буде рекомендовано для викорис-
тання в національному законодавстві.  

Однак слід зазначити, що будь-яка норма законодавства є виразом права,  тому  за-
позичення має ґрунтуватися на обов’язковому врахуванні національних умов.  Під час 
проведення компаративістського дослідження мають бути враховані національні правові 
відмінності, аналіз яких надасть змогу визначити конкретні шляхи подолання існуючих 
проблем у національному правовому законодавстві. 

Слід мати на увазі, що правові відмінності можуть бути різними: постійними чи  
тимчасовими; стабільними, професійними [11].  

На думку М. І. Бажанова, компаративістський метод забезпечує умови провести 
оцінку норми права країн зарубіжжя з метою їх використання в національному законодав-
стві, тобто сприйняття окремих положень [13]. 

За твердженням О. Л. Бигича, порівняльний аналіз, проведений з метою уникнення 
проблем у національному законодавстві, має відповідати таким вимогам:  

– у зв'язку з тим, що окремо взятий нормативний акт є результатом розвитку суспі-
льних відносин, то під час прийняття такого акта виникає потреба  дослідити динамічний 
розвиток відносин, які треба урегулювати;  

– необхідно точно визначити, до якої галузі права належать дані суспільні відноси-
ни, якими нормативними актами вони регулюються; провести їх порівняння задля  усунен-
ня проблем;  

– за результатами проведеного дослідження потрібно виявити негативні факти у 
процесі функціонування таких відносин, підкреслити все позитивне та взяти до уваги при 
прийнятті нового нормативного акта або доповнення до вже існуючого;  

– здійснити порівняння національного законодавства на підставі заздалегідь визна-
ченої та обґрунтування можливості співставлення конкретних об’єктів, оскільки за умови 
їх непорівнянності практичне значення такого дослідження не буде доцільним [12]. 

Можна стверджувати, що вказані вимоги мають бути застосовані до порівняльного 
правознавства в цілому та мають бути взяті до уваги як типові під час проведення будь-
якого компаративістського дослідження. 

На погляд Є. Назимка, одночасно потрібно враховувати специфічні особливості 
проведення конкретного компаративістського дослідження й такі вимоги: 

– предмет дослідження повинен порівнюватися з аналогічними за їх призначенням 
ознаками, сутністю та властивостями;  

– співставлення має бути системним та підпорядкованим загальній меті, тобто 
отриманні обґрунтованого та істинного результату; 

– мають досліджуватися не окремі випадкові деталі, нюанси, фрагменти тощо, а ти-
пові, достовірні факти в рамках предмета порівняльно-правового аналізу; 

– застосування цього методу має бути поєднане з гармонічним використанням ін-
ших методів наукового пізнання [20]. 

Слід зазначити, що дотримання цих вимог може забезпечити високу результатив-
ність застосування компаративістського методу. До того ж Є. Назимко зазначає, що порів-
няння має бути чітко структурованим відповідно до таких елементів: об’єкта, предмета, 
властивостей, за якими вони порівнюються; висновками проведеного дослідження. 

За умов ефективного використання компаративістського методу дослідження, бу-
дуть створені умови як для виявлення протилежності, відмінності, спадкоємності правових 
систем різних історичних типів і правових сімей, а також можна буде виявити закономір-
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ності функціонування і розвитку, які враховують особливості правових систем різних со-
ціальних структур, епох, країн [14]. 

На теперішній час одержує подальшого розвитку юридична компаративістика. 
З погляду О. В. Чернецької та В. С. Шилінгова, актуальним є питання визначення її 

місця та ролі в системі юридичних наук. Автори під  юридичною компаративістикою ро-
зуміють систему знань, сформованих при здійсненні порівняльних досліджень у правовій 
сфері [14].   

Юридичну компаративістику можна розглядати з двох позицій. З одного боку, вона 
передбачає вивчення явищ, категорій та понять, розглядається як процес порівняння, як 
порівняльно-правовий метод, співставлення та протиставлення, а з іншого – вона уособлює 
право, правові інститути, правові системи та інші правові явища. На засадах юридичної 
компаративістики правові системи одних держав зіставляються, протиставляються, тобто 
порівнюються з правовими системами інших держав. 

Отже, можна зробити висновок, що юридична компаративістика не зводиться лише 
до порівняльно-правового аналізу законодавства, окремих галузей та інститутів права, ідей 
про право. Вона спрямована на отримання цілісного погляду правового розвитку світу. 

М. М. Марченко вказує, що в ролі об’єкта юридичної компаративістики  завжди ви-
ступає об’єктивно існуюча в різних країнах порівняльно-правова реальність [15]. 

Предмет юридичної компаративістики розглядають як процес виявлення та аналізу 
загальних принципів, що містяться у різних правових системах. О. Ф. Скакун вказує, що 
предметом порівняльного правознавства є загальні та окремі, глобальні та внутрішньо-
глобальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування правових систем світу, 
які пізнаються через виявлення між ними схожості та відмінностей [16].  

На погляд А. Х. Саїдова, порівняльне правознавство є науковим напрямом, що ви-
вчає основні правові системи сучасності. Учений встановлює низку питань, які визначають 
предмет порівняльного правознавства, а саме: методологічні проблеми порівняння у праві; 
порівняльне вивчення основних правових систем сучасності; традиційне «порівняльне за-
конодавство»; так зване «функціональне порівняння»; історико-порівняльне вивчення пра-
ва [17]. 

Юридична компаративістика досліджує геоправовий зміст засобом порівняння ком-
плексу правових явищ, які мають тісний зв'язок із політичними, соціальними, культурними 
та іншими аспектами функціонування права. 

Методологія юридичної компаративістики бачиться як сукупність теоретичних 
принципів, категорій, логічних прийомів і спеціальних способів пізнання геоправового 
простору на основі дослідження конкретних національних правових систем та їх типів, ті-
сно пов’язаних із цивілізаційними, культурними, ідеологічними та іншими аспектами.  

Порівняльне правознавство ґрунтується на методологічних засадах  сучасної юри-
дичної науки. Тому методологія компаративістики не може бути обмеженою використан-
ням виключно порівняльно-правового методу, хоча він  є провідним у науці порівняльного 
правознавства. Отже, можна говорити про те, що порівняльне правознавство засноване на 
свідомому, теоретично і методично виваженому застосуванні порівняльного методу як ос-
новного наукового методу дослідження.  

Порівняльно-правовий метод являє собою систему мислення, тобто суму критеріїв, 
яка повинна забезпечити досягнення правильного результату. 

Порівняльно-правове дослідження передбачає виявлення спільного, водночас від-
находить і те, чим відрізняються порівнювані правові системи. Обидва завдання і можли-
вості порівняльно-правового дослідження є також взаємопов’язаними. З одного боку, порі-
вняння передбачає встановлення спільного, що може бути виявлене лише за допомогою 
порівняльного методу, а з іншого – сприяє встановленню відмінностей у порівнюваних 
об’єктах. 
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Порівняльно-правовий метод є одним із важливих засобів вивчення правових явищ. 
Завдяки його застосуванню стає можливим виявити загальне, особливе та конкретне в пра-
вових системах сучасності.    

Дослідження зазвичай передбачають застосування функціонального критерію в по-
рівняльному правознавстві. Позитивний напрямок використання функціонального крите-
рію полягає у спрямованості на виявлення аналогічних рішень власних правових проблем 
в тих або інших галузях зарубіжного права. 

Слід відзначити, що загальна методологія ґрунтується на всебічному системному 
аналізі порівнюваних юридичних явищ різних правових систем із застосуванням комплек-
су засобів порівняння з метою виявлення загального, специфічного і того, що не піддається 
порівнянню.  

Висновки та напрямки подальших досліджень. Узагальнюючи проведені наукові 
дослідження, можна відзначити, що розвиток і зміцнення міжнародних зв’язків України, її 
інтеграція до ЄС обумовлюють реформування правової системи України в напрямі право-
вого забезпечення її подальшого розвитку. 

Потреби юридичної науки і юридичної практики викликають необхідність вивчення 
зарубіжної науки та практики розбудови національних правових систем інших країн. 

На вирішення цих завдань і спрямована нова для вітчизняної юриспруденції юри-
дична наука – юридична компаративістика, або порівняльне правознавство. 

До основних проблем і напрямів сучасних компаративістських досліджень можна 
віднести: загальнотеоретичні та методологічні питання розвитку компаративістики як га-
лузі юридичної науки – дослідження основних об’єднань (правових сімей, правових кіл) 
правових систем сучасності; порівняльно-правові дослідження, що здійснюються в межах 
теоретико-історичних, галузевих та спеціальних (прикладних) юридичних наук. 

На вирішення цих проблем будуть спрямовані подальші дослідження. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ 
КОМПАРАТИВИСТИКИ  В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Раскрыты вопросы определения сущности компаративистики, особенности ее развития в юрис-
пруденции, определено содержание сравнительного  правоведения, показано значение сравнитель-
ного анализа правовых систем, предоставлено теоретическое  осмысление возможностей приме-
нения компаративистского метода в правоприменительном направлении. 
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RESEARCH OF THEORETICAL ESSENCE OF COMPARATIVE STUDIES IN 
JURISPRUDENCE 

The article presents the results of a study concerning the use of methods of comparative studies in the 
system of jurisprudence. At the present time comparative studies are presented as a comparative law. It is 
shown that comparative law can be used to study both the existing legal norms and used in previous 
periods. The subject of the study is legal systems in their comparison. It is proved that the importance of 
comparative studies is expressed in the formation of methodological condition for the renewal of legal 
science and formation of a new national and international juridical institute that meets the conditions of 
modern social development. 

The use of methods of comparative studies allows us to develop and specify scientific ideas regarding the 
formation of the legal sphere. It has been proved that the received comparative results help lawyers to act 
both on the scale of the national system, and in the system of the international integration structure. 

The main problems of modern methods of comparative studies concerning general-theoretical methodical 
issue of development of comparative studies as a branch of legal science, legal system of modernity are 
shown. 
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ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЗАКОН І ЗВИЧАЄВА 
ПРАВОСВІДОМІСТЬ ЯК ЧИННИКИ 
СОЦІАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ 

У статті розглядається проблема співвідношення кано-
нів християнської віри і звичаєвого права в добу Київської 
Русі. Їх симбіоз породив унікальну правосвідомість, що ви-
ступала важливим чинником соціальної регуляції у дав-
ньоруському суспільстві. Особлива увага приділяється 
Статуту Володимира Великого, у якому було здійснено 
першу спробу поєднання християнських релігійних норм 
зі звичаями, що панували у дохристиянські часи. У висно-
вках стверджується, що християнське віровчення посту-
пово перетворилось на ідеологічний орієнтир давньорусь-
кої правосвідомості. 
Ключові слова: християнство; правосвідомість; дже-
рела права; звичаєве право; релігійні норми. 

 

Актуальність дослідження. У наш час, коли надзвичайно актуальним є пошук са-
моідентифікації в сучасному світі як окремими особистостями, так і цілими народами та 
націями, важливо встановити, яким чином еволюціонувала національна ідеологія в межах 
духовно-політичної думки? У цьому контексті, перш за все, слід звернутися до часів вини-
кнення і становлення Київської Русі, яка в період свого найвищого розквіту, що припав на 
кінець Х – І пол. ХІ ст., стала чи не наймогутнішою державою Європи. Безперечно, таке 
стрімке зростання політичного, духовного та культурного авторитету Київської Русі стало 
можливим завдяки процесу християнізації. Відбувається гуманізація суспільства, зростає 
грамотність населення, внаслідок появи «Руської правди» упорядковуються правові стосу-
нки – все це заклало фундаментальні основи вітчизняної духовно-політичної думки, яка 
надалі стане визначним фактором формування української національної ідеологеми. 

Християнство, ставши цивілізаційним вибором наших пращурів, створило переду-
мови для духовного єднання суспільства навколо однієї спільної ідеї – боротьби за духовне 
спасіння після тілесної смерті та отримання Божої милості на небесах. Існування цієї ідеї 
допомогло формуванню з народу однієї великої релігійної спільноти. Маркер релігійної 
приналежності починає відігравати все більшу роль як у середині суспільства, так і при 
встановленні зв’язків з іншими народами. На тлі цих процесів зникає родоплемінна самоі-
дентифікація. Люди починають відчувати духовну єдність, що стало дуже важливим кро-
ком на шляху утворення народу, а згодом і нації. 

Проблема співвідношення релігійних норм християнства та звичаєвого права у кон-
тексті їх впливу на процеси соціальної регуляції доби Київської Русі привертала увагу дос-
лідників ще за часів Російської імперії. Звичайно, більшість подібних робіт було виконано 
у рамках тогочасної парадигми «православ’я, самодержав’я, народність» і була далекою 
від встановлення об’єктивної істини. Проте існували й певні виключення, зокрема, слід 
відзначити ґрунтовне дослідження з історії руського права Д. Самоквасова, який побіжно 
торкався і даної проблематики [10]. У радянські часи на цю тему майже не звертали уваги, 
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і лише в останні десятиліття вітчизняна історично-правова наука поповнилася кількома 
цікавими роботами, присвяченими ролі церкви в соціально-політичній структурі Київської 
Русі та впливу християнських канонів на звичаєву правосвідомість тогочасного обивателя 
[4; 8–9]. 

Метою роботи є встановлення ступеня впливу християнських релігійних норм та 
моралі на звичаєву правову традицію Київської Русі, що, зі свого боку, дозволить 
з’ясувати роль кожного з цих чинників у процесах соціальної регуляції давньоруського су-
спільства.  

Виклад основного матеріалу. У юридичному словнику правосвідомість визначено 
як систему понять, поглядів, уявлень і почуттів з приводу чинного або бажаного юридич-
ного права, а також діяльності, пов’язаної з цим правом. Вона є найближчим ідеологічним 
джерелом об’єктивного юридичного права та дотримання законності, проте здатна відігра-
вати й протилежну роль [12, c. 514–515]. 

Поняття і уявлення, що були основою правосвідомості населення Київської Русі, 
стали основним ідеологічним орієнтиром поведінки. Правові цінності давньоруського сус-
пільства у період його становлення відрізнялись від цінностей візантійської правової куль-
тури. Християнство як державна релігія визначило особливості розвитку давньоруської 
державності та ідеології. Поступово в державі формувалися політичні, економічні та куль-
турні інститути. 

Церква в Київській Русі стала ще одним інститутом соціальної регуляції. 
В. М. Ричка, аналізуючи процес становлення церкви у структурі давньоруської держави, 
виділяє два етапи. Перший (з часу запровадження християнства у Київській Русі як держа-
вної релігії до кінця XI – поч. XII ст.) був періодом визначення юридичних умов та засобів 
існування церкви. З появою наприкінці XI – на поч. ХІІ ст. церковно-монастирського зем-
леволодіння завершується ґенеза духовенства як соціального стану, а з кінця XII ст. спо-
стерігається зміцнення церковної організації [8, с. 87]. 

Останні десятиліття X ст. та початок XI ст. були періодом пристосування церкви до 
місцевого середовища і узгодження давньоруського звичаєвого права та візантійського, як 
церковного, так і світського. Постійний контингент священнослужителів, що під час рефо-
рми з’явився на Русі, спочатку був представлений константинопольськими та корсунськи-
ми кліриками, які принесли з собою канонічне право [4, с. 82]. 

Виникнення і становлення давньоруського права тривало доволі довгий історичний 
період. На початковому етапі існування Київської Русі формування правової системи від-
бувалося на основі норм звичаєвого права. Саме їм належала регулятивна функція суспі-
льних відносин, реалізація якої дозволила перетворити звичай чи не на головнішу складо-
ву механізму спілкування у рамках соціуму. Він зароджується ще на стадії родоплемінних 
відносин, а під час кризи родового ладу і початку державотворчих процесів у східнос-
лов’янському середовищі набуває нового змісту, ставши наріжним каменем правової куль-
тури Київської Русі. Правовий звичай як джерело давньоруського права в IX–XI ст. був 
предметом численних наукових дискусій. Погляди вчених щодо трактування самого дже-
рела права розходяться, оскільки науковці є прихильниками різних концепцій праворозу-
міння. 

Слід зазначити, що взаємодія канонічного та звичаєвого права у ширшому значенні 
може бути розглянута як співвідношення візантійської та давньоруської правової культури. 

До найдавніших джерел права належать також церковні статути князів та візантій-
ське право Володимира Святославовича і Ярослава Володимировича (Х–ХІ ст.), що міс-
тять норми, які регулювали  шлюбно-сімейні відносини, види та покарання за злочини 
проти церкви, сім’ї та моралі. Положення статутів визначали юрисдикцію церковних орга-
нів та судів. Ще одним із джерел права Київської Русі була візантійська правова його ре-
цепція, а через неї – частково і римського права. Прийняття християнства та формування 
християнської культури, тісні взаємовідносини Візантії з іншими країнами спричинили 
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справжній переворот у всіх сферах політико-правового життя Київської Русі. Положення 
звичаєвого права багато в чому суперечили постулатам християнської моралі та церковно-
му праву і потребували перегляду. З поширенням християнства на Русі сформувалася цер-
ква зі своїми канонічними законами, зі своїми служителями, починаючи від митрополитів-
греків і закінчуючи духовними особами менш високого рангу, які входили до когорти 
освіченої суспільної еліти, яка прагнула до вдосконалення тогочасного права. 

Л. А. Кушинська розглядає основні особливості візантійського впливу на доктрина-
льному рівні і в практичному вимірі, що брав до уваги князь Володимир як «еталон», до 
якого прямував правитель. Серед цих особливостей: 

1) доктрина божественного походження влади, що передбачала існування міцного 
централізованого управління. На Русі діяльність князя обмежувала княжа рада, віче; 

2) існування єдиної ідеології. Візантійська імперія успішно пережила часи ідеологі-
чної боротьби з римським патріархатом та суцільної єресі. Панування християнського сві-
тогляду стало характерною особливістю духовного життя держави вже у середині VII ст. У 
Руській державі питання єдиної ідеології стало наріжним каменем державницької політики 
князя Володимира; 

3) функціонування правової системи Візантії, що була спадкоємницею Римської ім-
перії та ґрунтувалася на положеннях кодексу Юстиніана. У зв’язку з тим, що в Київській 
Русі на момент проведення реформи не відбулося кодифікації, і основним джерелом права 
залишався правовий звичай, відомий з русько-візантійських договорів як «Закон Руський» 
[4, с. 83]. 

У науковому доробку можна зустріти різні підходи до визначення та розуміння по-
няття «джерело права». З одного боку – це сукупність поглядів, що визначають філософсь-
ко-правові категорії, тобто це сила, яка породжує право, виробник права. З іншого, під 
джерелом права слід розуміти письмовий документ, що фіксує правові норми, тобто 
пам’ятку права [10, с. 12].  

Звичаєве право як джерело права мало свої «плюси»: консервативність, широку по-
пулярність, звичність його норм. Дотримання норм правового звичаю, крім сили держав-
ного примусу, забезпечувалося також їх сакральним, релігійним характером. Однак інтен-
сивний розвиток нових економічних, політичних, соціальних відносин робив правові зви-
чаї непридатними для регулювання зазначених відносин у силу їх статичного і консерва-
тивного характеру. 

Канонічне право, що містилось у номоканонах, належало до класичного прикладу 
письмових пам’яток. Суть колізії полягала у зіткненні двох різних систем права і в невід-
повідності головних філософсько-правових категорій. Це зумовлено тим, що канонічне 
право сформувалось у формі постанов соборів та синодів, і ці церковні правила набули для 
всіх християн загальнообов’язкового характеру [4, с. 84]. 

На думку В. І. Сергеєвича, звичай виникав не в цілого народу чи племені, а в кож-
ній окремій групі людей, які ведуть спільне життя і можуть своїми діями впливати один на 
одного [11, с. 10–11]. Звичаєвому праву були притаманні такі риси: повторюваність, спон-
танність, обов’язковість, публічність, примітивність судочинства, колективістичність, ет-
нічність.  

Отже, серед джерел права Київської Русі варто виділити, перш за все, звичаєве пра-
во, поряд з яким діяли Закон Руський, статути, прийняті руськими князями. На основі ана-
лізу даних історико-правових документів можна зробити певні висновки щодо взаємовід-
носин держави та церкви у період існування Київської Русі. Церква та духовенство, шука-
ючи шляхів узгодження канону з реаліями тогочасного суспільства, повинні були проде-
монструвати всю гнучкість, щоб пристосуватися до регіональних умов. Укорінення звича-
євих переконань положень зводила нанівець насильницькі заходи, саме через це потрібно 
було проводити обережну та поступову політику зближення ідеологій [1, с. 46]. 
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Населення Київської Русі, безперечно, не відразу сприйняло християнські погляди, 
оскільки праворозуміння було побудоване на давніх звичаях, що склалися історично. Крім 
цього, християнська ідеологія пов’язувалася зі змінами, що відбувалися в державі в ході 
поширення процесів феодалізації, які стосувалися, зокрема, земельних питань 

Після прийняття християнства на теренах Київській Русі розпочинає зростати бояр-
ське і церковно-монастирського землеволодіння, що породило зіткнення інтересів правля-
чої верхівки та громади. Перебуваючи на етапі становлення, давньоруське суспільство пе-
реживало складний перехідний період. У зв’язку з цим для даного етапу характерне поси-
лення соціальної напруги та невдоволення, що спровокувало зростання злочинності, про 
це неодноразово зазначалося у правових пам’ятках того часу [7, с. 103–104]. 

Г. В. Вернадський підкреслював одну характерну особливість права в давній Русі – 
його дуалізм, маючи на увазі ту обставину, за якої «кожне руське плем’я встановлювало 
певні правила соціальної поведінки задовго до утвердження в Києві князів з династії Рю-
рика. Князі, зі свого боку, прагнули накласти на народ нові, вигідні їм, правові зо-
бов’язання. Таким чином, соціальна одиниця – громада, клан, місто – з одного боку, і князь 
– з іншого, були двома основними факторами у розвитку руського права і законодавства» 
[2, с. 227]. 

Вплив церкви з її системою канонічного права з-поміж інших чинників різною мі-
рою проявляється, насамперед, в організації суду і в судочинстві. Найдавнішою формою 
суду був суд громади, члени якої однаково володіли правами та обов’язками в судових ро-
зглядах. Для суду цього періоду характерною рисою була змагальність сторін та їх актив-
ність при розгляді справи, під час збору доказів та свідчень. Головна ідея общинних судів 
полягала в тому, що воля громади втілюється через звичай, який завжди містить у собі 
правду. 

Княжий суд втілювався у цивільному статуті Ярослава Мудрого. Його провідна ідея 
полягала в тому, що закон повинен охороняти особистість від насильства, а князь є пред-
ставником Правди [3, с. 153]. 

У часи Київської Русі судові рішення князів з окремих питань нерідко ставали нор-
мами права. Князь здійснював судові функції щодо найбільш важливих справ, він також 
судив бояр і вирішував скарги на місцевих суддів. На місцях судові функції здійснювали 
посадники і волостелі. 

З розвитком держави поступово зростала кількість злочинів, особливо майнових, 
що призвело до появи безлічі різних допоміжних судових посад. Результатом цього стало 
ускладнення і зростання судового апарату. У «Руській Правді» серед представників судо-
вої влади згадуються мечники, дитячі, вірники, що збирали віри і продажі з населення, ме-
тельники, що збирали судові мита, ябедники та інші [5, с. 25]. 

Поряд із судом посадників і волостелей на місцях існував також боярський суд, 
юрисдикція якого поширювалася на населення, що було залежним від боярина. Боярин, як 
і князь, не всі справи вирішував особисто, частиною судових справ займалися його поміч-
ники. 

Церква контролювала ведення справ, пов’язаних із самовільним розірванням шлю-
бу, зґвалтуванням, викраденням жінок, образою, церковним злодійством, розглядала май-
нові спори між чоловіком і дружиною тощо. Оскільки у Київській Русі не було поділу між 
кримінальним та цивільним правом, то не було відмінності і в судочинстві: всі справи ви-
рішувалися в однаковому порядку.  

Протистояння громади, з одного боку, і державної влади та церкви – з другого, ви-
магало чіткої формалізованої регламентації правовідносин. У цій складній ситуації виник-
ла проблема як самого статусу, так і повноважень церкви, що зумовило активізацію князів-
ської правотворчості. Попередньо видані устави і уроки, що містили уточнення та пояс-
нення звичаєво-правових норм, відрізнялися від тих, які були сформовані у X–XI ст., та 
узгоджували звичаєве право та християнські норми. 
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У статуті Володимира було передбачено перелік справ, що належали до церковної 
юрисдикції. У зазначеному документі князь закликає своїх наступників до непорушного 
збереження постанов, складених ним на основі рішень, що приймали вселенські церковні 
собори і законів візантійських імператорів, тобто керуючись грецьким Номоканоном. Ста-
тут врегульовував становище церкви у Київській Русі, адже вона займалася не лише поря-
тунком душ. Крім цього, на неї було покладено багато і цілком мирських питань, що були 
близькими до завдань держави. Церкві було надано широку юрисдикцію над усіма особа-
ми, що сповідували християнство, до складу якої, окрім сімейних справ, входили справи, 
що стосувалися порушення святості, недоторканності християнських храмів і символів, 
віровідступництва, образи морального почуття, протиприродних гріхів, замаху на жіночу 
честь, образу словом. Таким чином, церква відповідала за влаштування і збереження сі-
мейного, релігійного та морального порядку. 

Статут Володимира передбачав надання церкві права бути суддею у справах про 
розлучення, подружню невірність, кровозмішення, повноваження вирішувати майнові 
спори між подружжям, а також питання успадкування між дітьми. До церковної юрисдик-
ції належали усі справи, пов’язані з порушенням церковних правил та релігійних обрядів, 
замах на життя кліриків, справи про дотримання язичницьких вірувань та обрядів, напри-
клад, ворожіння, чаклунство [6, с. 241]. Таким чином, на розгляд церкви передавалась час-
тина тих справ, які раніше вирішувались у межах громади. 

Практичний розвиток начал церковної юрисдикції, окреслених у статуті Володими-
ра, мав місце у Статуті Ярослава Мудрого. Ще в ті часи було сформульовано постулат, що 
будь-який злочин церква розглядає як гріх, однак не будь-який гріх держава визначає як 
злочин. Гріх церква розглядала як моральну несправедливість або неправду, порушення 
божественних законів; злочин як неправдиву антисуспільну поведінку, порушення людсь-
ких законів.  

У статуті Ярослава поняття злочину сформовано як діяння, яким особа завдає мате-
ріальних збитків або морально принижує іншу. Гріх – це не лише діяння, але й думка про 
діяння, якою грішник завдає чи може завдати матеріальну або моральну шкоду не лише 
своєму ближньому, а також самому собі. Саме тому будь-який злочин – це гріх. На взає-
мозв’язку та взаємодії цих понять побудований церковно-судовий порядок вирішення 
конфліктів у статуті Ярослава. Це, так би мовити, фактично моральний катехізис, перетво-
рений на дисциплінарно-юридичні приписи. 

Церковне судочинство Київської Русі відрізнялося від громадського, оскільки цер-
ковні суди мали за мету встановити істину у справі, а громадські – прагнули примирення 
сторін задля збереження громадського спокою. Церковне судочинство мало за основу ка-
нонічне право, громадське судочинство ґрунтувалось на звичаєвому праві. 

Що стосується співвідношення церковного та звичаєвого права, складно визначити, 
яка з цих систем домінувала на офіційному рівні. Очевидно, що відбувалося своєрідне зма-
гання між двома системами права, однак поширення християнських положень відбувалося 
поетапно, інколи витісняючи звичаєві норми, іноді пристосовуючись до них. Вплив Візан-
тії не зумів витіснити старих звичаїв, а сама історико-правова пам’ятка органічно поєдну-
вала норми як церковного, так і звичаєвого права. 

Церковне право було змушене пристосовуватись до умов суспільного середовища 
того часу та намагалось ліквідувати певні соціальні суперечності. Церква продовжувала 
боротьбу із незаконним поневоленням вільних людей, а також намагалася встановити пра-
вові норми, що передбачали можливість повернення холопам особистої свободи, сприяла 
обмеженню, а зрештою, й повній ліквідації работоргівлі, взяла під опіку убогих людей, зо-
крема юродивих, жебраків [9, с. 22–23]. 

Прийняття християнства дещо ускладнювало суспільне життя, привносячи в нього 
нові інтереси та відносини. Намагаючись покращити стан справ, князі розмежовували ві-
домства, встановлювали компетенції, перебували в процесі пошуку нових юридичних 
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норм, ефективніших урядових органів, і у зв’язку з цим зверталися до церковної ієрархії, 
до її моральних приписів та юридичних засобів [2]. Церковні судді та правники в Київській 
Русі вивчали візантійське церковне право, зокрема твори про судочинство і управління, 
вибирали з них придатні правила, прагнучи пристосувати їх до місцевого життя. У процесі 
того, як сформовані норми включалися у практику церковних судів, вони набували форми 
законодавчих статей, що вносили у статути або об’єднували у нові зведення від імені князя. 

Висновок. Підсумовуючи викладене вище, зробимо висновки. Церковне управлін-
ня і повчання, без сумніву, вносило в князівську урядову та законодавчу практику, а, мож-
ливо, і в політичну свідомість князів певні технічні та моральні удосконалення, поняття 
про закон, про правителя, початки слідчого судового процесу. 

Церковна ієрархія діяла не так силою, як правилами та установами, привнесеними 
нею, і впливала не тільки на політичний устрій, а й на приватні громадські й особливо на 
сімейні стосунки. Християнське віровчення поступово перетворилося на ідеологічний орі-
єнтир давньоруської правосвідомості, подекуди воно витісняло звичаєві норми, подекуди 
узгоджувалося з ними. У такий спосіб, не заперечуючи історично сформованих звичок та 
забобонів, церква поступово прищеплювала нові поняття та відносини, готуючи людей до 
сприйняття нових норм, і завдяки цьому вони глибоко проникали у правовий та моральний 
склад суспільства. 
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КАК ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ В КИЕВСКОЙ РУСИ 

В статье рассматривается проблема соотношения канонов христианской веры и правового обы-
чая в эпоху Киевской Руси. Их симбиоз породил уникальное правосознание, выступил важным 
фактором социальной регуляции в древнерусском обществе. Особое внимание уделено уставу Вла-
димира Великого, в котором впервые была осуществлена попытка сочетания христианских ре-
лигиозных норм с обычаями, царившими в дохристианские времена. В выводах утверждается, 
что христианское вероучение постепенно превратилось в идеологический ориентир древнерусско-
го правосознания. 
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CHRISTIAN LAW AND TRADITIONAL LEGAL CONSCIOUSNESS  
AS FACTORS OF SOCIAL REGULATION IN KIEVAN RUS 

The article deals with the problem of correlation between the canons of Christian faith and customary law 
in Kievan Rus. Their symbiosis bred a unique legal consciousness, which was an important factor of social 
regulation in the Old Russian society. Legal values of the Old Russian society at the time of its formation 
differed from the values of the Byzantine legal culture. Christianity as a state religion determined the 
peculiarities of the development of Old Russian statehood and ideology. Gradually, political, economic and 
cultural institutions were formed in the state. Recent decades of the 10th century and the beginning of the 
11th century were a period of adaptation of the church to the local environment and harmonization of Old 
Russian customary law and Byzantine law, both ecclesiastical and secular. 

Particular attention is paid to the Statute of Volodymyr the Great, in which the first attempt to combine 
Christian religious norms with the customs prevailing in pre-Christian times was made. In this document, 
the Prince calls on his successors to preserve indefeasible regulations based on the decisions of the 
ecumenical councils and the laws of the Byzantine emperors, guided by the Greek Nomocanon. The statute 
regulated the position of the church in Kievan Rus, as it was engaged not only in the salvation of souls. In 
addition, it carried out many secular issues that were close to the tasks of the state. The church was granted 
wide jurisdiction over all those who professed Christianity. 

The conclusions state that the church hierarchy acted not as much power as the rules and institutions 
brought by it and it affected not only the political system, but, in particular, private social and family 
relations. The Christian doctrine gradually turned into an ideological guide of ancient legal consciousness. 
Sometimes it displaced customary norms and sometimes it coordinated with them. Thus, without denying 
the historically established customs and superstitions, the church gradually instilled new concepts and 
relationships, preparing them for awareness of new norms. It caused the deep penetration of the legal and 
moral structure of society by the church. 

Key words: Christianity; legal consciousness; sources of law; customary law; religious norms. 
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У ДОКТРИНІ МІЖНАРОДНОГО  
МИТНОГО ПРАВА 

У статті досліджено погляди вчених щодо вживання ка-
тегорій «об’єкт» і «предмет» під час характеристики по-
няття міжнародного митного права та винесено на обго-
ворення власні міркування стосовно доцільності розробки 
єдиного узгодженого наукового підходу щодо їх інтерпре-
тації та вживання. Запропоновано під час здійснення ха-
рактеристики поняття міжнародного митного права по-
слуговуватися похідними від категорій «об’єкт» і «пред-
мет» термінами «предмет міжнародного митного права» і 
«об’єкт міжнародних митних правовідносин». 
Ключові слова: міжнародне митне право; предмет; 
об’єкт; міжнародні митні відносини; правове регулювання; 
митне право; митна справа. 

 
Постановка проблеми. Однозначність термінології є однією з основних цілей, до 

якої прагне кожна галузь юридичної науки, зокрема, й наука міжнародного митного права, 
адже відсутність узгодженого підходу до розуміння термінів, якими оперують учені, як і 
відсутність усталеного підходу до вживання термінів, які співвідносяться як ціле і частина, 
плутанина під час визначення таких термінів або їх синонімічне вживання, не сприяють 
пізнанню сутності міжнародного митного права. Особливої актуальності проблематика те-
рмінологічної невизначеності в доктрині міжнародного митного права отримує, коли на 
наукове обговорення виносяться такі її теоретичні категорії, як «об’єкт» і «предмет».  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної 
проблеми свідчить про те, що у представників доктрини міжнародного митного права іс-
нують значні розбіжності в поглядах щодо розуміння категорій «об’єкт» і «предмет». Зок-
рема, непоодинокими є такі випадки: одні автори обґрунтовують наявність у міжнародного 
митного права об’єкта і предмета, а інші визнають існування лише його предмета правого 
регулювання; одні вчені називають об’єктом те, що інші називають предметом, і навпаки; 
одні дослідники визначають предмет міжнародного митного права, виходячи з власних по-
глядів на його місце в системі права, а інші пропонують це робити, спираючись на визна-
чення предмета національного митного права тощо. Комплексні теоретичні дослідження 
означеної проблематики у вітчизняній науці міжнародного митного права не проводилися. 

Серед українських та зарубіжних авторів, праці яких було проаналізовано під час напи-
сання цієї статті, слід згадати такі прізвища: К. Г. Борисов, Н. Е. Буваєва, В. Г. Буткевич, 
Н. А. Воронцова, І. О. Климова, В. М. Малиновська, В. В. Мицик, Б. І. Нефедов, 
С. М. Овчинников, В. В. Прокопенко, Т. В. Русских, К. К. Сандровський, В. М. Хропанюк, 
О. Г. Чернявський, О. В. Шорников та ін. 

Формування мети статті. Мета статті полягає у висвітленні доктринальних підхо-
дів до інтерпретації категорій «об’єкт» і «предмет» під час характеристики поняття міжна-
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родного митного права та винесенні на обговорення власних міркувань стосовно їх мож-
ливого розуміння і вживання. 

Виклад основного матеріалу. Огляд наукової та навчальної літератури з міжнаро-
дного митного права свідчить про існування двох підходів до інтерпретації та вживання тер-
мінів «об’єкт» і «предмет» під час характеристики поняття міжнародного митного права. 

Представники першого з них (К. Г. Борисов, В. В. Мицик, К. К. Сандровський та 
інші) послуговуються обома цими термінами у словосполученнях «об’єкт міжнародного 
митного права» («об’єкт правового регулювання міжнародного митного права») і «предмет 
міжнародного митного права» («предмет міжнародних митних правовідносин»). У цілому 
їх погляди на об’єкт міжнародного митного права як на міжнародні відносини збігаються. 
Відмінними вони є за обраними критеріями, що використали вчені для визначення кола 
таких відносин. 

К. Г. Борисов, наприклад, визначає об’єкт міжнародного митного права в широкому 
розумінні та стверджує, що він являє собою міжнародні митні відносини в цілому, тобто 
весь комплекс митних відносин світового співтовариства у всьому різноманітті їх зв’язків, 
спрямованих на повагу митного суверенітету їх учасників. Однак далі несподівано, всупе-
реч логіці власних міркувань і викладеного вище визначення зазначеної категорії, та без 
належного пояснення, автор вказує, що об’єктом правового регулювання міжнародного 
митного права (у розумінні об’єкта міжнародного митного права – П. С.) є міжнародні 
економічні відносини держав у сучасній загальній системі міждержавних зв’язків, спрямо-
ваних на повагу економічного та митного суверенітету їх учасників [1, с. 9, 29]. 

В. В. Мицик вважає, що об’єктом міжнародного митного права (автором також вико-
ристовується словосполучення «об’єкт правового регулювання міжнародного митного права» – 
П. С.) є договірні відносини між його суб’єктами, пов’язані з митним оформленням осіб, ван-
тажів, транспортних засобів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон, а 
також відносини, що виникають унаслідок взаємного співробітництва держав у питаннях за-
побігання митним злочинам, їх розслідування та покарання за них, і які зафіксовані в міжна-
родних двосторонніх або багатосторонніх митних угодах [2, с. 79]. Тобто автор звужено розг-
лядає об’єкт міжнародного митного права, виключаючи з нього міжнародні відносини, що 
безпосередньо здійснюються між його суб’єктами до укладення міжнародного договору, а та-
кож міжнародні відносини, правове регулювання яких здійснюється на основі норм міжнаро-
дних звичаїв. Крім цього, поряд із митним оформленням існують й інші заходи реалізації мит-
ної політики держав, наприклад, справляння митних платежів, здійснення митного контролю 
тощо, з приводу яких суб’єкти міжнародного митного права вступають у міжнародні митні 
відносини, і про які не слід забувати автору, який намагається побудувати визначення поняття 
об’єкта (предмета) міжнародного митного права шляхом викладення їх вичерпного переліку. 

К. К. Сандровський, зі свого боку, у визначенні об’єкта міжнародного митного пра-
ва не виходить за межі його розуміння як суто міждержавних відносин та пропонує розг-
лядати об’єкт міжнародного митного права як міждержавні відносини відповідно до всього 
кола питань митного характеру – і власне митні (наприклад, договірні відносини щодо 
спрощення і гармонізації митних процедур, що стосуються пропуску через митний кордон 
фізичних осіб, вантажів, транспортних засобів і різного роду предметів та цінностей), і ві-
дносини, безпосередньо з ними пов’язані (наприклад, відносини між державами щодо на-
дання привілеїв та імунітетів, серед яких, як відомо, передбачені також і митні привілеї). 
Проте у власному визначенні міжнародного митного права автор розширює коло учасників 
таких відносин до всіх суб’єктів міжнародного права та включає, на нашу думку, безпідс-
тавно, до його об’єктної сфери, крім митних відносин, також відносини у сфері міжнарод-
них економічних, торговельних, транспортних зв’язків і туризму. За такого тлумачення 
об’єкта міжнародного митного права, К. К. Сандровський порушує визначений ним же 
критерій самостійності міжнародного митного права як галузі міжнародного права – спе-
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цифіка об’єкта регулювання, якому відповідають саме міждержавні митні відносини [3,  
с. 44, 32]. 

Зауважимо також, що ні внутрішньодержавне митне право, ні міжнародне митне право 
не регулюють і не можуть регулювати відносини, пов’язані з митним оформленням осіб (фі-
зичних осіб) або їх пропуску через митний кордон, бо митному оформленню підлягають тіль-
ки товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються через митний 
кордон держави, а порядку пропуску через митний кордон фізичних осіб взагалі не існує. 

Схожими погляди українських учених є і на предмет міжнародного митного права, 
який вони ототожнюють із предметом міжнародних митних правовідносин та інтерпретують 
як матеріальні цінності й матеріальні та нематеріальні блага, дії чи утримання від дій. Зок-
рема, К. К. Сандровський визначає як приклад предмета міжнародних (митного характеру) 
правовідносин, конкретні дії з приводу співробітництва та взаємодопомоги у боротьбі з ми-
тними правопорушеннями, очікувані блага матеріального характеру від укладення торгово-
економічної угоди про надання режиму найбільшого сприяння [3, с. 46]. 

В. В. Мицик конкретних прикладів предмета міжнародного митного права не наводить, 
бо вважає: «його предметом може бути будь-який предмет будь-якої галузі права, але тільки 
за певних умов дії та часу: при митному оформленні (зберіганні) митними органами, при пе-
реміщенні через державний митний кордон, при порушенні міжнародного митного законодав-
ства на території країни, а також виключно на час дії міжнародної митної угоди. Поза цими 
умовами предмет міжнародного митного права залишається предметом іншої галузі права – 
найчастіше, враховуючи його специфіку, він буває предметом міжнародного економічного, 
торговельного, транспортного, фінансового права» [2, с. 80]. 

Зазначимо, що за такого тлумачення міжнародне митне право взагалі не має власно-
го предмета. Щодо вказаних автором умов дії та часу, то, на нашу думку, вони також є 
дискусійними. По-перше, у міжнародному праві не існує такого явища, як міжнародне ми-
тне законодавство. Не використовується цей термін і в теорії митного та міжнародного ми-
тного права. По-друге, усі дії, що здійснюються митними органами в межах території пев-
ної держави, зокрема й пов’язані з притягненням до відповідальності за порушення митних 
правил, регламентуються законодавством, переважно митним, цієї держави, і тому не мо-
жуть визначати предмет міжнародного митного права, яке є складовою іншої правової сис-
теми – міжнародного права. По-третє, зі змісту статті складно зрозуміти позицію автора 
щодо виду міжнародної митної угоди, під час дії якої предмет міжнародного економічного, 
торговельного, транспортного або міжнародного фінансового права перетворюється на 
предмет міжнародного митного права, а також щодо механізму такого перетворення тощо. 

К. Г. Борисов, на відміну від В. В. Мицика та К. К. Сандровського, доходить виснов-
ку, що предмет міжнародного митного права складають міждержавні зв’язки, що виникають 
у процесі переміщення через митний кордон товарів, фізичних осіб, предметів, послуг та ка-
піталів. Тобто за такого підходу К. Г. Борисов називає предметом міжнародного митного 
права те, що українські вчені визнають його об’єктом. До того ж учений, з одного боку, зву-
жує предмет міжнародного митного права до суто міждержавних відносин, а з іншого – на 
нашу думку, також необґрунтовано, розширює його межі за рахунок включення до нього 
відносин, не пов’язаних із переміщенням через митний кордон товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення [1, с. 7, 29]. 

Представники другого підходу, характеризуючи поняття міжнародного митного 
права, використовують лише термін «предмет» у словосполученні «предмет міжнародного 
митного права» («предмет правового регулювання міжнародного митного права») і не опе-
рують таким терміном, як «об’єкт». Як і у їхніх опонентів, погляди представників другого 
підходу на «предмет міжнародного митного права» як на міжнародні відносини також у 
цілому збігаються. Однак коло таких відносин та критерії їх визначення у багатьох з них 
відрізняються.  

С. М. Овчинников, наприклад, власного визначення предмета міжнародного митного 
права не пропонує, але зазначає, що під час його визначення слід виходити з формулюван-
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ня предмета національного митного права, бо воно має первинний характер. Автор з цією 
метою посилається на ст. 3 Митного кодексу РФ [4, с. 81]. 

Схожу позицію обстоює і український правник Т. В. Русских, однак визначальним 
для встановлення кола суспільних відносин, що регулює міжнародне митне право, тобто 
його предмета, вбачає словосполучення «питання митного характеру», під яким пропонує 
розуміти: «все, що входить в доктринальне вітчизняне поняття митної справи, а також взає-
мообумовлючі сфери буття» [5, с. 18]. 

Практично аналогічного погляду щодо змісту предмета міжнародного митного права 
дотримується ще один вітчизняний науковець, В. В. Прокопенко, який стверджує, що «думка 
низки науковців єдина щодо предмета правового регулювання міжнародного митного права, – 
це суспільні відносини між суб’єктами міжнародного права, які виникають у процесі їх спів-
праці з питань митного (і не тільки) характеру» [6, с. 377]. 

Зазначимо, що за таких підходів визначень предмета міжнародного митного права мо-
же буде стільки, скільки й фахівців, що його вивчають, адже єдиного розуміння предмета на-
ціонального митного права, як і кола питань митного (і не тільки) характеру, не існує ні на за-
конодавчому, ні на доктринальному рівнях.  

Окремі вчені, наприклад Н. А. Воронцова та І. О. Климова, визначають предмет мі-
жнародного митного права через його порівняння з предметом міжнародного економічно-
го права, а саме з міждержавними економічними відносинами та відносинами в галузі еко-
номіки між державами та іншими суб’єктами міжнародного права. Відповідно до їхніх мі-
ркувань, предмет міжнародного митного права є більш комплексним і включає в себе й 
неекономічні відносини, що виникають у сфері митного співробітництва держав. Серед 
останніх особливе місце належить аспектам адміністративної відповідальності, заходам 
щодо боротьби з контрабандою, необхідності проведення оперативно-розшукової роботи. 
Ці правовідносини, очевидно, виходять за рамки міжнародного економічного права, під-
сумовують учені [7, с. 74]. 

Зауважимо, що за такого розуміння предмет міжнародного митного права включає в 
себе предмет міжнародного економічного права, а отже, з позиції логіки, напрошується ви-
сновок, що міжнародне економічне право є складовою частиною міжнародного митного пра-
ва. Однак у дійсності це не так. Визнають це і Н. А. Воронцова та І. О. Климова, коли вказу-
ють на те, що міжнародному митному праву як самостійній галузі міжнародного права влас-
тивий власний предмет регулювання – міждержавні митні відносини [7, с. 75]. 

Відповідає таке твердження й прийнятому в загальній теорії права підходу до розу-
міння предмета правового регулювання як одного з головних критеріїв галузевого розме-
жування норм права.  

Отже, якщо кожній окремій галузі права має відповідати певна сукупність якісно 
однорідних суспільних відносин, то для міжнародного митного права такими відносинами 
є саме міжнародні митні відносини. Водночас інші, споріднені з міжнародними митними 
відносинами та пов’язані з переміщенням товарів, транспортних засобів та інших предме-
тів через митний кордон, зв’язки, зокрема у сфері міжнародної економіки, торгівлі, транс-
порту, фінансів, туризму тощо, хоча безпосередньо й не регулюються нормами міжнарод-
ного митного права, однак все одно опосередковано перебувають під його впливом.  

З огляду на викладене, можна стверджувати, що предмет міжнародного митного 
права складають міжнародні митні відносини. Усі інші, вказані вище, види міжнародних 
відносин у сукупності утворюють предмет правового впливу міжнародного митного права, 
який, таким чином, є значно ширшим за обсягом, аніж його предмет правового регулювання. 

Не менш оригінальною можна вважати характеристику предмета міжнародного митно-
го права, побудовану на основі диференціації міжнародних відносин, що виникають між дер-
жавами та міжнародними міжурядовими організаціями, на групи залежно від сфер міжнарод-
ного митного співробітництва. Так, В. М. Малиновська, вважає, що предмет міжнародного 
митного права складають такі групи відносин: відносини у сфері організації митного контро-
лю за переміщенням товарів, багажу, послуг і капіталів через митні кордони держав і митних 
союзів; відносини у сфері встановлення і (або) уніфікації митних тарифів, що діють на митних 
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територіях держав або митних союзів; відносини у сфері узгодженого застосування заходів 
нетарифного регулювання міжнародної торгівлі; відносини у сфері спрощення і гармонізації 
митних процедур (митних режимів); відносини у сфері узгодженого застосування митних 
пільг і преференцій; відносини у сфері організації спільних заходів щодо боротьби з контра-
бандою та іншими митними правопорушеннями [8, с. 52]. Своєю чергою, Н. Е. Буваєва теж 
виділяє шість груп міжнародних митних відносин, однак по-іншому визначає сфери, на основі 
яких здійснює відповідний поділ, а саме: узгодження правил класифікації та кодування това-
рів у митних цілях (правил побудови товарних номенклатур митних тарифів); уніфікації пра-
вил митної оцінки товарів, правил визначення митної вартості товарів; узгодження правил ви-
значення країни походження товарів та застосування митних пільг і преференцій; спрощення 
та гармонізації митних процедур та інших митних формальностей; організації митного конт-
ролю за переміщеннями осіб, товарів і транспортних засобів і супутні їм відносини; терміни 
митного контролю, права та обов'язки третіх осіб, інформування, консультування, оскарження 
тощо; боротьби з контрабандою та іншими митними правопорушеннями [9, с. 25].  

Не вдаючись до дискусії з приводу використаних В. М. Малиновською та 
Н. Е. Буваєвою словесних конструкцій для формулювання пропонованих ними сфер міжнаро-
дного митного співробітництва, зауважимо, що будь-яке визначення предмета міжнародного 
митного права, сформульоване шляхом конкретизації видів міжнародних відносин, що його 
складають, у вичерпному переліку, зокрема й наведені вище, не здатне охопити усієї багато-
манітності таких відносин, а отже, є не повним. Адже, як слушно наголошують з цього приво-
ду автори підручника «Загальна теорія права», за загальною редакцією професора 
М. І. Козюбри: «Коло суспільних відносин, що підлягають правовому регулюванню, не є пос-
тійним; воно може змінюватися залежно від потреб суспільства» [10, с. 98]. 

Тим більше, що міжнародними митними відносинами, які в сукупності складають пре-
дмет міжнародного митного права, поряд із відносинами міжнародного митного співробітниц-
тва, є також відносини з питань взаємної адміністративної допомоги в митних справах та від-
носини боротьби (або конфлікту) між суб’єктами міжнародного митного права в митних спра-
вах, які на основі різних критеріїв так само диференціюються на різні види.  

Крім того, вважаємо, що характеристика поняття міжнародного митного права буде 
більш повною, якщо з цією метою разом із терміном «предмет міжнародного митного пра-
ва» вживати термін «об’єкт міжнародних митних правовідносин», визначення якого (незва-
жаючи на те, що в теорії міжнародного права існують різні бачення об’єкта міжнародних 
правовідносин) залишилося поза увагою вчених, що досліджували різні аспекти міжнарод-
ного митного права. 

В. Г. Буткевич, наприклад, вказує на існування різних поглядів на об’єкт міжнародних 
правовідносин: 1) об’єкт правовідносин та об’єкт права – це одне й те саме; 2) територія, дії, 
утримання від дій, природні багатства континентального шельфу, об’єкти, які запустили в ко-
смічний простір; 3) конкретні матеріальні й нематеріальні блага (політичні, матеріальні, духо-
вні, особисті тощо), з приводу яких склалися суб’єктивні права та обов’язки суб’єктів; 4) зо-
бов’язання, що випливають із правових норм; 5) всі сторони державної діяльності; 6) влада, 
населення і територія; 7) сукупність позитивних і негативних дій суб’єктів міжнародного пра-
ва; 8) все те, що стосується міжнародних відносин; 9) сила природи, сила людей і сила суспі-
льства; 10) інтереси держав тощо.  

Щодо власного погляду на об’єкт міжнародних правовідносин, то вчений доходить 
висновку, що ним можуть бути тільки суспільні відносини. Відповідно до його міркувань, 
різниця між об’єктом міжнародного права (система міжнародних відносин) та об’єктом 
міжнародних правовідносин (чітко визначені міжнародні відносини) криється в обсязі від-
носин, що підлягають регулюванню, у ступені їх індивідуальності [11, с. 454–455]. 

Ми, зі свого боку, поділяємо думку тих науковців, які стверджують, що об’єктом 
міжнародних правовідносин є фактична поведінка їх учасників, що виявляється в діях або 
утриманні від дій, тобто діяльність, що здійснюється в межах міжнародних відносин, які 
складають предмет правового регулювання міжнародного права. 
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Отже, об’єктом міжнародних митних правовідносин є фактична поведінка, діяльність 
їх учасників, що здійснюється в межах міжнародних митних відносин, які складають пред-
мет міжнародного митного права. 

Висновки. З огляду на викладене вище, з метою вироблення узгодженого підходу 
до вживання термінів «об’єкт» і «предмет» під час характеристики поняття міжнародного 
митного права, сучасна парадигма його дослідження повинна ґрунтуватися на таких теоре-
тичних положеннях, що мають методологічне значення: 

1) категорії «об’єкт» і «предмет» мають важливе значення для з’ясування сутності 
міжнародного митного права, їх не можна ототожнювати за жодних обставин; 

2) категорія «предмет» є вихідною для теоретичної характеристики поняття «предмет 
міжнародного митного права», а категорія «об’єкт» – для теоретичної характеристики поняття 
«об’єкт міжнародних митних правовідносин»; 

3) предмет міжнародного митного права складають міжнародні митні відносини; 
4) міжнародними митними відносинами є відносини міжнародного митного співробіт-

ництва, відносини з питань взаємної адміністративної допомоги в митних справах та відноси-
ни боротьби (або конфлікту) між суб’єктами міжнародного митного права в митних справах. 
На основі різних критеріїв означені групи відносин можуть бути додатково диференційовані 
на різні види; 

5) інші, споріднені з міжнародними митними відносинами та пов’язані з перемі-
щенням товарів, транспортних засобів та інших предметів через митний кордон, зв’язки, 
зокрема у сфері міжнародної економіки, торгівлі, транспорту, фінансів, туризму тощо, у 
сукупності утворюють предмет правового впливу міжнародного митного права, який є 
значно ширшим за обсягом, аніж його предмет правового регулювання; 

6) об’єктом міжнародних митних правовідносин є фактична поведінка, діяльність їх 
учасників, що здійснюється в межах міжнародних митних відносин, які складають предмет 
міжнародного митного права. 

Запропонований нами підхід до вживання категорій «об’єкт» і «предмет» у доктри-
ні міжнародного митного права, а також розуміння понять «предмет міжнародного митно-
го права» та «об’єкт міжнародних митних правовідносин», певною мірою, не співпадає із 
представленими у сучасній науці міжнародного митного права поглядами, тому полеміка з 
приводу означеної проблематики може й повинна тривати й надалі. 
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expediency of developing a coherent scientific approach to their interpretation and usage. After all, the 
lack of the unified approach to the unequivocal understanding and use of the terms used by scientists who 
study international customs law does not contribute to the knowledge of its essence and significantly 
complicates its study to applicants of higher education and other interested persons.  In particular, there 
are cases when: some authors justify the object and subject of international customs law, while others 
recognize the existence of only its subject of legal regulation; some scientists call the object what others call 
the subject, and vice versa; some researchers determine the subject of international customs law on the basis 
of their own views on its place in the legal system, while others suggest doing so based on the definition of 
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ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
ЯК ПОВНОЦІННІ СУБ’ЄКТИ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У статті на основі застосування методів аналізу та по-
рівняння співставлено характеристики суб’єкта господа-
рювання із характеристиками закладу вищої освіти (далі 
– ЗВО). Показано, що останній виступає у господарських 
відносинах під єдиною власною назвою, його представляє 
одноосібний керівник, у ЗВО є юридична адреса, гербова пе-
чатка (якщо ЗВО офіційно не відмовився від її викорис-
тання), статус юридичної особи; ЗВО може обирати не 
лише організаційно-правову форму суб’єкта господарю-
вання, але й комерційний чи некомерційний статус. ЗВО 
володіє, користується і розпоряджається належним йому 
майном на основі права власності, права господарського 
відання (комерційний ЗВО), права оперативного управлін-
ня (некомерційний ЗВО), може користуватися майном на 
основі договорів оренди, лізингу або концесії. ЗВО легітимі-
зується через проходження процедур державної реєстрації 
та ліцензування, підсумком яких є факт утворення та 
отримання статусу юридичної особи. Також ЗВО прохо-
дить і інші процедури легітимації. Він має значний обсяг 
господарської компетенції, зокрема може провадити на пі-
дставі договорів спільну діяльність з навчальними закла-
дами, науковими установами та іншими суб’єктами гос-
подарювання, провадити фінансово-господарську та іншу 
діяльність відповідно до законодавства та статуту, роз-
поряджатися власними надходженнями тощо. ЗВО відпо-
відає за результати своєї діяльності і в разі вчинення 
правопорушень у сфері господарювання може понести 
штрафні, адміністративно-господарські, оперативно-
господарські санкції, санкції за порушення антимонопо-
льно-конкурентного законодавства тощо. Зроблено висно-
вок, що сучасний український ЗВО має усі характеристи-
ки, притаманні суб’єкту господарювання, яким він і є. 
Ключові слова: заклад вищої освіти (ЗВО); суб’єкт гос-
подарювання; майно; право власності; реєстрація; ліцен-
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зування; господарська компетенція; господарська відпові-
дальність; санкції. 

Актуальність теми. Сучасна політична та економічна ситуація в Україні знаходить 
прояв у всіх галузях і сферах соціально-економічної діяльності. Вона чинить вплив на всі 
підприємства, установи, організації незалежно від їх організаційно-правової форми, виду 
діяльності, форми власності майна, прибуткового чи некомерційного статусу тощо. Не є 
винятком і заклади вищої освіти (далі – ЗВО), які вимушені шукати додаткові джерела на-
дходження фінансових, матеріальних та інших ресурсів, необхідних для забезпечення своєї 
діяльності. Законодавством ЗВО не заборонено це робити. До того ж є спеціальні підза-
конні нормативно-правові акти, які детально регулюють надання ЗВО, що працюють на 
основі майна державної та/або колективної форм власності, додаткових платних освітніх 
та інших послуг. Основним серед них є постанова КМУ «Про затвердження переліку плат-
них послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закла-
дами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» зі зміна-
ми 2018 року [1]. 

Через це виникає значна кількість питань, зокрема питання щодо правового статусу 
ЗВО, визначення суті грошових надходжень до його рахунків (а особливо стосовно суті 
тих фінансових ресурсів, що перевищують вартість витрат); щодо застосування чи не за-
стосування до ЗВО ознак суб’єкта підприємницької діяльності, а у зв’язку з цим питання 
щодо сплати чи несплати ним податку на прибуток та інших податків і зборів; та й взагалі 
питання щодо визнання чи невизнання ЗВО повноцінним суб’єктом господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Раніше українські дослідники уже нама-
галися дати відповіді на поставлені вище питання. Аналізували елементи правового стату-
су ЗВО та правового режиму їх діяльності такі вчені, як Л. В. Гурак [2], Б. В. Деревянко [3; 
4], М. Н. Курко [5; 6], О. В. Куцурубова-Шевченко [7; 8], А. О. Монаєнко [9; 10], 
Є. А. Огаренко [11; 12], І. М. Острівний [13; 14], М. О. Тимошенко [15; 16], Ю. М. Фролов 
[17] та ін. Слід також вказати, що нами раніше було проведено комплексний аналіз механі-
змів державного управління розвитком ВНЗ системи МВС [18; 19]. Незважаючи на значну 
кількість проведених досліджень, сучасна ситуація вимагає проведення нових. Нещодавно 
було прийнято нові фундаментальні для сфери освіти України закони – «Про вищу освіту» 
від 1 липня 2014 року [20] та «Про освіту» від 5 вересня 2017 року [21]. На основі поло-
жень останнього тепер ВНЗ отримали назву ЗВО. І названі закони внесли певні зміни  
й у надання додаткових платних освітніх та інших послуг, і в правовий режим діяльності,  
і в правовий статус ЗВО взагалі. А тому сьогодні нагальною необхідністю є визначення 
приналежності ЗВО до суб’єктів господарювання. 

Зважаючи на викладене вище, ціль статті полягає у доведенні приналежності ЗВО 
до повноцінних суб’єктів господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Для визначення приналежності ЗВО до суб’єктів го-
сподарювання, однаково як і відсутності такої приналежності, потрібно застосувати метод 
порівняння. За його допомогою можна співставити характеристики суб’єкта господарю-
вання та характеристики діяльності ЗВО. Але спочатку слід нагадати, яких суб’єктів Гос-
подарський кодекс України (далі – ГК України) відносить до суб’єктів господарювання. 
Частина перша статті 55 ГК України суб’єктами господарювання визнає учасників госпо-
дарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську 
компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і 
несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, пе-
редбачених законодавством [22]. Ця норма має загальний характер, уточнення якого слід 
шукати в теорії господарського права. А там уже давно визнано п’ять головних ознак, які у 
своїй сукупності характеризують економічну сутність як правосуб’єктне утворення. Декі-
лька років тому абсолютна більшість підручників і посібників з господарського права на-
зивала такі ознаки: 1) організаційна єдність; 2) майнова відокремленість; 3) легітимність 
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існування як суб’єкта господарювання; 4) наявність господарських прав та обов’язків; 
5) відповідальність за результати господарювання [23, с. 219]. Сьогодні першу ознаку до-
повнюють терміном «визначеність організаційно-правової форми». 

Отже, тепер можна переходити до співставлення за допомогою методу порівняння 
названих п’яти ознак суб’єкта господарювання із ознаками ЗВО. 

Перша ознака передбачає участь у господарських відносинах суб’єктів, які ма-
ють: певну внутрішню структуру; назву та юридичну адресу (єдина назва об’єднує усі вну-
трішньоструктурні, зокрема й географічно відокремлені, підрозділи); єдиного керівника 
(одноосібного чи колегіального), який має право діяти від імені всього утворення і підпис 
якого засвідчується гербовою печаткою (у тому випадку, якщо суб’єкт не відмовився від 
використання печаток); найчастіше мають статус юридичної особи (в окремих випадках 
суб’єкт господарювання може і не мати статусу юридичної особи); керівників внутрішньо-
структурних підрозділів (якщо це великий суб’єкт), які представляють лише свої підрозді-
ли і мають право діяти від імені всього суб’єкта лише у випадку отримання нотаріально 
засвідченої довіреності від керівника або у випадку видання останнім відповідного наказу, 
у якому визначаються межі повноважень такого внутрішньоструктурного керівника. Прое-
ктуючи всі ці ознаки на ЗВО, варто визнати, що він повністю відповідає наведеній харак-
теристиці. Навіть більше, визначення ЗВО у пункті 7 частини першої статті 1 Закону Укра-
їни «Про вищу освіту» надається через термін «юридична особа», а тому кожен ЗВО має 
статус юридичної особи. Керівник ЗВО є одноосібним і найчастіше має назву «ректор», 
рідше – «президент» або «начальник». 

Друга ознака передбачає наявність у суб’єкта майна, необхідного для здійснення 
господарської діяльності. При цьому форми майнової відокремленості можуть бути різни-
ми. Суб’єкт господарювання може працювати, використовуючи майно на основі права 
власності (у цьому випадку суб’єкт може мати на меті одержання прибутку, а може мати і 
некомерційний характер, переслідуючи інші цілі), права господарського відання (у цьому 
випадку суб’єкт господарювання володіє, користується і розпоряджається майном, нада-
ним йому власником для здійснення господарської діяльності у формі підприємництва), 
права оперативного управління (а в цьому випадку власник надає некомерційному 
суб’єкту господарювання своє майно, яким останній володіє, користується і розпоряджа-
ється з майже повністю відсутньою правомочністю розпорядження; у цьому випадку не-
комерційний суб’єкт господарювання стосовно долі кожного об’єкта основних засобів по-
винен звертатися за дозволом до власника). Крім трьох основних правових режимів майна, 
які було названо, суб’єкт господарювання може користуватися майном, наданим йому в 
користування на основі договорів оренди, лізингу чи концесії. Спроектувавши наведену 
ознаку на ознаки діяльності ЗВО, необхідно зазначити, що останні можуть бути некомер-
ційними суб’єктами, які володіють, користуються та розпоряджаються майном, що нале-
жить їм на основі права власності або праві оперативного управління. У першому випадку 
усі три правомочності є достатньо широкими, обмеженими лише спеціальним законодав-
ством, яке не належить до господарського. У другому випадку правомочність розпоря-
дження цим майном буде зведена майже до нуля і визначатиметься його власником. Варто 
також зазначити, що чинний Закон України «Про вищу освіту» не містить зобов’язання 
утворювати ЗВО лише у формі некомерційної організації, як було раніше. Там лише сказа-
но, що ЗВО є установою. Визначення установи у частині третій статті 83 Цивільного коде-
ксу України (далі – ЦК України) дається через термін «організація» із характеристикою 
засновників, які не беруть участь в управлінні діяльністю цією установою, а також через 
характеристику досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок об’єднання (виді-
лення) ними майна [24]. Статтею 86 ЦК України «Здійснення підприємницької діяльності 
непідприємницькими товариствами та установами» визначено, що установи можуть поряд 
зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не вста-
новлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та 
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сприяє її досягненню [24]. Частиною першою статті 27 «Правовий статус закладу вищої 
освіти» передбачено можливість діяльності ЗВО в одному із таких статусів: бюджетна 
установа; неприбутковий заклад вищої освіти; прибутковий заклад вищої освіти [20]. Пот-
рібно зазначити, що названу норму було запроваджено Законом України «Про освіту» 5 
вересня 2017 року. А отже, на відміну від законодавства про вищу освіту, яке діяло всього 
більше року тому, сьогоднішнє законодавство надає можливість ЗВО мати підприємниць-
кий характер. Раніше інші, крім вищих, навчальні заклади могли бути суб’єктами 
підприємницької діяльності, утвореними з метою досягнення економічних і соціальних 
результатів та одержання прибутку; а також некомерційними суб’єктами господарювання 
– належати до державного або комунального секторів економіки в галузях (видах 
діяльності), у яких забороняється підприємництво, на основі рішення відповідного органу 
державної влади чи органу місцевого самоврядування [4, с. 20]. А ЗВО (тоді ВНЗ) можли-
вості вибору не мали, і всі, незалежно від форми власності, утворювалися у формі некоме-
рційного підприємства. Тепер цю недоречність усунено. Тому комерційний ЗВО може во-
лодіти, користуватися та розпоряджатися майном на основі права власності (як і некомер-
ційний ЗВО), права господарського відання (такої можливості некомерційний ЗВО не має, 
у цьому випадку комерційний ЗВО отримує майно від власника для здійснення підприєм-
ницької діяльності; правомочність розпорядження майном обмежена власником, але не на-
стільки жорстко, як на основі права оперативного управління, зокрема власник визначає 
перелік напрямів використання ЗВО отриманих прибутків, у межах якого спрямовуються 
фінансові кошти); користуватися майном на основі укладених договорів оренди, лізингу, 
концесії (так само, як і некомерційний ЗВО). Достатньо поширеними випадками є укла-
дання ЗВО договорів оренди приміщень. Особливо це є поширеним у великих містах, де 
придбати приміщення в центрі ЗВО часто не може, а діяльність саме в центрі є визначаль-
ною перевагою на конкурентному ринку освітніх послуг. 

Третя ознака передбачає необхідність проходження суб’єктом господарювання пев-
них процедур легітимації. Головною серед усіх процедур є процедура державної реєстра-
ції. Крім неї, суб’єкт господарювання може проходити й інші процедури легітимації, що 
полягають в отриманні або придбанні чи підтвердженні ліцензій, патентів, спеціальних до-
зволів, рівнів акредитації, атестації тощо. Виходячи із визначення ЗВО, наданого пунк-
том 7 частини першої статті 1 Закону України «Про вищу освіту», усі ЗВО зобов’язані 
отримувати ліцензію на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти. 
Крім цього, вони обов’язково проходять процедуру державної реєстрації та отримують 
статус юридичної особи. Особливістю діяльності ЗВО також є необхідність проходження 
та підтвердження рівня акредитації освітньої програми чи ЗВО, а також проходження атес-
тації науково-педагогічними співробітниками, що можна визнати непрямим засобом легі-
тимації самого ЗВО. Також необхідно зазначити, що ЗВО не може працювати без прохо-
дження державної реєстрації та інших процедур легітимації. Інакше він просто не буде по-
вноцінним суб’єктом, не зможе видавати дипломи та офіційні документи, а вся його діяль-
ність може бути визнана незаконною підприємницькою діяльністю. Отже, ЗВО отримати 
цей статус може лише після проходження визначеною законодавством процедури легіти-
мації (а як показано вище – і не однієї). 

Четверта ознака вказує на те, що правосуб’єктне утворення у сфері господарювання 
повинне мати певну сукупність господарських прав та обов’язків. А вся сукупність госпо-
дарських прав та обов’язків складає повний обсяг господарської компетенції [23, с. 219]. 
Ця характеристика виглядає «найбільш вузьким місцем» для ЗВО серед усіх характеристик 
суб’єкта господарювання. Безумовно, ЗВО має значну кількість прав та зобов’язань, які 
визначено у законодавстві, зокрема у названих законах України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», підзаконних нормативно-правових актах, у тому числі в ліцензійних умовах про-
вадження освітньої діяльності [25], безпосередньо у ліцензії, статуті ЗВО. Проте чи буде 
ця компетенція ЗВО мати поширення на діяльність у сфері господарювання? Для відповіді 
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на це питання слід провести хоча б поверховий аналіз основних прав ЗВО, наданих йому 
законодавством. 

Частиною другою статті 32 «Принципи діяльності, основні права та обов’язки за-
кладу вищої освіти» Закону України «Про вищу освіту» визначено значну кількість повно-
важень ЗВО в межах їхньої діяльності. Серед них можна назвати кілька пунктів, які нале-
жать до компетенції у господарській діяльності: 

п. 8) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства; 
п. 15) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні по-

сібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу; 
п. 16) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із навчальни-

ми закладами, науковими установами та іншими юридичними особами; 
п. 22) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законо-

давства та статуту закладу вищої освіти; 
п. 23) розпоряджатися власними надходженнями (для закладів вищої освіти держа-

вної і комунальної форми власності), зокрема від надання платних послуг; 
п. 24) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках [20]. 
Тобто пунктом 8 підтверджено право ЗВО надавати додаткові освітні та інші послу-

ги, внаслідок яких ЗВО отримує фінансові надходження. Продовженням цього пункту мо-
жна вважати пункт 15, яким передбачено можливість надавати платні поліграфічні послу-
ги, а також реалізовувати власну поліграфічну продукцію, зокрема підручники, посібники, 
наукові праці тощо. Пункт 16 взагалі вказує на можливість здійснювати підприємницьку 
діяльність на основі договору про спільну діяльність як з іншими навчальними закладами 
чи науковими установами, так і «іншими юридичними особами» [20]. Якщо абстрагувати-
ся від недоречного застосування законодавцем нав’язаної цивільно-правовими школами 
права неточної і застарілої конструкції «юридична особа» на зазначення суб’єкта і сконце-
нтруватися на суті наших питань, то стає зрозумілим, що такий договір про спільну діяль-
ність ЗВО може укладати з будь-яким комерційним суб’єктом господарювання. Пункти 22, 
23 і 24 взагалі надають ЗВО ті правомочності, які мають у своїй компетенції будь-які пов-
ноцінні суб’єкти господарювання. А на завершення цього переліку законодавець форму-
лює пункт 25 – «здійснювати інші права, що не суперечать законодавству» [20]. Тому ЗВО 
на основі цього пункту та загально-юридичного принципу «дозволено усе, що не заборо-
нено законодавством», який для ЗВО обмежується принципом виключної компетенції «до-
зволено те, що вказано у ліцензії», а також на основі права вибору свого правового статусу 
як бюджетної установи чи неприбуткового ЗВО, чи прибуткового ЗВО, наданого статтею 
27 Закону України «Про вищу освіту», може здійснювати будь-яку підприємницьку госпо-
дарську діяльність, не заборонену законодавством за умови дотримання усіх вимог до неї. 
Проте викладене можливе за умови, що ліцензія передбачає як мінімум можливість надан-
ня додаткових освітніх та інших послуг із переліку, наведеного КМУ. 

Отже, можна стверджувально відповісти на поставлене раніше питання – компетен-
ція ЗВО (принаймні в частині наданих їм прав) має поширення на діяльність у сфері гос-
подарювання. А тому четверта ознака суб’єкта господарювання у повній мірі притаманна 
будь-якому українському ЗВО. 

П’ятою ознакою суб’єкта господарювання передбачено його відповідальність за 
власні результати господарювання. Це означає, що за вчинення правопорушення у сфері 
господарювання до суб’єкта може бути застосовано санкції господарсько-правової відпо-
відальності, названі у розділі V ГК України «Відповідальність за правопорушення у сфері 
господарювання» [22]. Зокрема, порушник може відшкодувати збитки, до нього може бути 
застосовано штрафні та оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські 
санкції, порушник може нести відповідальність за порушення антимонопольно-
конкурентного законодавства. Перелік адміністративно-господарських санкцій є виключ-
ним. А оперативно-господарські санкції можуть бути достатньо різноманітними, оскільки 
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визначаються самими учасниками господарських зобов’язань у договорі. ЗВО, незалежно 
від того чи буде його статус комерційним чи некомерційним, є повноцінним учасником 
договірних господарських та інших зобов’язань. Із кожним новим укладеним договором 
компетенція ЗВО збільшується в частині збільшення обсягу прав та обов’язків (як правило, 
одночасно). І за невиконання зобов’язань ЗВО буде нести відповідальність у сфері госпо-
дарювання. Узагалі, п’ята ознака суб’єкта господарювання притаманна не лише останнім, 
але й іншим учасникам відносин у сфері господарювання. А тому ЗВО несе відповідаль-
ність нарівні з іншими учасниками відносин у сфері господарювання. 

Висновки. Виходячи з проведеного аналізу із застосуванням порівняння, було до-
ведено, що сучасний ЗВО належить до категорії повноцінних суб’єктів господарювання. 
Йому притаманні усі п’ять ознак, що у своїй сукупності характеризують економічну сут-
ність як правосуб’єктного утворення: 1) ЗВО виступає у господарських відносинах під 
власною назвою, має юридичну адресу та статус юридичної особи, власну печатку (якщо 
ЗВО не відмовився від її використання); його представляє одноосібний керівник, підпис 
якого засвідчується; 2) ЗВО може обирати організаційно-правову форму та статус комер-
ційного чи некомерційного; будь-який ЗВО може володіти, користуватися та розпоряджа-
ється майном на основі права власності, користуватися майном на основі договорів орен-
ди, лізингу чи концесії; комерційний ЗВО також може володіти, користуватися та розпоря-
джатися майном на основі права господарського відання, а некомерційний – права опера-
тивного управління; 3) кожен ЗВО перед створенням проходить як мінімум дві процедури 
легітимації – державну реєстрацію та ліцензування, після чого отримує право зватися ЗВО. 
Також ЗВО проходять ще одну процедуру легітимації – акредитацію освітньої програми чи 
акредитацію ЗВО. ЗВО може отримувати ліцензії на здійснення інших видів господарської 
діяльності, не заборонених законодавством та дозволених ліцензією, виданою ЗВО. Спів-
робітники ЗВО проходять процедуру атестації, що можна вважати непрямим засобом легі-
тимації ЗВО. Якість послуг ЗВО підтверджується, а конкурентні переваги на ринку освіт-
ніх послуг набуваються пропорційно якості пройдених процедур легітимації; 4) ЗВО ма-
ють достатній обсяг господарської компетенції, визначений у частині другій статті 32 За-
кону України «Про вищу освіту» та конкретній ліцензії, виданій певному ЗВО; 5) за пору-
шення своїх зобов’язань, що виникли на основі закону чи договору у сфері господарюван-
ня, ЗВО несе господарську та іншу відповідальність. Форма й розмір господарської відпо-
відальності визначається розділом V ГК України. 

Таким чином, ЗВО є повноцінним учасником відносин у сфері господарювання. Навіть 
більше – він є суб’єктом господарювання. А тому і ставлення до нього державних органів та 
інших суб’єктів господарювання повинно бути відповідним. До того ж зміни в українському 
законодавстві, що надали можливість ЗВО самим обирати комерційний чи некомерційний 
статус, є одним із кроків до скасування поділу суб’єктів на комерційні і некомерційні. І на до-
слідженні цих моментів мають бути зосереджені майбутні наукові розвідки. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПОЛНОЦЕННЫЕ 
СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В статье на основе применения методов анализа и сравнения сопоставлены характеристики 
субъекта хозяйствования с характеристиками учреждения высшего образования (далее – УВО). 
Показано, что последний выступает в хозяйственных отношениях под единым названием, его 



Правовий часопис Донбасу № 4 (65) 2018 

97 
 

представляет единоличный руководитель, УВО имеет юридический адрес, гербовую печать (если 
УВО официально не отказался от ее использования), статус юридического лица; УВО может вы-
бирать не только организационно-правовую форму субъекта хозяйствования, но и коммерческий 
либо некоммерческий статус. УВО владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему 
имуществом на основе права собственности, права хозяйственного ведения (коммерческое УВО), 
права оперативного управления (некоммерческое УВО), может пользоваться имуществом на ос-
нове договоров аренды, лизинга или концессии. УВО легитимируется путем прохождения проце-
дур государственной регистрации и лицензирования, итогом которых является факт образова-
ния и получения статуса юридического лица. Также УВО проходит и другие процедуры легити-
мации. Оно имеет значительный объем хозяйственной компетенции, в частности может осуще-
ствлять на основании договоров совместную деятельность с учебными заведениями, научными 
учреждениями и другими субъектами хозяйствования, осуществлять финансово-хозяйственную 
и иную деятельность в соответствии с законодательством и уставом, распоряжаться собст-
венными поступлениями и т.п. УВО отвечает за результаты своей деятельности и в случае со-
вершения правонарушений в сфере хозяйствования может понести штрафные, административ-
но-хозяйственные, оперативно-хозяйственные санкции, санкции за нарушение антимонопольно-
конкурентного законодательства и т.п. Сделан вывод, что современное украинское УВО имеет 
все характеристики, присущие субъекту хозяйствования, которым оно и является. 

Ключевые слова: учреждение высшего образования (УВО); субъект хозяйствования; имущество; 
право собственности; регистрация; лицензирование; хозяйственная компетенция; хозяйствен-
ная ответственность; санкции. 
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THE INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION AS THE COMPLETE 
ECONOMIC ENTITIES 

In the article, on the basis of application the methods of analysis and comparison, the characteristics of the 
entity are compared with the characteristics of the institution of higher education. It is shown that the 
institution of higher education acts in economic relations under its own name, it is represented by a sole 
leader, the establishment has a legal address, a stamp (if it has not officially refused to use a stamp), the 
status of a legal entity; the institution of higher education can choose not only the organizational and legal 
form of the business entity, but also the commercial or non-commercial status. The institution of higher 
education possesses, uses and disposes of property belonging to it on the basis of property rights, the right of 
economic management (commercial institution of higher education), the right of operational management 
(non-commercial institution of higher education), may use the property on the basis of lease, leasing or 
concession agreements. The institution of higher education is legitimized through the passage of state 
registration and licensing procedures, the outcome of which is the fact of the formation and reception of the 
entity’s status legal. Also, the institution of higher education passes other procedures of legitimation. It has 
a significant amount of economic competence, in particular, it may provide, on the basis of contracts, a 
joint activity with educational institutions, academic institutions and other entities to provide financial, 
economic and other activities in accordance with the law and statute, manage their own proceeds and so 
on. The institution of higher education is responsible for the results of its activities and in case of 
committing offenses in the field of management may incur penalties, administrative and economic, 
operational and economic sanctions, sanctions for violation of antimonopoly-competitive legislation, etc. It 
was concluded that the current Ukrainian institution of higher education has all the characteristics 
inherent in the entity, which it is. 

Key words: institution of higher education; entity; property; property right; registration; licensing; 
economic competence; economic responsibility; sanctions. 
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ РЕКЛАМНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРАВОВА ФОРМА 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті досліджено правову природу державного конт-
ролю рекламної діяльності, проаналізовано основні види 
відповідного контролю та систему органів державної вла-
ди, уповноважених здійснювати контроль у сфері рекла-
ми; надано характеристику державного контролю рекла-
мної діяльності як правової форми державного регулюван-
ня рекламної діяльності. Виявлено недоліки сучасного но-
рмативно-правового забезпечення державного контролю 
рекламної діяльності та запропоновано напрямки їх усу-
нення. Запропоновано внесення змін і доповнень до законо-
давства України з метою подальшого розвитку правового 
регулювання рекламних правовідносин. 
Ключові слова: реклама; рекламна діяльність; держа-
вний контроль; державне регулювання; правове регулю-
вання. 

 
Постановка проблеми. Активний розвиток господарських відносин практично не-

можливо уявити за відсутності інформаційного забезпечення процесу господарювання. 
Наразі рекламі відводиться роль як інформації, яка сприяє поєднанню інтересів виробників 
та споживачів певних товарів, робіт та послуг. Проте, крім прогресивного впливу реклами 
на економічні відносини, маємо враховувати її негативні аспекти. Сучасна нормативна ос-
нова державного контролю рекламної діяльності закладена в нормах Закону України «Про 
рекламу», але прогресуючий розвиток реклами та ускладнення структури рекламних пра-
вовідносин обумовлюють потребу істотного оновлення рекламного законодавства. До того 
ж на якості правового забезпечення державного контролю рекламної діяльності відбива-
ються і численні внутрішні суперечності, які містяться в Законі України «Про рекламу». 
Ось чому питання організації належного державного контролю рекламної діяльності в 
Україні є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Реклама привертає увагу широкого ко-
ла дослідників – представників різних галузей знань: юристів, економістів, філософів, со-
ціологів, психологів, філологів, істориків. Серед науковців, які приділяли увагу питанням 
правового регулювання рекламної діяльності, можна відзначити Л. Микитенко, 
З. Кузнецову, О. Потапенко, Н. Саніахметову, А. Стрельникова, А. Черемнову та ін. Слід 
зауважити, що різним аспектам державного регулювання рекламної діяльності приділяєть-
ся значна увага в доктрині адміністративного права. Водночас питання державного конт-
ролю рекламної діяльності в господарсько-правовому аспекті залишаються недостатньо 
дослідженими й такими, що потребують подальшого вивчення.  

Метою статті є аналіз однієї з правових форм державного регулювання рекламної ді-
яльності – державного контролю рекламної діяльності; визначення поняття державного конт-
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ролю рекламної діяльності; виокремлення видів такого контролю та формулювання конкрет-
них пропозицій щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення державного кон-
тролю рекламної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. У механізмі державного регулювання рекламної дія-
льності важливе місце належить державному контролю як однієї з правових форм держав-
ного регулювання економіки й підприємницької діяльності. Для того, щоб належним чи-
ном дослідити складові державного контролю рекламної діяльності, передусім  необхідно 
з’ясувати юридичний зміст категорії «контроль». 

Поняття «контроль» дослівно означає «постійне спостереження, перевірка чого-
небудь» [1, с. 298]. У юридичній та економічній літературі «контроль» розглядається як 
правова форма державного управління економікою [2, с. 21], як функція державного 
управління економікою [3, с. 167–169], як невід’ємна, органічна складова державного 
впливу на економічні процеси [4, с. 93–97]. Поряд із визначенням контролю як функції 
управління, у юридичній літературі зустрічаються й такі його визначення, як вид зворот-
ного зв’язку [5, с. 4], стадія управлінського циклу [6, с. 12], спосіб забезпечення законності 
[7, с. 19] чи метод управлінської діяльності [8, с. 122]. Теорія радянського господарського 
права розглядала контроль як правову форму керівництва народним господарством [9, 
с. 19]. Поділяємо позицію, сформульовану В. Щербиною, згідно з якою державний конт-
роль у сфері господарської діяльності є правовою формою державного регулювання еко-
номіки [10, с. 35]. Виходячи з того, що рекламна діяльність є різновидом господарської ді-
яльності [11, с. 4, 8], обґрунтованою, на нашу думку, є кваліфікація державного контролю 
рекламної діяльності як правової форми державного регулювання рекламної діяльності. 

Потрібно зазначити, що термін «державний контроль» часто зустрічається в чинно-
му законодавстві, проте його визначення міститься лише в окремих нормативно-правових 
актах. Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», під державним наглядом (контролем) розу-
міється діяльність органів державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передба-
чених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства 
суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якос-
ті продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього 
природного середовища [12]. Викладене свідчить, що законодавець ототожнює поняття 
державного контролю та державного нагляду у сфері господарської діяльності. У науковій 
літературі існують різні підходи до співвідношення понять «контроль» та «нагляд» [13, 
с. 7–8; 14, с. 29; 15, с. 39], проте з’ясування означеного питання виходить за межі предмета 
дослідження цієї статті. 

Закон України «Про рекламу» містить термін «контроль за дотриманням законодав-
ства про рекламу» (ст. 26), але в цій статті визначено тільки суб’єктів контролю. Власне ж 
поняття контролю в рекламній галузі, його мети, завдань, об’єкта, видів та форм здійснен-
ня Закон не містить. Не викликає сумніву, що зазначене знижує ефективність здійснення 
контролю у сфері реклами. 

Як зазначено вище, законодавство про рекламу не визначає мети державного конт-
ролю. Однак на підставі аналізу Закону «Про рекламу» [16] можна дійти висновку, що ме-
та контролю рекламної діяльності полягає в забезпеченні дотримання учасниками реклам-
них правовідносин законодавства про рекламу. Обґрунтованою є позиція Л. Микитенко, 
яка стверджує, що визначення мети контролю рекламної діяльності як забезпечення режи-
му законності у сфері рекламних правовідносин є більш доцільним, адже, на відміну від 
заборон у сфері реклами, вплив на економічну поведінку учасників рекламного ринку не є 
метою контрольних заходів [17, с. 206]. Наприклад, виконавчий орган ради (органи сільсь-
кої, селищної, міської ради) як суб’єкт контролю щодо дотримання Правил розміщення 
зовнішньої реклами [18] не може заборонити суб’єкту рекламної діяльності (розповсю-
джувачеві реклами) розміщувати рекламний засіб в обраному ним місці, але він зо-



Правовий часопис Донбасу № 4 (65) 2018 

100 
 

бов’язаний стежити за тим, щоб такі дії виконувалися лише за наявності відповідного до-
зволу. 

Що стосується завдань, які необхідно розв’язувати для досягнення загальної мети 
контролю рекламної діяльності, то до них пропонуємо віднести такі: 

а) визначення відповідності рекламної діяльності чинному законодавству: закон-
ність і достовірність реклами, а в деяких випадках наявність необхідних для її розміщення 
дозволів, погоджень, ліцензій, декларацій відповідності (під час рекламування товарів, які 
підлягають підтвердженню відповідності технічним регламентам, або виробництво чи реа-
лізація яких потребують наявності спеціального дозволу, ліцензії); 

б) перевірка законності, точності, достовірності рекламної інформації та дотриман-
ня добросовісної конкуренції на рекламному ринку; 

в) перевірка використання форм і засобів розповсюдження реклами, які не повинні 
завдавати шкоди споживачам реклами. 

Досліджуючи об’єкти державного контролю рекламної діяльності, варто зазначити, 
що в законодавстві про рекламу та науковій юридичній літературі такий термін відсутній. 
У зв’язку з цим пропонується об’єктом державного контролю вважати діяльність учасни-
ків рекламних правовідносин, результати їхніх дій (замовлення, виготовлення, розповсю-
дження реклами) та стан рекламного ринку загалом як результат сукупної діяльності всіх 
його учасників. Предмет контролю становлять показники, що характеризують той чи ін-
ший аспект діяльності або стану підконтрольного суб’єкта, а підконтрольними суб’єктами 
є суб’єкти рекламної діяльності, до обов’язків яких належить виготовлення та розповсю-
дження реклами. Отже, предметом контролю пропонуємо називати ті притаманні об’єкту 
контролю показники, що підлягають перевірці й визначають перелік та обсяг інформації, 
одержуваної суб’єктом контролю. Наприклад, у замовленні на розповсюдженні реклами, 
забороненої законом, або ж у встановленні наявності достовірної інформації, необхідної 
для виробництва реклами, предметом контролю можуть бути договір, декларація відповід-
ності товару, ліцензія, щоб перевірити, чи не порушено вимоги закону. 

Необхідно зазначити, що будь-яка контрольна діяльність передбачає використання 
контролюючим суб’єктом певних способів, прийомів збирання інформації про підконтро-
льні суб’єкти, виявлення їх відхилень від заданих параметрів, коригувального впливу на 
підконтрольні суб’єкти. Використання таких способів та прийомів набуває зовнішнього 
вираження в тих чи інших діях контролюючого та підконтрольного суб’єктів. Тобто в кон-
трольній діяльності можна розрізняти зміст (який становлять методи контролю) та її зов-
нішній вияв (форми контролю). Оскільки ефективність контролю рекламної діяльності за-
лежить від конкретних дій та процедур, застосовуваних суб’єктами контролю, то особли-
вого значення набуває питання щодо визначення форм контролю рекламної діяльності. 
Виходячи з того, які контрольні заходи використовують органи державного управління, 
зокрема порядок, способи здійснення перевірок, фіксація їх результатів, залежить дотри-
мання законних прав та інтересів учасників правовідносин у сфері реклами.  

У юридичній літературі висловлено різні погляди щодо форм державного контро-
лю. Так, деякі вчені називають ревізію, перевірку, спостереження формами державного 
контролю [19, с. 105], інші вважають, що це методи контролю [20, с. 429]. Ми поділяємо 
позицію науковців [21, с. 7; 22, с. 25], які одностайні в тому, що метод контролю станов-
лять способи і прийоми, засоби реалізації завдань, поставлених перед відповідним органом 
контролю, а форму – зовнішній вияв контролю в конкретних діях контролюючого 
суб’єкта. 

Усю сукупність методів контролю може бути систематизовано за стадіями контро-
льної діяльності, оскільки кожній стадії притаманна власна мета, для досягнення якої за-
стосовують той чи інший прийом. Інформаційна (фактовстановлювальна) стадія контролю 
передбачає застосування методів, за допомогою яких орган контролю в той чи інший спо-
сіб отримує необхідні йому відомості про об’єкт контролю. Способи отримання цих відо-
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мостей можуть бути поділені на спосіб збирання інформації контролюючим суб’єктом 
шляхом перевірок, надсилання запитів тощо та спосіб одержання інформації від підконт-
рольних суб’єктів контролю, на яких покладено обов’язок щодо надання цієї інформації. 

Методи контролю втілюються у формах контролю, передбачених законодавством. 
На сьогодні існує проблема недостатньої правової регламентації форм контролю рекламної 
діяльності законодавством України. Зокрема, у ст. 26 Закону України «Про рекламу», у 
якій йдеться про органи, що мають право здійснювати контроль у цій сфері, форми конт-
ролю не названі. Найчастіше порядок здійснення тих чи інших контрольних процедур у 
сфері реклами врегульовано підзаконними нормативними актами, а в згаданому Законі 
взагалі відсутні вказівки на існування таких процедур. В окремих випадках (замовлення, 
виготовлення чи розповсюдження реклами, яка не відповідає вимогам законодавства Укра-
їни, зокрема недобросовісної реклами) форми контролю рекламної діяльності лише пев-
ною мірою встановлено та регламентовано, наприклад нормативно-правовими актами Ан-
тимонопольного комітету України [23] чи інших органів влади [24]. 

Залежно від часу здійснення державного контролю рекламної діяльності слід розрі-
зняти контроль попередній, поточний і наступний. До методів попереднього державного 
контролю рекламної діяльності можна віднести: дозвіл на розміщення зовнішньої реклами; 
погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами з відповідним центральним або 
місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, утримувачем 
інженерних комунікацій. 

Поточний контроль здійснюється безпосередньо під час виконання тих чи інших дій 
підконтрольними суб’єктами.  

Наступний контроль реалізується у формах перевірок (планових, позапланових, те-
матичних та комплексних), запитів щодо вартості розповсюдженої та виготовленої реклами. 

Одним із необхідних елементів механізму державного контролю є його структурно-
організаційна форма – система державних органів, наділених повноваженнями щодо реалі-
зації цієї функції державного управління. 

Наразі в Україні відсутній єдиний орган контролю за рекламою. У сфері реклами 
спеціальними суб’єктами контролю, як визначено ст. 26 Закону «Про рекламу», є такі ор-
гани державної влади: 1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав спожи-
вачів (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту спо-
живачів); 2) Антимонопольний комітет України; 3) Національна рада України з питань те-
лебачення і радіомовлення; 4) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
фінансову політику (Міністерство фінансів України); 5) Національна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку; 6) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сферах будівництва, архітектури (Державна архітектурно-будівельна інспекція 
України); 7) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 
державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення 
(Державна служба України з питань праці). Наступним пунктом статті Закону конкретизо-
вано межі компетенції цих органів: «На вимогу органів державної влади, на які покладено 
контроль за дотриманням законодавства про рекламу, рекламодавці, виробники та розпо-
всюджувачі реклами зобов’язані надавати документи, усні чи письмові пояснення, відео- 
та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень 
щодо контролю» [16]. 

Варто відзначити, що важлива роль держави в економіці в юридичній транскрипції 
означає наявність у державних органів, що здійснюють безпосереднє регулювання або 
управління тими чи іншими процесами в економіці, визначеної компетенції, певних прав і 
обов’язків щодо всіх (або ж у кожного органу – до визначених) учасників економічних ві-
дносин [25, с. 186]. 
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Аналіз контрольної діяльності Державної служби України з питань безпечності хар-
чових продуктів та захисту споживачів й Антимонопольного комітету України дозволив 
виявити дублювання їх повноважень у рекламній сфері. Зокрема, до таких належать: за-
хист від порушень законодавства у рекламній сфері, запобігання та припинення недобро-
совісної реклами, що може ввести в оману та завдати шкоди громадянам, юридичним осо-
бам і державі, зазіхає на суспільні інтереси, принципи гуманності та підвалини людської 
моралі тощо. Існує неписана домовленість між керівництвом місцевих управлінь захисту 
споживачів і підрозділів антимонопольної служби щодо того, що перші займаються відс-
тоюванням прав фізичних осіб, а останні – юридичних осіб. Також у практиці діяльності 
цих відомств відомі випадки, коли їх підрозділи розглядали одні й ті самі порушення та 
приймали рішення щодо штрафних санкцій кожен зі свого боку.  

Необхідно також враховувати, що чинне законодавство покладає більшу частину 
контролю за рекламою на Державну службу України з питань безпечності харчових про-
дуктів та захисту споживачів. Але цей орган і так переобтяжений багатьма повноваження-
ми та функціями, які він зобов’язаний виконувати. Захист прав споживачів – досить широ-
ка сфера діяльності, яка стосується не тільки реклами. Центральний орган виконавчої вла-
ди, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законо-
давства про захист прав споживачів, переважно контролює дотримання законодавства про 
інформацію щодо товарів, проте стосовно до ч. 1 ст. 15 Закону України «Про захист прав 
споживачів» інформація про продукцію та реклама є різними за своїм змістом поняттями. 

Усе наведене вище свідчить про те, що система державного контролю за дотриман-
ням законодавства про рекламу потребує суттєвого удосконалення. Одним із напрямів та-
кого удосконалення є реформування системи органів контролю за дотриманням законо-
давства про рекламу шляхом створення центрального колегіального органу виконавчої 
влади з контролю за рекламою. Отже, контрольні повноваження у відповідній сфері про-
понується надати двом органам – Антимонопольному комітету України та новоствореному 
центральному колегіальному органу виконавчої влади з контролю за рекламою (замість 
семи органів, що здійснюють контроль за рекламою сьогодні). Антимонопольний комітет 
України повинен здійснювати державний контроль за рекламою щодо дотримання у рек-
ламі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, а центральний колегіаль-
ний орган виконавчої влади з контролю за рекламою (пропонуємо назвати – Державна 
комісія з контролю за рекламою) – за дотриманням Закону України «Про рекламу» та 
всього іншого законодавства про рекламу.  

Внесення до Закону України «Про рекламу» зазначених змін за рахунок скорочення 
чисельності органів контролю дозволить підвищити ефективність системи державного ко-
нтролю за дотриманням законодавства про рекламу, надасть змогу виявляти правопору-
шення у сфері реклами, які на сьогодні залишаються поза сферою державного контролю, 
та швидко припиняти їх. Разом з тим реалізація зазначених пропозицій потребує видатків 
із Державного бюджету України, спрямованих на утримання новоствореного органу з кон-
тролю за рекламою. Джерелами надходження може стати скорочення видатків на утри-
мання органів, що, відповідно до чинного законодавства, виконували функцію контролю за 
дотриманням законодавства про рекламу. 

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що в механізмі 
державного регулювання рекламної діяльності важливе місце належить державному конт-
ролю, який можна визначити як урегульовану нормами права діяльність державних органів 
зі спостереження за розповсюдженням реклами, а також із перевірки дотримання учасни-
ками рекламних правовідносин законодавства про рекламу.  

Контрольні функції уповноважених органів держави та органів місцевого самовря-
дування у сфері реклами спрямовані на забезпечення додержання суб’єктами рекламної 
діяльності встановлених законодавством правил провадження господарської діяльності, на 
утвердження суспільного господарського порядку в економічній системі. 
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З метою удосконалення системи державного контролю рекламної діяльності необ-
хідно реформувати систему органів, на які покладено контроль за дотриманням законодав-
ства про рекламу. 

Безумовно, проведене дослідження не можна визнати таким, що вичерпує дану те-
матику, але воно може сприяти подальшому більш глибокому і ґрунтовному розкриттю 
проблем правового регулювання державного контролю рекламної діяльності з метою його 
удосконалення. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ПРАВОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье исследована правовая природа государственного контроля рекламной деятельности, 
проанализированы основные виды соответствующего контроля и система органов государствен-
ной власти, уполномоченных осуществлять контроль в сфере рекламы; государственный кон-
троль рекламной деятельности охарактеризован как правовая форма государственного регули-
рования рекламной деятельности. Выявлены недостатки современного нормативно-правового 
обеспечения государственного контроля рекламной деятельности и предложены направления их 
устранения. Предлагается внесение изменений и дополнений в законодательство Украины с це-
лью дальнейшего развития правового регулирования рекламных правоотношений. 

Ключевые слова: реклама; рекламная деятельность; государственный контроль; государствен-
ное регулирование; правовое регулирование. 
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THE STATE CONTROL OVER ADVERTISING ACTIVITY AS A LEGAL 
FORM OF THE STATE REGULATION OF ADVERTISING ACTIVITY 

The article examines the legal nature of the state control over advertising activity, analyzes the main types 
of relevant control and the system of the state bodies authorized to carry out monitoring in the field of 
advertising; the characteristic of the state control over advertising activity as a legal form of the state 
regulation of advertising activity has been given.  

It has been proven that the state control occupies an important place in the mechanism of the state 
regulation of advertising activity. The said control is defined as the activity, regulated by the law, of the 
state bodies aimed at the monitoring of the dissemination of advertising, as well as at the verification of the 
compliance by the parties to advertising relationships with the advertising legislation. 

Depending on the timing of conducting the state control over advertising activity, the preliminary, current 
and follow-up control is identified. The forms of the preliminary state control over advertising activity 
include: a permission to place outdoor advertising; approval of the permission for the placement of outdoor 
advertising by the relevant central or local executive power body responsible for the cultural heritage 
protection and by the body responsible for the engineering infrastructure. The current control is carried out 
directly during the performance of certain actions by the entities being controlled. The follow-up control is 
implemented in the form of inspections (scheduled, unscheduled, thematic and comprehensive ones) and 
requests for the information on the cost of advertising produced and being disseminated. 

One of the necessary elements of the state control mechanism is its structural and organizational form, viz. 
the system of state bodies empowered to implement that function of state administration. The shortcomings 
of the present-day legal and regulatory framework for the state control over advertising activity have been 
revealed, and the directions for their elimination have been proposed. The expediency of reforming the 
system of the bodies supervising compliance with the advertising legislation has been substantiated by 
providing control powers to the two principal bodies, viz. the Antimonopoly Committee of Ukraine (the 
equivalent of the Competition and Markets Authority in the UK and the Federal Trade Commission in the 
USA) and a newly established collegial executive power body for monitoring advertising. It has been 
proposed to introduce changes and amendments to the legislation of Ukraine with the purpose of further 
developing legal regulation of the relationships in the field of advertising. 

Key words: advertising; advertising activity; state control; state regulation; legal regulation. 
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ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СУЧАСНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

У статті досліджено ключові питання управління еко-
номічною безпекою підприємств, подано авторське бачен-
ня змістовності поняття «управління економічною без-
пекою підприємства» та специфічних принципів забезпе-
чення економічної безпеки. Запропоновано моделі управ-
ління роботою служби економічної безпеки на підприємс-
тві, які здатні покращити стан кадрової політики в 
контексті виконання службовими особами функцій у роз-
різі економічної безпеки. 
Ключові слова: економічна безпека; моделі управління; 
принципи управління; управлінський цикл; економічні за-
грози; комерційний інтерес. 

 
Постановка проблеми. Економічна безпека підприємств була 

й залишається доволі значним важелем впливу на результативність їхньої діяльності. Через 
це постійно активізуються наукові позиції щодо дієвості інструментів економічної безпеки 
підприємств, відповідності їх сучасним умовам господарювання, можливості адаптації 
щодо відповідності їх сучасним умовам господарювання, можливості адаптації відповідно 
до рекомендованих заходів. Як показують дослідження, підприємницький сектор економі-
ки без дієвої системи управління інструментами економічної безпеки знижує певний рі-
вень прибутковості та захищеності від конкурентів. Крім того, інструменти економічної 
безпеки підприємств мають виступати основою захисту від впливу зовнішніх і внутрішніх 
факторів, тобто тих економічних загроз, які вони породжують. 

Тема є доволі сучасною та актуальною з огляду лише на зовнішні загрози, що вини-
кають у ході підприємницької діяльності. На даний час серед економічних зовнішніх за-
гроз розвитку підприємства варто виділити значний інфляційний тиск на цінову політику 
підприємств, суттєве коливання курсу валют, доволі високу ставку позикового ресурсу для 
юридичних осіб, а особливо недосконалість окремих законодавчих регуляторів, які забез-
печують проведення фінансово-економічних операцій на підприємстві. Враховуючи зазна-
чене, стає зрозумілим, що підприємницький сектор країни втрачає певний рівень доходу, 
який синтезує ту частку прибутку, котра як податковий платіж надходить до бюджету. 
Отже, для вітчизняних підприємств проблематичним залишається питання розробки дієвої 
системи управління інструментами економічної безпеки підприємств. 

© Гузенко О. П., Хайлова Т. В., 2018 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розкриттю теоретичних та прикладних 
аспектів економічної безпеки підприємств присвятили свої праці такі вчені, як 
Т. Г. Васильців [1], В. Л. Дикань та І. Л. Назаренко [2], Є. І. Овчаренко [3], 
М. М. Єрмошенко та К. С. Горячева [4], О. М. Ляшенко [5], С. М. Шкарлет [6] та інші. 
Проте, незважаючи на значну кількість суттєвих наукових розробок, існує необхідність 
більш поглибленого дослідження окремих інструментів економічної безпеки підприємств з 
метою встановлення оптимального їх складу відповідно до сучасних реалій. Вважаємо, що 
в Україні є змістовні наукові напрацювання у сфері управлінських циклів щодо інструмен-
тів економічної безпеки підприємств, проте потребують удосконалення адаптаційні моме-
нти окремих інструментів безпеки. Разом із тим пропонується особливу увагу приділити 
вивченню проблем фінансової безпеки, котра здатна оцінити результативність діяльності 
підприємства та вказати необхідні заходи удосконалення предмета дослідження.  

Формування мети статті. Мета наукової розробки полягає в дослідженні проблем-
них питань управління економічною безпекою підприємства; у висвітленні авторської по-
зиції щодо трактування поняття «управління економічною безпекою підприємства»; у роз-
робці специфічних принципів забезпечення економічної безпеки підприємства та моделей 
управління роботою служби економічної безпеки на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному підприємницькому середовищі еконо-
мічна безпека підприємств залишається доволі актуальною проблемою, котра підлягає ви-
рішенню. Відсутність змістовних теоретичних напрацювань у контексті процесу управлін-
ня економічною безпекою підприємств з огляду на умови, котрі відображають реалії роз-
витку економічного сектору України, зумовлює доцільність осучаснення досліджень пос-
тавленої проблеми. На даний час підприємства потребують більш дієвої теоретичної плат-
форми, котра здатна забезпечити ефективне протистояння загрозам, які пов’язані з упові-
льненням їх розвитку, спираючись при цьому на наявний ресурсний потенціал самого під-
приємства. Очевидним є той факт, що єдиного набору інструментів для управління еконо-
мічною безпекою вітчизняних підприємств не існує. Як правило, кожен суб’єкт господа-
рювання самостійно обирає фінансово-економічні критерії оцінювання рівня економічної 
безпеки та визначає змістовність управлінських циклів. Відсутність дієвої законодавчої 
платформи також породжує появу різноманітних способів і прийомів управління економі-
чною безпекою підприємств різної сфери бізнесу, що призводить до зниження можливості 
вибору вже апробованих та якісних підходів під час вирішення поставленого питання. 

Тож назріла нагальна потреба на базі вже існуючих наукових напрацювань погли-
бити дослідження поставленої проблеми, і на цій основі запропонувати авторське бачення 
можливого її вирішення. Варто зауважити, що наукові дослідження, присвячені економіч-
ній безпеці підприємств, як правило, стосуються методів антикризового управління. З од-
ного боку, такий підхід може мати позитивний вплив на діяльність підприємства, у той же 
час вважаємо, що він стосується лише тієї частини підприємств, які вже відчувають на-
ближення до банкрутства. У нашому випадку стоїть питання розширити сферу досліджен-
ня в напрямку розробки управлінського сегмента, який би діяв на постійній основі. 

Перед початком дослідження поставленої проблеми варто зупинитися на розкритті 
змістовності даного процесу, тобто запропонувати авторське визначення поняття «управ-
ління економічною безпекою підприємств». Відомо, саме поняття «управління» за змістом 
являє собою елемент, функцію організаційних систем, що забезпечує збереження структу-
ри, підтримання режиму діяльності, реалізацію програм і цілей. На нашу думку, доволі 
змістовне визначення даного поняття, яке ґрунтується на процесному підході, надає у сво-
їй праці І. В. Кононова [7]. Науковець стверджує, що управління на основі процесного під-
ходу має беззаперечні переваги, адже управління є процесом вироблення та реалізації су-
б'єктом управління управлінських рішень у рамках цілеспрямованої дії на об'єкт управлін-
ня, для організації і координації його діяльності під час функціонування підприємства. Це 
дозволяє говорити про те, що орієнтація управління підприємством на процесний підхід є 
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пріоритетним у сучасних умовах жорсткої конкурентної боротьби і динамічного ринкового 
середовища. 

У нашому випадку головну увагу в дослідженнях буде приділено управлінському 
циклу в контексті економічної безпеки підприємств. Враховуючи викладену вище наукову 
позицію, вважаємо, що поняття «управління економічною безпекою підприємств» за зміс-
том може мати таку характеристику: економічна категорія, яка визначає процес вироблен-
ня управлінських рішень, направлених на зниження загроз функціонування підприємств з 
урахуванням усього кола управлінських сегментів, здатних забезпечити визначений рівень 
економічної безпеки. Надане авторське визначення трактування даної категорії, на наше 
переконання, має декілька переваг: 

– розкривається зміст управлінського сегмента та доцільність його адаптації; 
– визначається необхідність залучення всіх управлінських елементів підприємства, 

які можуть мати вплив різних загроз, здатних порушити процес їх протікання;  
– конкретизується цільове призначення процесу управління економічною безпекою 

підприємства у взаємозв’язку з іншими представниками управлінського процесу. 
Безумовно, такий підхід не може претендувати на однозначність визначення запро-

понованого поняття. Проте не викликає сумнівів той факт, що без надання змістовної ха-
рактеристики поняття «управління економічною безпекою підприємств» отримати дієві 
результати управління підприємством в умовах регульованої ринкової економіки немож-
ливо. Це пов’язано перш за все з тим, що регульовані ринкові важелі управління економіч-
ним сектором країни, як правило, викликають певні зміни у протіканні підприємницької 
діяльності, і, як наслідок, розширюється коло загроз, здатних негативно вплинути на ре-
зультативність її  діяльності. 

Наступним кроком дослідження є обов’язкове впровадження принципів управління 
економічною безпекою підприємств. Перш ніж надати авторське бачення видів принципів 
управління економічною безпекою підприємств, вважаємо за доцільне звернутися до нау-
кових принципів управління, котрі було висвітлено в дослідженнях Ф. У. Тейлора [8]. У 
своїй праці «Принципи наукового управління» він виділив чотири принципи управління 
індивідуальною працею робітників:  

– науковий підхід до виконання кожного елемента роботи (розробка оптимальних 
методів здійснення роботи на базі наукового вивчення витрат часу, рухів, зусиль);  

– науковий підхід до підбору, навчання і тренінгу робітників (підбір, вчення і розс-
тавляння робітників на ті робочі місця і завдання, де вони можуть дати найбільшу ко-
ристь); 

– кооперація з робітниками (абсолютне дотримання розроблених стандартів, підт-
римка дружніх стосунків між робітниками і менеджерами з метою забезпечення можливо-
сті здійснення наукового управління); 

– розподіл відповідальності за результати роботи між менеджерами і робітниками 
(використання функціональних менеджерів, які здійснюють контроль за спеціалізованими 
напрямами). 

На нашу думку, процес управління економічною безпекою підприємств має спира-
тися на ті принципи, котрі можуть бути реально адоптовані до сучасних реалій. Урахову-
ючи позиції сучасних економістів, можна стверджувати, що ключовими принципами за-
безпечення та управління економічною безпекою підприємств є комплексність, систем-
ність, своєчасність, безперервність, оперативність, плановість, економічність, альтернати-
вність, ефективність, відповідальність, гнучкість тощо [9]. З цього приводу доволі змістов-
ним можна вважати дослідження вітчизняного науковця Л. О. Птащенко [10]. Науковець 
розкриває принципи забезпечення економічної безпеки підприємств, обґрунтовуючи при 
цьому доцільність їх адаптації разом з інструментами, методами, важелями та системою 
інформаційно-аналітичної оцінки. Серед запропонованих принципів заслуговує на увагу 
принципи поєднання превентивних і реактивних заходів економічної безпеки та координа-
ції. Сутність їх полягає в можливості адаптації заходів попереджувального характеру та 
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заходів, які приймаються у випадку реального виникнення загроз економічній безпеці. 
Крім того, принцип координації надає можливість службам безпеки підприємства узго-
джувати свої дії з іншими підрозділами, що позитивно впливає на результативність заходів 
безпеки. 

Враховуючи той факт, що економічна безпека підприємств являє собою правила за-
хищеності від різних чинників впливу, вважаємо за доцільне в заходах її зміцнення адап-
тувати специфічні принципи такого змісту:  

– принцип об’єктивності та достовірності, що має забезпечити в процесах оцінки 
економічної безпеки підприємств залучення достовірної інформації, котра здатна висвіт-
лити реальні існуючі загрози та вказати напрямки їх усунення; 

– принцип оптимальності та ефективності, котрий має гарантувати службі безпеки 
підприємства захист об’єктів із врахуванням оптимального обсягу витрат, що сприятиме 
покращенню рівня ефективності діяльності підприємства і, як наслідок, буде досягнуто 
певний рівень його захищеності. 

– принцип контролю та відповідальності, котрий здатен оцінити рівень захищеності 
підприємства від економічних загроз та висвітлити межу відповідальності служб економі-
чної безпеки підприємств у випадку збільшення загроз його функціонування. 

– принцип науковості та стимулювання, який сприяє адаптації нових інструментів 
оцінювання та зміцнення економічної безпеки підприємств, з обов’язковим запроваджен-
ням шкали заохочування співробітників відділу безпеки на підприємстві. 

Вважаємо, що такий підхід дещо розширює існуючі наукові напрацювання з позиції 
принципів забезпечення економічної безпеки та надає можливість деталізації окремих 
елементів напрямку дослідження. 

Безумовно, економічна безпека підприємств повинна мати власну ланку управління, 
котра об’єднує функції, інструменти, принципи, методи та важелі. З іншого боку, якщо 
зберігати правила формування класичної управлінської ланки, то варто включити суб’єкт 
та об’єкт управління. На нашу думку, доцільніше управління економічною безпекою су-
часного підприємства проводити із врахуванням правил включення таких сегментів, як 
планування, оцінка, аналітична подія, корегувальні дії, результат та контроль за виконан-
ням наміченої межі обраних критеріїв.  

Ураховуючи викладене вище, пропонуємо наступну модель управління роботою 
служби економічної безпеки на підприємстві (рис 1.): 

Запропоновані моделі управління роботою служби економічної безпеки на підпри-
ємстві у разі адаптації сприятимуть не лише зниженню рівня економічних загроз підприє-
мницькій діяльності, а й перш за все нададуть можливість упорядкувати функціональні 
обов’язки посадових осіб, котрі задіяні у фінансово-економічному блоці підприємства.  

Висновки. Проведені дослідження в контексті проблемних питань управління еко-
номічною безпекою сучасних підприємств надали можливість зробити ряд висновків. По-
перше, встановлено, що економічна безпека підприємств має грунтуватися на дієвих важе-
лях управління та враховувати сучасні інструменти боротьби з економічними загрозами. 
По-друге, з метою вдосконалення проблеми, що вивчається, уточнено поняття «управління 
економічною безпекою підприємств» (економічна категорія, яка визначає процес вироб-
лення управлінських рішень, спрямованих на зниження загроз функціонування підпри-
ємств із врахуванням усього кола управлінських сегментів, здатних забезпечити визначе-
ний рівень економічної безпеки). По-третє, для підвищення якісного рівня управління еко-
номічною безпекою на підприємстві запропоновано такі специфічні принципи: принцип 
об’єктивності та достовірності, оптимальності та ефективності, контролю та відповідаль-
ності, науковості та стимулювання. По-четверте, існуючі моделі управління економічною 
безпекою на підприємстві потребують осучаснення та оновлення з позиції участі фахівців 
даного процесу, що спонукало авторів до розробки моделей управління роботою служби 
економічної безпеки на підприємстві.  
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Перспективами подальших досліджень мають стати напрямки деталізації та змісто-
вності запропонованих сегментів моделей управління роботою служби економічної безпе-
ки на підприємстві.  

 

 
 

Рис. 1. Рекомендовані моделі управління роботою служби економічної безпеки  
на підприємстві (авторська пропозиція) 
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економічної безпеки на підприємстві 

напрямок дослідження 
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АКТУАЛІЗАЦИЯ ВОПРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСТНОСТЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье исследованы ключевые вопросы управления экономической безопасностью предпри-
ятия, представлено авторское видение понятия «управление экономической безопасностью пред-
приятия» и специфических принципов обеспечения экономической безопасности. Предложены мо-
дели управления работой службы экономической безопасности на предприятии, которые способ-
ны улучшить состояние кадровой политики в контексте выполнения должностными лицами 
функций в разрезе экономической безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; модели управления; принципы управления; управ-
ленческий цикл; экономические угрозы; коммерческий интерес. 
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ACTUALIZATION OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF MODERN 
ENTERPRISES 

The issue of economic security of enterprises does not lose its relevance in the modern regulated market 
conditions of their development. Ensuring economic security at the enterprise is a continuous process aimed 
at protecting the economic interests of both owners and employees within the current legislative 
environment. On that basis, there is a need for continuous improvement of administrative leverages in the 
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context of economic security of enterprises, which must meet the requirements and current realities in the 
country's economy.  

In view of the foregoing, this topic is quite relevant and modern, which encouraged the authors to deepen 
the research in the field of management of economic security of enterprises. The results of the theoretical 
studies allowed the authors to deepen the conceptual characteristics of the conceptual category 
“management of economic security of enterprises”, namely: economic category, which determines the 
process of developing management decisions aimed at reducing the threats to the operation of the 
enterprise, taking into account the entire range of management segments capable for ensuring the intended 
level of economic security. In the article from the point of view of improvement of the subject of research, 
the author's vision of the content of specific principles of economic security of the enterprise was set out. It 
is proposed to include the following principles: the principle of objectivity and reliability, the principle of 
optimality and efficiency, the principle of control and responsibility, the principle of science and 
stimulation.  

In order to improve the process of management of economic security of enterprises, the organizational 
segments revealing the phasing of work in this area were selected. According to the results of the research, 
the authors propose models of management of the economic security service at the enterprise, which are able 
to improve the state of personnel policy in the context of the performance of functions by officials in the 
terms of economic security. 

Key words: economic security; management models; management principles; management cycle; economic 
threats; commercial interest. 
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ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ 
ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
ТА ЇХНІХ СПІВРОБІТНИКІВ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРІВ  
ТА/АБО ЗАКОНОДАВСТВА 

Статтю присвячено дослідженню правовідносин із засто-
сування заходів господарської, цивільної, адміністратив-
ної та кримінальної відповідальності закладів охорони 
здоров’я та їхніх співробітників, виявленню та порівнян-
ню підстав відповідальності, її галузевих особливостей, 
пошуку та наданню пропозицій щодо усунення терміноло-
гічних неточностей та суперечливих моментів у законо-
давстві. Вказано, що вина є обов’язковою підставою для 
застосування кримінальної й адміністративної відпові-
дальності та факультативною – для господарської і циві-
льної; проаналізовано окремі склади правопорушень та 
злочинів у сфері охорони здоров’я, запропоновано зміни до 
норми Основ законодавства України про охорону здоров’я. 
Ключові слова: господарська відповідальність; адміні-
стративна відповідальність; кримінальна відповідаль-
ність; вина; правопорушення; делікт; злочин; склад зло-
чину. 

 

Постановка проблеми. Суспільна важливість сфери медицини спричинила підви-
щені вимоги до суб’єктів господарювання, які надають послуги у вказаній сфері. Виконан-
ня функцій держави із захисту життя і здоров’я населення, забезпечення епідеміологічного 
добробуту населення більшою мірою покладається на заклади охорони здоров’я. За це 
держава як подяку могла б надавати певні пільги і привілеї. Частково це може бути зроб-
лено в межах державно-приватного партнерства. Проте допускати будь-яких суб’єктів до 
захисту життя і здоров’я населення є неправильним. Цим викликана наявність значної кі-
лькості процедур легітимації для закладів охорони здоров’я. У зв’язку з цим, важливого 
значення має дотримання порядку ліцензування та акредитації, державної реєстрації (ство-
рення) закладів охорони здоров’я, атестації медичних працівників. Зависокі вимоги до 
процесів утворення і легітимації, а також діяльності закладів охорони здоров’я викликають 
застосування заходів посиленої відповідальності до них та їхніх співробітників. Приватні 
заклади охорони здоров’я підлягають перевіркам різних державних органів передусім у 
межах їхньої компетенції. Крім цього, діяльність приватних закладів охорони здоров’я по-
силено контролюється різними громадськими організаціями. Але, не дивлячись на наяв-
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ність значної кількості процедур перевірки, у діяльності приватних закладів охорони здо-
ров’я трапляються випадки невиконання або неналежного виконання ними та/або їхніми 
співробітниками умов господарських та інших договорів або законодавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правовому забезпеченню господарської 
діяльності закладів охорони здоров’я присвячували увагу окремі українські вчені, а деякі з 
них досліджували певні аспекти відповідальності суб’єктів сфери охорони здоров’я. Серед 
вчених можна назвати таких, як А. О. Байда [1], В. Д. Волков та Л. М. Дешко [2; 3], 
З. С. Гладун [4], Д. І. Крьосний та В. Естуардо [5], Л. І. Кущ [6], О. П. Литвин [7; 8; 9], 
В. М. Пашков [10; 11; 12; 13], С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко та І. Я. Сенюта [14; 15], 
Н. В. Уварова [16] та інших. Проте наявність суперечливих моментів у законодавстві щодо 
відповідальності у сфері освіти, як складність та комплексність відносин із відповідально-
сті приватних закладів охорони здоров’я та їхніх співробітників, вимагають проведення 
додаткового міжгалузевого дослідження окреслених правовідносин. 

Метою статті є проведення аналізу відносин із застосування заходів відповідально-
сті до приватних закладів охорони здоров’я та їхніх співробітників, виявлення підстав, ві-
дмінностей та особливостей у застосуванні господарської, цивільної, адміністративної та 
кримінальної відповідальності, а також надання пропозицій щодо усунення термінологіч-
них неточностей та суперечливих моментів у законодавстві. 

У випадку невиконання чи неналежного виконання закладами охорони здоров’я 
своїх зобов’язань перед державою і громадянами на підставі закону, суб’єктами господа-
рювання та громадянами на підставі договору може настати юридична відповідальність 
певного виду. Зазвичай юридична відповідальність передбачає несення або знання поруш-
ником певних негативних наслідків чи негараздів, державного, соціального чи іншого 
примусу тощо. Наприклад, під господарською відповідальністю розуміється перенесення 
господарським органом несприятливих економічних наслідків безпосередньо в результаті 
застосування передбачених до нього законом санкцій (заходів відповідальності) економіч-
ного характеру [17, с. 601]. Під господарським органом у даному випадку мається на увазі 
суб’єкт господарювання. Господарська відповідальність є основним видом відповідальнос-
ті, що може застосовуватися до суб’єктів господарювання – приватних закладів охорони 
здоров’я. Крім неї, у сфері охорони здоров’я може застосовуватися відповідальність інших 
видів. Проте є одна законодавча неузгодженість, або помилка, на яку треба звернути увагу. 

Так, Основи законодавства України про охорону здоров’я містять статтю 80 «Від-
повідальність за порушення законодавства про охорону здоров’я», яка є останньою у цьо-
му НПА. У цій статті зазначено, що особи, винні у порушенні законодавства про охорону 
здоров’я, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із за-
конодавством [18]. Виходячи із наведеної норми, випливає, що у сфері медицини застосо-
вується лише цивільна, адміністративна або кримінальна відповідальність. Проте на сього-
дні набагато більше видів відповідальності може бути застосовано в будь-якій сфері еко-
номіки та громадського життя. Не виключенням є і сфера медицини. Навряд чи тут можна 
говорити про якісь навмисні дії законодавця чи змову вчених-цивілістів. Основи законо-
давства України про охорону здоров’я було прийнято на рівні Закону України 
19 листопада 1992 року і затверджено підписом Президента Л. М. Кравчука. У названу 
статтю 80 не було внесено жодної зміни чи доповнення. Тобто цей НПА, зокрема названа 
норма статті 80, серйозно застаріли. Діагностуючи систему права колишнього СРСР, мож-
на визнати її серйозно хворою в бік гіпертрофії кримінального права та кримінального по-
карання за злочин. У ті часи багато в чому теорія юридичної відповідальності за наявності 
порушення передусім мала дати відповідь на питання: «Чи наявний склад злочину?». За 
позитивної відповіді наставала кримінальна відповідальність. У випадку негативної відпо-
віді ставилося питання: «Чи наявний склад адміністративного проступку?». Тобто, адміні-
стративна відповідальність розглядалася як попередження відповідальності кримінальної. 
А у випадку, коли і тут була відповідь негативна – автоматично допускалося, що настає 
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цивільна відповідальність. Вважалося, що всі дії, які не підпадають під покарання захода-
ми кримінальної відповідальності та заходами адміністративної відповідальності, – 
обов’язково підпадають під дію цивільно-правової відповідальності. 

Ще однією застарілою неточністю названої норми є вказівка на «осіб, винних у по-
рушенні законодавства про охорону здоров’я». Але ж вина – це одна з умов суб’єктивної 
сторони злочину чи правопорушення, яка характеризується умислом чи необережністю. 
Для кваліфікації злочину обов’язковим є визначення його складу, а вина є обов’язковою 
складовою обов’язкової для злочину суб’єктивної сторони. А, наприклад, для настання ві-
дповідальності за вчинення господарського правопорушення наявність складу правопору-
шення вишукувати чи доводити не потрібно. Підставою господарсько-правової відповіда-
льності є сам факт правопорушення без прив’язки до ставлення до нього порушника. А 
тому доведення вини, власне як і її наявність, не є обов’язковими. Така сама ситуація і з 
частиною порушень цивільно-правового законодавства. 

Отже, у ході дослідження ми підійшли до важливого питання, що полягає у визна-
ченні підстав застосування заходів відповідальності. Так, у кримінальному та адміністра-
тивному праві підставою для застосування до порушника заходів відповідальності є вчи-
нене ним протиправне діяння (злочин або проступок чи інший вид правопорушення), його 
причинно-наслідковий зв’язок із наслідками в сукупності із психологічним ставленням по-
рушника до скоєного. Тобто, має місце визначення всіх об’єктивних і суб’єктивних ознак. 
Частина правопорушень у цивільному праві також передбачає визначення складу правопо-
рушення. Стосовно іншої частини застосовуються правила, аналогічні тим, що є в госпо-
дарському праві. 

Статтею 218 ГК України визначено, що підставою господарсько-правової відпові-
дальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері госпо-
дарювання [19]. Тобто, тут не потрібно вишукувати елементи та доводити наявність складу 
правопорушення, як це обов’язково має місце у кримінальному та адміністративному праві. 

У теорії права зазвичай виділяють 2 групи підстав відповідальності – юридичні та 
фактичні. Перші визначаються правовими документами, що характеризують певну поведі-
нку суб’єкта господарювання або учасника відносин у сфері господарювання як протипра-
вну і передбачають за неї форму і розмір відповідальності. Перші зазвичай визначаються 
законом і договором. Другі (фактичні) випливають із певних життєвих ситуацій, що харак-
теризуються законом і договором як неправомірні [17, с. 601]. 

Юридичні підстави, найбільш очевидно, проявляються саме в господарському пра-
ві. А тому відповідальність приватних закладів охорони здоров’я перед людьми та 
суб’єктами господарювання, що визначається нормами договорів між ними, можна назвати 
договірною. Натомість відповідальність перед іншими людьми, з якими не було укладено 
жодного договору, та перед державою настає в силу порушення норм закону. А тому така 
відповідальність приватних закладів охорони здоров’я може бути визнана позадоговірною. 

Повертаючись до статті 80 Основ законодавства України про охорону здоров’я, слід 
зазначити, що тут має місце неточне визначення суб’єкта порушення та неповне визначен-
ня видів відповідальності [18]. Використання на позначення суб’єкта правопорушення 
слова «особи» в цілому є виправданим, оскільки під цей термін можна підвести і суб’єкти 
господарювання, і державу та інші держави, і громадян України та іноземців, що не мають 
статусу юридичної особи. Під цим терміном можна розуміти й об’єднання названих 
суб’єктів. Терміни «юридична особа» і «фізична особа» використовуються в цивільному 
праві на позначення суб’єкта. У господарському праві ці терміни використовуються нечас-
то і в основному на позначення лише однієї з багатьох характеристик суб’єкта, і аж ніяк не 
на позначення самого суб’єкта, як це помилково і досі робиться в науці цивільного права. 
У міжнародному та європейському праві та законодавстві на позначення корпоративних 
суб’єктів давно використовуються терміни «company», «corporation», «enterprise», «LTD» 
тощо. А на позначення так званої «фізичної особи» вже багато десятиліть використову-
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ються терміни «людина» – man, person; «громадянин» – citizen; «комерсант» – merchant, 
businessman. На підтвердження згадаємо Загальну декларацію прав людини – Universal 
Declaration of Human Rights [20]. Тобто, Декларація є актом з прав людини, а не з прав фі-
зичних осіб (виділення наше – Б. Д. та Є. Р.). Проте термін «особа» без уточнення, яка 
особа, як було вказано вище, має право на знаходження в українському НПА, зокрема з 
питань охорони здоров’я. 

Вказівку на вину порушника законодавства про охорону здоров’я необхідно зміни-
ти більш універсальним визначенням. Так, вдалою виглядає конструкція, у якій будуть ві-
дсутніми і вказівка на вину порушника, і термін «особа». Можна запропонувати формулю-
вання на зразок: «За порушення законодавства про охорону здоров’я може бути передба-
чено…» або «Порушники законодавства про охорону здоров’я несуть…». Цим буде підк-
реслено можливість застосування санкцій до порушника законодавства у сфері медицини 
незалежно від того, чи навмисно, чи ненавмисно, з дотриманням чи без дотримання усіх 
можливих пересторог було вчинено певне правопорушення. Державу і постраждалу сторо-
ну не повинно цікавити ставлення порушника до скоєного ним. Особливо сказане стосу-
ється договірної відповідальності, яка настає внаслідок невиконання чи неналежного ви-
конання приватним закладом охорони здоров’я або його контрагентом – людиною чи 
суб’єктом господарювання умов договору про надання певних медичних послуг. 

У сфері, у якій діють приватні заклади охорони здоров’я, наявна значна кількість 
суспільних відносин, у яких беруть участь різні суб’єкти. Тому щодо до них можуть бути 
застосовані санкції та заходи відповідальності із різногалузевого законодавства. На сього-
дні теорією права і законодавством передбачено значну кількість видів відповідальності. 
Серед них найбільш поширеними є кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, гос-
подарсько-правова, майнова, дисциплінарна відповідальність. Можна виділити відповіда-
льність за видами відносин, у яких суб’єкт відповідальності бере участь. Наприклад, серед 
науковців та практиків часто застосовуються терміни «корпоративна відповідальність» (на 
позначення відповідальності у сфері діяльності корпоративних суб’єктів господарювання), 
«відповідальність у сфері зовнішньоекономічної діяльності», «внутрішньогосподарська 
відповідальність» тощо. 

У зв’язку із зазначеним вище, бачиться більш правильним не доповнювати норму 
наведеної вище статті 80 Основ законодавства України про охорону здоров’я іншими, крім 
цивільної, адміністративної та кримінальної, видами відповідальності, а навпаки – прибра-
ти і їх. Додання до наведених трьох інших відомих видів відповідальності призведе до не-
виправданого розширення останньої статті названого НПА, а також до потреби постійно 
відслідковувати появу нових видів відповідальності за різними критеріями. Потрібно мак-
симально спростити аналізовану норму, прибравши з неї слова «цивільну, адміністративну 
або кримінальну». У такому випадку норма отримає вигляд: «Особи, винні у порушенні 
законодавства про охорону здоров’я, несуть відповідальність згідно із законодавством». 

У сфері діяльності приватних закладів охорони здоров’я застосовуються різні види 
відповідальності до значної кількості різних суб’єктів. У зв’язку з цим, відповідальність 
можна вважати комплексною. Так, за невиконання чи неналежне виконання закладом охо-
рони здоров’я умов договору про надання медичних послуг співробітникам певного 
суб’єкта господарювання перший несе господарсько-правову договірну відповідальність. 
Одночасно з цим безпосередній надавач медичної послуги (лікар чи інший медичний пра-
цівник) може нести цивільну, дисциплінарну, адміністративну, кримінальну чи іншу від-
повідальність. Усе залежатиме від діяння чи бездіяльності порушника і від завданої жит-
тю, здоров’ю чи іншим інтересам шкоди. 

Відносно меншою за наслідками для порушника є цивільно-правова відповідаль-
ність. Вона застосовується до медичних працівників, які не виконали свої професійні 
обов’язки чи виконали їх неналежним чином. Цивільно-правова відповідальність у сфері 
діяльності приватних закладів охорони здоров’я має договірний характер. Договір може 
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бути укладений між приватним закладом охорони здоров’я та іншим суб’єктом господа-
рювання чи людиною. Цей договір може мати класичну форму у вигляді єдиного докумен-
та, роздрукованого на папері та скріпленого підписами сторін, а часто й печатками. Хоча 
сьогодні законодавством надано суб’єктам господарювання дозвіл не використовувати пе-
чатки, проте більшість із них печатки використовує. Часто договір носить характер усної 
домовленості. Найчастіше це трапляється у випадку, коли другою стороною договору є 
людина, що не є суб’єктом господарювання. Відповідальність настає після доведення у су-
ді провини конкретного виконавця зобов’язання (працівника приватного закладу охорони 
здоров’я). Постраждала сторона може подавати два різні позови – до приватного закладу 
охорони здоров’я та безпосередньо до лікаря, який допустив порушення. У випадку дове-
дення провини лікаря приватний заклад охорони здоров’я може понести санкції будь-якого 
виду, крім кримінально-правових. Зокрема, медичний заклад може понести і цивільно-
правову відповідальність, адже частиною першої статті 1172 ЦК України «Відшкодування 
юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою» 
передбачено, що «юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім праців-
ником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків» [21]. А до лікаря 
може бути застосовано цивільно-правову відповідальність перед людиною-пацієнтом чи 
іншим споживачем медичних чи фармацевтичних послуг. Але одночасно цей лікар може 
понести і будь-яку іншу відповідальність перед самим приватним закладом охорони здо-
ров’я та перед державою. Цивільно-правова відповідальність може бути понесена внаслі-
док домовленості між сторонами договору у сфері медицини або за рішенням суду. 

Особливістю цивільно-правової відповідальності лікарів закладів охорони здоров’я 
і, відповідно, самих закладів, є необхідність доведення наявності вини з боку лікаря. Вона 
може бути у формі умислу (рідше, але трапляється, коли лікар продає пацієнту дорогі ліки 
неналежної якості або дорогі ліки, що можуть нашкодити саме цьому пацієнту) або необе-
режності (настає частіше, коли лікар недооцінює небезпеку або переоцінює свої можливо-
сті чи можливості пацієнта). У цьому полягає головна її відмінність від господарсько-
правової відповідальності закладу охорони здоров’я. Також другою важливою відмінністю 
є необхідність доведення складу правопорушення чи делікту. Особливої уваги, крім 
суб’єктивної сторони правопорушення, основним елементом якої є вина, потребує й 
об’єктивна сторона правопорушення, що полягає у необхідності доведення причинно-
наслідкового зв’язку між діями чи бездіяльністю закладу охорони здоров’я та/або лікаря та 
негативними наслідками. Постраждала сторона повинна довести, що тяжкі наслідки чи 
шкода її майновим чи немайновим інтересам настали саме внаслідок дій чи бездіяльності 
порушника. Якщо їй цього не вдається, то і цивільно-правової відповідальності ані медич-
ного працівника, ані медичного закладу не буде. Їм не заборонено доводити свою невину-
ватість. Більше того, це є їхнім правом. Порушник може бути звільнений від відповідаль-
ності у разі настання обставин, що характеризуються законодавством як форс-мажор або 
дія непереборної сили. Загальні питання застосування до порушника санкцій цивільно-
правової відповідальності визначено главою 82 ЦК України [21]. 

Цивільно-правова відповідальність зазвичай вважається більш м’якою порівняно з 
іншими видами відповідальності. Більш жорсткою зазвичай вважається адміністративна 
відповідальність. Таку відповідальність можуть нести як суб’єкти господарювання, зокре-
ма приватні заклади охорони здоров’я, так і їхні співробітники. Відповідальність останніх 
визначено КУпАП. Частиною першою статті 9 цього НПА адміністративне правопору-
шення (проступок) визнано протиправною, винною дією чи бездіяльністю, а частиною 
другою проголошено, що адміністративна відповідальність за правопорушення, передба-
чені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою, 
відповідно до закону, кримінальної відповідальності [22]. А отже, адміністративна відпо-
відальність співробітника приватного закладу охорони здоров’я настає лише за наявності 
вини, а отже, і за доведеності складу правопорушення. До того ж сам КУпАП вказує на 
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можливість застосування більш жорсткої – кримінальної відповідальності; а адміністрати-
вна відповідальність застосовується у випадку, коли порушення не тягнуть за собою кри-
мінальної відповідальності [22]. 

Важливість для держави сфери охорони здоров’я частково підтверджується тим, що 
в особливій частині КУпАП на найпершому місці наведено главу 5 «Адміністративні пра-
вопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення». По відношенню до співробіт-
ників та/або керівників приватних закладів охорони здоров’я може бути застосовано від-
повідальність за вчинення наступних адміністративних правопорушень: «Порушення сані-
тарних норм» (стаття 42); «Продаж лікарських засобів без рецепта у заборонених законо-
давством випадках» (стаття 42-4); «Незаконні виробництво, придбання, зберігання, переве-
зення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в неве-
ликих розмірах» (стаття 44); «Порушення обмежень, встановлених для медичних і фарма-
цевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності» (стаття 44-2); 
«Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосуван-
ня донорської крові та (або) її компонентів і препаратів» (стаття 45-1); «Порушення вста-
новлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством)» 
(стаття 46-2) [22]. Проте, незважаючи на місцезнаходження глави із відповідними право-
порушеннями, сама відповідальність недостатньо жорстка. А тому вагоме значення вона 
матиме у випадку застосування в комплексі з іншими видами відповідальності або у випа-
дку, коли неусунення порушення чи допущення повторного порушення може призвести до 
настання більш жорсткої адміністративної, а то й кримінальної відповідальності. 

Крім наведених видів порушень, приватні заклади охорони здоров’я та їхні праців-
ники можуть вчиняти й інші адміністративні правопорушення, що зазіхають на загальний 
порядок ведення господарської діяльності, нормальне функціонування фінансової сфери, 
інтереси конкурентів та споживачів тощо. Часто до власників майна та керівників приват-
них закладів охорони здоров’я можуть бути застосовані санкції за ухилення від повернен-
ня виручки в іноземній валюті (стаття 162-1 КУпАП), порушення порядку ведення подат-
кового обліку, надання аудиторських висновків (стаття 163-1 КУпАП), Неподання або не-
своєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та 
зборів (обов’язкових платежів) (стаття 163-2 КУпАП), порушення порядку провадження 
господарської діяльності (стаття 164 КУпАП), порушення порядку подання декларації про 
доходи та ведення обліку доходів і витрат (стаття 164-1 КУпАП), недобросовісну конкуре-
нцію (стаття 164-3 КУпАП), несвоєчасне здавання виторгу (стаття 164-4 КУпАП), пору-
шення законодавства з фінансових питань (стаття 164-2 КУпАП), порушення законодавст-
ва про закупівлі (стаття 164-14 КУпАП). Кожен із наведених складів правопорушень є ва-
жливим і стоїть на захисті інтересів держави, громадян і суб’єктів господарювання від не-
якісної або нечесної роботи приватних закладів охорони здоров’я та/або їхніх працівників, 
а також захисту інтересів самих приватних закладів охорони здоров’я від протиправних 
дій громадян та/або своїх контрагентів – суб’єктів господарювання. Важливий склад пра-
вопорушення описано у статті 164 КУпАП, диспозицією якої передбачено провадження 
господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без 
одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає 
ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з 
порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа до-
звільного характеру, якщо його одержання передбачене законом [22]. Санкція частини 
першої статті є достатньо значною як для суб’єкта малого підприємництва – штраф від од-
нієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. І це лише части-
на санкції. Інша частина санкції передбачає можливість конфіскації виготовленої продук-
ції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних унаслідок вчинення цього адміні-
стративного правопорушення [22]. А вартість обладнання тощо може бути набагато біль-
шою, ніж штраф у 2 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Диспозиція 
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частини другої цієї статті передбачає повторність та отримання доходу у великих розмірах. 
За це правопорушення санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян, а конфіскація виготовленої продукції, зна-
рядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністрати-
вного правопорушення стає обов’язковою [22]. Як бачиться, такі штрафні санкції є достат-
ньо чутливими для будь-якого суб’єкта господарювання у сфері медицини. Вони мають 
виступати стимулом для виконання вимог щодо ліцензування та отримання спеціальних 
дозволів приватним закладом охорони здоров’я. А можливість посилення санкцій за по-
вторність і особливо – застосування конфіскації в обов’язковому порядку має сприяти 
проходженню легітимації приватними закладами охорони здоров’я чітко в межах закону. 

Найбільш жорсткими санкціями серед тих, що можуть бути застосовані до власни-
ків майна, керівників чи працівників приватних закладів охорони здоров’я, є кримінально-
правові санкції. Останнім часом у працях окремих юристів висловлюється думка щодо за-
провадження «кримінальної відповідальності юридичних осіб». Більше того, сьогодні у 
КК України наявний розділ XIV1 Загальної частини «Заходи кримінально-правового хара-
ктеру щодо юридичних осіб», а статтею 966 «Види заходів кримінально-правового харак-
теру, що застосовуються до юридичних осіб» передбачено, що до суб’єктів господарюван-
ня у рамках кримінального провадження може бути застосовано штраф, конфіскацію май-
на, ліквідацію [23]. Проте, на нашу думку, і дії законодавця із включення названого розді-
лу до КК України, і наведені погляди є хибними і такими, що суперечать принципам усіх 
наявних в Україні галузей права. Передусім теорія кримінального права і КК України пе-
редбачають, що суб’єктом злочину є людина – фізична осудна особа. А отже, поширення 
кримінальної відповідальності на суб’єкти господарювання потребує кардинальної зміни 
основних засад кримінального права. Так само у випадку запровадження такої відповіда-
льності потрібно буде змінювати і господарське законодавство в частині зміни підстав від-
повідальності та прирівняння суб’єкта господарювання до людини. Через усе вказане про-
понуємо навіть не розглядати питання щодо застосування кримінальної відповідальності 
до суб’єктів господарювання у сфері медицини. Ті самі ліквідацію суб’єкта господарюван-
ня, штраф чи конфіскацію майна може бути застосовано і в межах іншої відповідальності, 
яка існує достатньо давно, не викликає полеміки і не породжує суперечок. 

Загальні положення кримінальної відповідальності щодо можливого її застосування 
до посадових осіб чи керівників приватних закладів охорони здоров’я визначено у розділі 
ІІ Особливої частини «Злочини проти життя і здоров’я особи». Серед найбільш поширених 
складів злочинів, які можуть вчиняти працівники приватних закладів охорони здоров’я, 
можна назвати наступні злочини. Стаття 131 «Неналежне виконання професійних 
обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої не-
виліковної інфекційної хвороби» може бути застосована у випадку неякісного забезпечен-
ня медичного закладу обладнанням та устаткуванням, дезінфекційними та іншими засоба-
ми, а також роботи недостатньо підготовлених медичних працівників [23]. Видається, що 
головною проблемою тут може бути фінансове забезпечення діяльності медичного закла-
ду, адже навряд чи скоєння такого злочину можливе у достатньо матеріально забезпечено-
му медичному закладі. Відповідальність за злочин, визначений статтею 132 «Розголошен-
ня відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імуно-
дефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби» несуть службові особи при-
ватного закладу охорони здоров’я [23]. І хоча тут відносини напряму не пов’язані з госпо-
дарською діяльністю закладу охорони здоров’я, проте такі дії можуть завдати шкоду його 
репутації і виступити негативною рекламою на конкурентному ринку медичних послуг. 

Крім наведених складів злочинів, у розділі ІІ Особливої частини «Злочини проти 
життя і здоров’я особи» містяться два склади злочинів, які стоять на захисті інтересів саме 
закладів охорони здоров’я від непрофесійних і злочинних дій потенційних протизаконних 
конкурентів. До цих складів злочинів можна віднести незаконне проведення аборту (стаття 
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134 КК України) і незаконну лікувальну діяльність (стаття 138 КК України) [23]. Завдяки 
наявності цих двох складів злочинів держава може хоча б якось боротися із виконанням 
функцій медичних працівників сторонніми особами, які не мають медичної освіти, а також 
із шахрайськими організаціями. 

Наступні чотири склади злочинів (передбачені статтями 139 «Ненадання допомоги 
хворому медичним працівником», 140 «Неналежне виконання професійних обов’язків ме-
дичним або фармацевтичним працівником», 141 «Порушення прав пацієнта» і 145 «Неза-
конне розголошення лікарської таємниці» [23]) меншою мірою пов’язані з господарською 
діяльністю приватного закладу охорони здоров’я й більшою мірою – із виконавською дис-
ципліною окремих службових осіб і лікарів, а також із якістю підбору кадрів. Як і у випад-
ку зі злочином, передбаченим статтею 132, скоєння цих злочинів співробітниками приват-
ного закладу охорони здоров’я може призвести до завдання шкоди діловій репутації такого 
закладу і втраті потенційних клієнтів. Відомо, що негативна інформація щодо суб’єкта го-
сподарювання спроможна багато років супроводжувати такий суб’єкт і завдавати йому 
збитків. Великі промислові та інші суб’єкти господарювання можуть відмовитися від ук-
ладання договорів на медичне обслуговування своїх співробітників медичним закладом, 
співробітники якого скоювали наведені вище злочини. 

Чи не найбільш резонансним у діяльності будь-якого медичного закладу є злочин, 
передбачений статтею 139 «Ненадання допомоги хворому медичним працівником» [23]. І 
хоча суб’єктом злочину є медичний працівник, а не медичний заклад, скоєння цього зло-
чину може бути пов’язано з політикою діяльності останнього. Часто в екстрених випадках 
до приватних закладів охорони здоров’я можуть потрапляти особи, чиї життя і здоров’я 
знаходяться під серйозною загрозою. Якщо приватний заклад охорони здоров’я відмовля-
ється надавати безкоштовну допомогу, то, крім кримінальної відповідальності його спів-
робітника, сам заклад може позбутися своїх клієнтів і контрагентів. Такі справи мають 
особливо гострий резонанс у суспільстві. Тому поточна управлінська діяльність приватним 
закладом охорони здоров’я має бути достатньо гнучкою щоб, з одного боку забезпечити 
економічну рентабельність, а з іншого – у гонитві за прибутками не забути своє пряме при-
значення і не втратити свою ділову репутацію. Стосовно порушення прав пацієнта (стаття 
141 КК України), незаконного проведення дослідів над людиною (стаття 142 КК України), 
порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини 
(стаття 143 КК України) і насильницького донорства (стаття 144 КК України) [23] приват-
ний медичний заклад повинен технічними засобами доводити невинуватість своїх співро-
бітників, а також сумлінно оформляти документи з пацієнтами, їх родичами та суб’єктами 
господарювання, що укладають договори на лікування своїх співробітників та членів їхніх 
сімей. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. З метою усунення терміноло-
гічної неточності в законодавстві та приведення його у відповідність до законодавства роз-
винених європейських держав запропоновано не розширювати норму статті 80 Основ за-
конодавства України про охорону здоров’я іншими, крім цивільної, адміністративної та 
кримінальної видами відповідальності, а взагалі прибрати посилання на будь-які види від-
повідальності, залишивши вказівку на наявність юридичної відповідальності взагалі, а за 
конкретикою відправивши до спеціального законодавства, фактично надавши цій нормі 
бланкетного характеру. 

Кримінальна відповідальність передбачає застосування найбільш жорстких заходів 
покарання до порушників. Проте її суб’єктами можуть бути медичні працівники, керівни-
ки та/або власники майна приватних закладів охорони здоров’я. У випадку вчинення на-
званими особами менш тяжкого діяння щодо споживачів, суб’єктів господарювання – кон-
трагентів, інших суб’єктів господарювання та людей чи держави, до них можуть бути за-
стосовані заходи адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної відповідальності. 
До самого закладу охорони здоров’я можуть бути застосовані адміністративно-
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господарські або адміністративні санкції. Перші визначені ГК України та спеціальним за-
конодавством, а другі – виключно останнім. Сам приватний заклад охорони здоров’я може 
нести різноманітні санкції господарсько-правової відповідальності, передбачені 
ГК України та спеціальними законами та підзаконними НПА. Найбільший ефект щодо 
впливу на поведінку порушника досягається при комплексному застосуванні санкцій до 
різноманітних суб’єктів одночасно – господарської та адміністративної до приватного за-
кладу охорони здоров’я; кримінальної, адміністративної, дисциплінарної, цивільно-
правової до його керівників та/або працівників. Проте лише законодавче визначення фор-
ми і розміру відповідальності за те чи інше правопорушення в діяльності приватного за-
кладу охорони здоров’я ще не свідчить про застосування санкцій до порушників. А тому 
не менш важливе значення має процесуальний порядок застосування санкцій до порушни-
ків різногалузевого законодавства у відносинах за участю приватних закладів охорони 
здоров’я. І саме в бік пошуку способів удосконалення відповідного процесуального зако-
нодавства повинні бути спрямовані найближчі розвідки за темою дослідження. 
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ДОГОВОРОВ И / ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Статья посвящена исследованию правоотношений по применению мер хозяйственной, граждан-
ской, административной и уголовной ответственности учреждений здравоохранения и их со-
трудников, выявлению и сравнению оснований ответственности, ее отраслевых особенностей, 
поиску и предоставлению предложений по устранению терминологических неточностей и спор-
ных моментов в законодательстве. Указано, что вина является обязательным основанием для 
применения уголовной и административной ответственности и факультативной – для хозяй-
ственной и гражданской. Проанализированы отдельные составы правонарушений и преступле-
ний в сфере здравоохранения, предложены изменения в нормы Основ законодательства Украины о 
здравоохранении. 
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ABOUT THE RESPONSIBILITY OF PRIVATE HEALTH ORGANIZATIONS 
AND THEIR EMPLOYEES FOR VIOLATION OF CONTRACTS AND / OR 

LEGISLATION 
The article is devoted to the study of the application of measures of economic, civil, administrative and 
criminal responsibility in health care institutions. This article identifies and compares the basis of 
responsibility, its industry-specific features. It searches for proposals for eliminating terminological 
inaccuracies and controversial issues in legislation.  

The work analyzes the individual formulations of offenses and crimes in the field of health. The article 
states that in order to qualify a crime it is obligatory to determine its composition. Guilt is a mandatory 
component of the crime. The basis of economic and legal liability and most civil offenses is the fact of the 
offense without linking the offender’s attitude to it. Therefore, proof of guilt, as well as the presence of guilt, 
are not mandatory. The same situation exists in violations of civil law. 

Therefore, the term "guilty person" in Article 80 "Fundamentals of legislation of Ukraine about health care" 
is incorrect. 

In the area in which private health facilities operate, there is a significant amount of public relations 
involving various actors. Therefore, in relation to them, sanctions and measures of responsibility can be 
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applied from different areas of  legislation. Among the types of liability the most common are criminal, 
administrative, civil, economic, legal, property, disciplinary responsibility. 

The article allows to emphasize corporate responsibility (to denote responsibility in the field of corporate 
business entities), responsibility in the sphere of foreign economic activity, internal economic 
responsibility. 

In order to cover all types of legal liability that can be applied in private healthcare institutions, the article 
proposes not to supplement the legal norm with other types of liability. On the contrary, it is necessary to 
remove civil, administrative, criminal liability and leave an indication of legal liability in general. In fact, 
there is an endowment of this norm with a blanket character. 

Key words: economic responsibility; administrative responsibility; criminal liability; guilt; offense; crime; 
corpus delicti. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ  
ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ФРАНЦІЇ 

У статті розглянуто питання забезпечення дисципліни 
праці на підставі норм трудового законодавства Франції. 
Досліджено науково-теоретичні підходи з окресленого пи-
тання. Охарактеризовано відповідні положення Трудового 
кодексу Франції. Зроблено висновки та пропозиції щодо 
запозичення зарубіжного досвіду та впровадження певних 
положень у національне законодавство. 
Ключові слова: міжнародні стандарти; дисциплінарна 
праці; дисциплінарні стягнення; прюдомальний суд; про-
цесуальні гарантії працівників. 

 

Постановка проблеми. Удосконалення механізму  забезпечення дисципліни праці 
за допомогою міжнародних норм здійснюється переважно двома шляхами: через правот-
ворчість і правозастосування. Перед українським законотворцем постало непросте завдан-
ня дати суспільству якісні (як з погляду юридичної техніки, так і змісту) правові норми, які 
б забезпечували надійним захистом права працівників у нових економічних умовах. Акту-
альність окресленої проблематики тісно пов’язана з вирішенням відповідних завдань: при-
ведення національного законодавства у відповідність до міжнародних, зокрема і до євро-
пейських, стандартів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над дослідженням правових проблем 
співвідношення норм національного та міжнародного трудового законодавства працювали 
такі вчені-правники, як В. М. Андріїв, С. Я. Вавженчук, В. С. Венедіктов, С. В. Венедіктов, 
С. О. Іванов, М. І. Іншин, І. Я. Кисельов, В. Л. Костюк та інші відомі науковці в галузі тру-
дового  права. Необхідно відмітити, що, незважаючи на значну кількість наукових праць у 
даній сфері, вказана тематика дослідження не втрачає актуальності й постійно обговорю-
ється у наукових колах.    

Метою даної статті, відповідно до чітко сформульованої та належно актуалізованої 
тематичної проблеми, є узагальнення основних положень, на яких ґрунтується забезпечен-
ня дисципліни праці за французьким трудовим законодавством, та обґрунтування пропо-
зицій і рекомендацій щодо подальшого вдосконалення національного законодавства при 
забезпеченні дисципліни праці з урахуванням європейського досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження правових засад забезпечення дисцип-
ліни праці в кожній країні має свої особливості, оскільки правові норми можуть бути за-
кріплені як у кодифікованому нормативно-правовому акті, так і частково визначені у від-
повідних законах. Тож проаналізуємо дане питання, керуючись національним законодав-
ством – Кодексом законів про працю України [1] та зарубіжним  Трудовим кодексом 
Франції, що регулюють відносини у сфері праці. 

Дисципліна праці за французьким трудовим законодавством регламентується внут-
рішнім нормативним актом роботодавця. У положеннях ст. L1321-1 Трудового кодексу 
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Франції [2] зазначається, що ці правила викладаються в окремому письмовому документі. 
Цей документ має містити норми щодо охорони праці, а також правила та характер дисци-
плінарних санкцій. Відповідно, внутрішніми нормативними актами повинна регулюватися 
протидія сексуальним домаганням та моральним утискам працівника. 

Водночас ст. L1321-3 названого кодексу містить приписи, які забороняють дискри-
мінацію за ознаками походження, статі, сексуальної орієнтації, етнічного походження, ра-
си, політичних поглядів, сімейного стану, релігійних переконань, стану здоров’я, інвалід-
ності тощо. Правила внутрішнього трудового розпорядку запроваджуються з урахуванням 
думки представників трудового колективу, а також органів, у компетенції яких знаходять-
ся питання охорони здоров’я, безпеки та гігієни праці (ст. L1321-4). Цією ж статтею перед-
бачено, що після прийняття правил внутрішнього трудового розпорядку вони набувають 
чинності не раніше, як через місяць, і ця дата має бути зазначена у цих правилах. За поло-
женнями ст. L1321-5, будь-які інші документи, що регулюють дисципліну праці, є внутрі-
шніми нормативними актами, які розглядаються як доповнення до внутрішнього трудового 
розпорядку. Також необхідно звернути увагу, що у ст. L1321-6 передбачена можливість 
перекладу правил трудового розпорядку із французької на одну або декілька іноземних 
мов.  

Разом із тим у ст. L1322-1 Трудового кодексу Франції передбачено проведення ін-
спекторами праці адміністративних перевірок. У разі виявлення у правилах внутрішнього 
трудового розпорядку норм, які суперечать положенням кодексу, інспектор наділений пра-
вом вимагати виключення таких положень або їх зміни. 

Трудовий кодекс Франції, подібно до вітчизняного Кодексу законів про працю, 
приділяє окрему увагу дисциплінарній відповідальності та застосуванню дисциплінарних 
стягнень. Так, окрема глава про дисциплінарні стягнення у статтях L1331-1 та L1331-2 [2] 
закріплює, що санкцією є будь-яка міра, що відрізняється від усного зауваження та засто-
сована роботодавцем за результатами дій працівника, які роботодавець вважає неправомі-
рними. До того ж законодавство містить заборону, якою передбачено, що штрафи та інші 
санкції у грошовому виразі заборонені, а будь-які протилежні положення або умови вва-
жаються недійсними. За порушення цієї заборони законом передбачено кримінальну від-
повідальність із накладанням на порушника штрафу у розмірі 3750 євро (ст. L1334-1 Тру-
дового кодексу Франції). 

Специфічним для цієї держави також є те, що накладення дисциплінарних стягнень 
суворо регулюється нормами  французького ТК з метою захисту працівників від зловжи-
вань роботодавців у здійсненні ними  дисциплінарної влади (хоча ст. L1331-1 Кодексу за-
конодавець дозволяє роботодавцям на локальному рівні визначити перелік заходів дисци-
плінарної відповідальності, що не будуть суперечити ТК) [3, с. 346]. 

Як зазначає І. Я. Кисельова, у більшості країн джерелом правового регулювання 
трудової дисципліни є правила внутрішнього трудового розпорядку  та колективні догово-
ри, і лише у виняткових випадках питання трудової дисципліни частково регулюється у 
законодавчих актах [4, с. 179]. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку включають норми щодо дисципліни, 
техніки безпеки й виробничої санітарії, найму і звільнення й обов’язково повинні прийма-
тися на промислових підприємствах, що налічують хоча б 20 працюючих. Вони розробля-
ються керівником підприємства, який зобов’язаний лише поінформувати про них комітет 
підприємства й делегатів персоналу, вислухати думку, яку, до речі, може й не взяти до ува-
ги [5, с. 270]. Ці правила поширюються на всіх працівників, незалежно від часу їх прийн-
яття й виду робіт, які вони виконують на підприємстві. Отже, правила внутрішнього тру-
дового розпорядку є локальним нормативним документом, зміст яких повинен ураховува-
ти специфіку діяльності підприємства, а не тільки загальні норми законодавства в царині 
праці [6 , с. 197].  
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Стосовно Франції, слід підкреслити, що внутрішній трудовий розпорядок на підп-
риємствах, в установах, організаціях регулюється окремо оформленим документом, який 
містить самостійні положення щодо застосування нормативних актів про охорону здоров’я 
працівників та умови безпеки праці. Також цим локальним актом регулюється порядок за-
лучення працівників до робіт, пов’язаних із відверненням небезпеки для здоров’я праців-
ників. Обов’язковими умовами внутрішнього трудового розпорядку є правила, пов’язані із 
дисципліною праці, зокрема види та обсяги дисциплінарних санкцій, які може застосову-
вати роботодавець до працівників за невиконання або неналежне виконання ними своїх 
трудових обов’язків. 

Трудовим законодавством Франції також передбачено, що внутрішній трудовий ро-
зпорядок має відповідати положенням укладеного колективного договору та повторювати 
положення, викладені у статтях L1331-1 та L1331-2 Трудового кодексу Франції, а також 
законодавчі положення щодо моральних та сексуальних домагань. Окрема стаття L1321-3 
аналізованого кодексу вказує на те, що не може містити внутрішній регламент, зокрема не 
можуть бути включені умови, які суперечать законам та нормативно-правовим актам, умо-
вам колективних угод та договорів, що застосовуються на підприємстві, в установі, органі-
зації. Окремо зазначається, що положення, які передбачають обмеження прав працівників 
та індивідуальних і колективних свобод, що не виправдані функціональними обов’язками 
працівників, не можуть бути включені до внутрішнього регламенту [2].  

Такі умови вказують на те, що регулювання праці та дисципліна праці, зокрема, 
здійснюються на основі принципу єдності та диференціації, тобто трудове законодавство 
Франції, закріплюючи загальні правила щодо регламентування внутрішнього трудового 
розпорядку, надають правову можливість роботодавцю передбачити певні обмеження тру-
дових прав і свобод працівників залежно від роду їх трудової діяльності, професії, посади 
та трудових функцій. Подібні умови диференціації існують і у вітчизняному законодавстві, 
наприклад, ч. 5 ст. 10 Закону України «Про державну службу» закріплює, що державний 
службовець не має права організовувати і брати участь у страйках [7]. У цьому французьке 
та українське законодавство подібні, оскільки підтверджують неможливість правового ре-
гулювання праці та трудової дисципліни за межами принципу єдності та диференціації. 

Трудовим законодавством Франції також врегульовано питання щодо процесуаль-
них гарантій працівників при покладанні на них дисциплінарних стягнень [2]. Так, до пра-
цівника не може бути застосовано жодного дисциплінарного стягнення без письмового по-
відомлення про це з одночасним зазначенням роботодавцем своїх претензій до працівника.  

Стаття L1332-2 встановлює [2], що до працівника може бути застосовано догану 
або подібне до неї дисциплінарне стягнення, при цьому законодавець не надає переліку 
подібних санкцій (стягнень). Законодавством також встановлено, що коли роботодавець 
викликає працівника для пояснень перед прийняттям рішення про притягнення його до ди-
сциплінарної відповідальності, то працівник має право бути присутнім у супроводі особи 
на свій вибір, яка належить до трудового колективу підприємства. Під час зустрічі робото-
давець повідомляє причину запланованого рішення про застосування санкції та отримує 
пояснення від працівника, тобто прийняттю рішення про накладення дисциплінарного стя-
гнення передує не лише повідомлення про такий намір, а й особиста зустріч роботодавця з 
працівником. Важливо, що працівникові законодавством надана можливість у строк що-
найменше два дні (ст. L1332-2) вирішити питання про те, чи на зустрічі з керівником він 
буде присутній сам або у супроводі члена трудового колективу. Такою супроводжуючою 
особою може бути представник профспілкового комітету. У такий спосіб законодавством 
надана працівнику правова можливість захищати свої права та інтереси як самостійно, так 
і за допомогою третіх осіб зі складу трудового колективу. 

Окремо у законодавстві закріплено строки для накладення дисциплінарних стяг-
нень. Так, дисциплінарне стягнення не може бути застосовано раніше ніж через два дні та 
пізніше ніж через місяць після визначеної дати зустрічі. Отже, незважаючи на те, що зако-
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нодавство не виключає з цього строку час відсутності працівника на роботі з поважної 
причини, можна припустити, що ключовим юридичним фактом, який визначає початок 
спливу місячного строку для застосування санкції, є зустріч роботодавця та працівника з 
приводу застосування до останнього дисциплінарних стягнень. Законодавством визначено, 
що у випадку, якщо факти, які ставляться у провину працівнику, обумовлюють застосу-
вання попереджувальної міри у вигляді звільнення, жодна остаточна санкція не може бути 
застосована без дотримання процедури, передбаченої ст. L. 1332-2 (тобто повідомлення 
претензій та отримання пояснення від працівника з можливістю захисту за участю члена 
трудового колективу). 

Разом із тим законом встановлено, що жоден факт провини не може бути мотивом 
для застосування дисциплінарних санкцій після завершення двомісячного терміну з моме-
нту, коли він став відомим роботодавцю, крім випадків, коли цей факт став одночасно під-
ставою для застосування кримінальних санкцій. У питанні систематичного порушення ди-
сципліни праці законодавство окреслює строк у три роки, тобто в межах трирічного строку 
порушення може бути кваліфіковане як систематичне, зокрема закон закріплює, що жодна 
санкція, яка була застосована більше ніж за три роки до застосування дисциплінарних сан-
кцій, не може бути підставою для посилання для нових санкцій. 

Щодо судового контролю стосовно спорів, які виникли з приводу застосування до 
працівника дисциплінарних стягнень, законодавство Франції закріплює їх розгляд у суді з 
трудових спорів (прюдомальний суд). Так, О. С. Жданова, досліджуючи специфіку функ-
ціонування трудових судів на прикладі Франції, зазначає, що «для того, щоб трудова роз-
біжність була розглянута прюдомальним судом, необхідна одночасна наявність таких 
умов: існування трудового договору; наявність розбіжностей щодо виконання, зміни чи 
припинення трудового договору або ж розбіжностей щодо відшкодування шкоди, заподія-
ної на виробництві; індивідуальний характер трудової розбіжності; дотримання правил пі-
дсудності» [8, с. 179]. Якщо наявність цих умов дотримано, трудові розбіжності індивідуа-
льного характеру щодо застосування дисциплінарної відповідальності до працівника розг-
лядає прюдомальний суд. 

Судом оцінюється відповідність процедури, застосованої при покладанні на праців-
ника дисциплінарних стягнень, і з’ясовується, чи є факти, які ставляться у провину праців-
нику, підставою застосування дисциплінарних санкцій. При цьому ст. L1333-1 Трудового 
кодексу Франції [2] зобов’язує роботодавця надати прюдомальному суду підтвердження 
правомірності застосування санкцій до працівника. На підставі доказів, наданих сторонами 
на підтримку власних доводів, суд з трудових спорів виносить рішення. Суд також має 
право проводити будь-які процесуальні дії, які, на його переконання, можуть допомогти 
вирішити індивідуальні трудові розбіжності між сторонами. Якщо виникнуть сумніви що-
до дій роботодавця, суд повинен за приписами ст. L1333-1 надати перевагу працівнику. 
Тобто, у трудовому законодавстві Франції з питань застосування до працівника роботода-
вцем санкцій закладена «презумпція винуватості роботодавця». У такий спосіб законода-
вець захищає економічно слабшу сторону трудового договору. 

Прюдомальному суду Франції при розгляді спорів, які виникли з приводу застосу-
вання до працівника дисциплінарних стягнень, надано право відмінити застосовані санкції, 
що, на його переконання, є невиправданими або непропорційними провині працівника. 
Окремо у ст. L1333-3 Трудового кодексу Франції визначено, що положення стосовно розг-
ляду індивідуальних трудових спорів, які пов’язані із порушеннями при звільненні, регла-
ментуються окремими положеннями, зокрема главою 5 розділу 3 книги ІІ цього кодексу. 

Проведений аналіз норм Трудового кодексу Франції дає підставу стверджувати на-
ступне: 1) французьке трудове законодавство з урахуванням історичних національних тра-
дицій здійснює регулювання трудових відносин та відносин, тісно пов’язаних з ними, у 
самостійному нормативному акті, де окремі положення присвячені регламентації правил 
організації внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах, в установах, організаці-
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ях; 2) трудове законодавство встановлює чіткі обмеження «господарської влади» робото-
давця щодо можливостей включення до внутрішніх регламентів положень стосовно трудо-
вої дисципліни та процедур застосування до працівника дисциплінарних стягнень; 3) чин-
не законодавство закріплює прямий зв’язок внутрішніх регламентів стосовно організації 
праці на підприємстві з колективними угодами та договорами, які застосовуються у конк-
ретного роботодавця; 4) порівняно із вітчизняним законодавством, працівникам у Франції 
надано більше процесуальних гарантій щодо захисту своїх прав при прийнятті роботодав-
цем рішення про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, зокрема це 
можливість представляти свої інтереси у супроводі одного із членів трудового колективу, 
обраного працівником самостійно; 5) щодо строків застосування дисциплінарних стягнень, 
то у Франції цей строк встановлюється через два дні від дня вчинення дисциплінарного 
проступку, а санкція застосовується не пізніше ніж через місяць після визначеної дати зу-
стрічі з керівником для з’ясування обставин справи. Дисциплінарне стягнення не може бу-
ти застосоване після завершення двомісячного терміну з моменту, коли дисциплінарний 
проступок став відомим роботодавцю; 6) у діючих нормах трудового права чітко просте-
жується регулювання дисципліни праці за принципом єдності та диференціації; 7) захи-
щаючи працівника, законодавець зобов’язав суди при розгляді індивідуальних трудових 
спорів у разі сумнівів надавати перевагу інтересам працівника. Процедура вирішення інди-
відуальних трудових спорів, які виникли у зв’язку із застосуванням до працівника дисцип-
лінарної відповідальності, передбачає розгляд таких спорів у спеціалізованих судах з тру-
дових спорів – у прюдомальному суді. 

Як зауважує С. А. Іванов, порівняльні правові дослідження мають практичне зна-
чення більше для нормотворчої діяльності, ніж для правозастосування. Як свідчить світова 
практика, суди надзвичайно рідко залучають зарубіжний досвід у своїй роботі. Взагалі ж 
доцільність прямого використання зарубіжного досвіду у правозастосуванні багатьма ком-
паративістами ставиться під сумнів. І це обґрунтовано, оскільки таке використання повин-
не спиратися на ідентичність правових норм і ще більше – на ідентичність існуючих умов, 
а цього в країнах, як правило, немає [9, с. 7]. 

Щодо принципу визначеності способів захисту прав учасників трудових відносин, 
то вітчизняне законодавство подібно до зарубіжного втілює у своїх приписах захист пра-
цівників судом. В українських судах, як і в зарубіжних, відправлення правосуддя здійсню-
ється за принципами змагальності сторін, де кожна зі сторін має право подавати докази, 
повинна доводити ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або за-
перечень. Принципи гласності та відкритості судового процесу, диспозитивність цивільно-
го судочинства [10] також реалізовані в України. Однак необхідно відмітити, що, удоско-
налюючи вітчизняне трудове законодавство, не буде зайвим закріпити самостійно проце-
суальні гарантії працівників та принципи розгляду трудових спорів. Також необхідно про-
довжити наукові дискусії щодо запровадження спеціалізованих судів, які будуть розгляда-
ти трудові спори, для чого необхідно докладно дослідити досвід Франції в цьому питанні. 
Слід підкреслити, що у Франції діють самостійний нормативний акт у сфері праці − Тру-
довий кодекс Франції та спеціалізований суд з трудових спорів − прюдомальний.  

Аналіз трудового законодавства Франції доводить, що сучасні підходи до правового 
забезпечення дисципліни праці зосереджені на рівні договірного регулювання − колектив-
ні договори та трудові договори з мінімальним державним втручанням, яке реалізується як 
правові обмеження роботодавця (економічно сильна сторона трудового договору) щодо 
притягнення працівника (економічно слабша сторона трудового договору) до відповідаль-
ності. Також на законодавчому рівні визначаються шляхи, способи та умови захисту права 
працівників у разі виникнення спору між учасниками трудових відносин стосовно належ-
ного чи неналежного виконання працівником своїх трудових обов’язків. 

Висновки. Викладене вище дає підставу стверджувати, що забезпечення дисциплі-
ни праці має базуватися на таких принципах: верховенство права; юридична рівність сто-
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рін трудового договору; пріоритет локального та індивідуального регулювання дисципліни 
праці; визначеність способів захисту прав учасників трудових відносин; змагальність при 
доведенні своєї позиції, на яку посилається сторона у спорі, обґрунтовуючи вимоги до ін-
шої сторони трудового договору. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА  
ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ФРАНЦИИ 

В статье рассмотрены вопросы обеспечения дисциплины труда на основании норм трудового за-
конодательства Франции. Исследованы научно-теоретические подходы по данному вопросу. Оха-
рактеризованы соответствующие положения Трудового кодекса Франции. Сделаны выводы и 
предложения по применению  зарубежного опыта и внедрению определенных положений в нацио-
нальное законодательство.   

Ключевые слова: международные стандарты; дисциплинарный труд; дисциплинарные взыска-
ния; прюдомальный суд; процессуальные гарантии работников. 
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LEGAL FRAMEWORK FOR ENSURING LABOR DISCIPLINE PURSUANT 
TO LABOR LEGISLATION OF FRANCE 

The mechanism of ensuring labor discipline by virtue of international norms is improved mainly in two 
ways: through law-making and law enforcement. Ukrainian lawmaker is facing a challenging task - to 
provide the society with qualitative legal rules instituting reliable protection of employees’ rights in new 
economic conditions. Relevance of the problem outlined is closely connected with the solution of the 
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following tasks: harmonizing and bringing national legislation in line with international standards, in 
particular, with European standards. 

The purpose of this article, in accordance with clearly formulated and properly updated topical issue is to 
summarize main provisions on which labor discipline under French labor law is based and to substantiate 
proposals and recommendations for further improvement of national legislation in ensuring labor 
discipline with European experience taken into account. 

Labor discipline under French labor law is governed by internal regulations of the employer. The provisions 
of the Labor Code of France state that these rules are to be set out in a separate written instrument. This 
instrument shall contain rules on labor protection as well as rules on and nature of disciplinary sanctions. 
Accordingly, internal regulations should govern fighting sexual harassment against and moral distress of 
an employee. 

 At the same time, the Code contains provisions prohibiting discrimination based on grounds of origin, 
gender, ethnic origin, race, political opinion, marital status, religious beliefs, health, disability, etc. Internal 
labor regulations are introduced taking into account the opinion of the representatives of employees as well 
as bodies having purview in matters of health, safety and labor hygiene. 

The Labor Code of France, like the Code on Labor Laws of Ukraine, pays special attention to disciplinary 
responsibility and application of disciplinary sanctions. A separate chapter on disciplinary penalties is 
dedicated to this issue. It establishes a provision that a sanction is any measure different from oral 
reprimand and is applied by the employer based on the results of employee’s actions that the employer 
considers to be unlawful. At the same time, legislation contains a prohibition which stipulates that fines 
and other monetary sanctions are prohibited and any provisions or conditions contrary thereto are 
considered invalid. The law sets forth criminal responsibility and imposition of fine for violating this 
prohibition. 

The analysis of labor legislation of France shows that modern approaches to legal ensuring of labor 
discipline are concentrated at the level of contractual regulation – agreements reached by collective 
bargaining and labor contracts with minimal state interference, which is effected as legal restrictions on 
the employer as to bringing an employee to responsibility. 

Key words: international standards; labor discipline; disciplinary penalties; priduomal court; procedural 
guarantees for employees. 
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ПРИНЦИПИ КОНЦЕПЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ:   
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ  

Досліджено науково-теоретичні аспекти формування но-
вітньої концепції реабілітації осіб з інвалідністю в Укра-
їні. Вказано на загрозливі тенденції зростання інвалідно-
сті у зв’язку із внутрішніми та зовнішніми викликами.  
Досліджено проблемні аспекти чинної системи реабіліта-
ції осіб з інвалідністю. Акцентовано увагу на норми Зако-
ну України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Укра-
їні». Розглянуто міжнародні соціальні стандарти з пи-
тань реабілітації осіб з інвалідністю. Зроблено висновки 
та пропозиції. 
Ключові слова: інвалідність; інвалідизація; реабіліта-
ція; концепція; особа з інвалідністю;  система реабіліта-
ції;  міжнародні стандарти у сфері реабілітації осіб з ін-
валідністю. 
 

Актуальність теми. У системі  проголошених в Україні соціальних реформ, спря-
мованих  на підвищення рівня, якості життя осіб з інвалідністю, провідне місце має посісти 
реформування системи реабілітації таких осіб як важливий чинник їхньої  адаптації в сус-
пільстві та державі, підвищення ефективності, дієвості, доступності права на соціальний 
захист та тісно пов’язаних із ним прав [1; 2, с. 14–17]. Принагідно підкреслити, що запро-
вадження людиноцентричної концепції розвитку суспільства та держави  передбачає за-
безпечення пріоритетності прав та свобод людини у всіх сферах суспільного життя.  Від-
повідно до змісту Конституції України (ст. 3), права і свободи людини та їхні гарантії ви-
значають зміст, спрямованість діяльності держави, а отже, держава відповідає перед лю-
диною за свою діяльність. Водночас утвердження, забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов'язком держави. За таких обставин, суспільство та держава мають розвива-
тися на засадах інклюзивності, доступності, відкритості, безбар’єрності, виходячи із прин-
ципів  пріоритетності прав та свобод, а також верховенства права. Це ж стосується принципів 
соціального захисту, у межах якого функціонує інститут реабілітації осіб з інвалідністю. 

З соціально-правового погляду, реабілітація осіб з інвалідністю    спрямована на ві-
дновлення та компенсацію порушених або втрачених  функцій організму для досягнення і 
підтримання соціальної та матеріальної  незалежності, адаптації та інтеграції в суспільст-
во, а також забезпечення технічними  та  іншими  засобами реабілітації та виробами меди-
чного призначення.  

В умовах сьогодення проблематика вироблення новітньої концепції реабілітації 
осіб з інвалідністю пов’язана із зовнішніми та внутрішніми викликами щодо збільшення 
чисельності таких осіб, а також необхідності запобігання інвалідизації. Серед чинників, з 
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якими пов’язується збільшення чисельності осіб з інвалідністю, виокремлюють: військові, 
техногенні, екологічні, демографічні, соціальні, психологічні тощо.     

Крім того, очевидні недоліки існуючої моделі реабілітації зумовлені відсутністю 
ефективних соціально-економічних перетворень, реформування системи соціального захи-
сту осіб з інвалідністю [3; 4, с. 15–20; 5, с. 252–259].  Закон України «Про основи соціаль-
ної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» дещо формально підходить до питань реабі-
літації осіб з інвалідністю, називаючи лише окремі види. 

06 жовтня 2005 року Верховною  Радою України було ухвалено Закон України 
«Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (далі – Закон) [6], який покликаний ви-
значати основні засади створення правових, соціально-економічних, організаційних умов 
для усунення або компенсації наслідків, спричинених стійким порушенням здоров'я, фун-
кціонування системи підтримання  особами з інвалідністю фізичного, психічного, соціаль-
ного  благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності. 
Цей Закон (ст. 1) трактує реабілітаційні послуги – послуги,  спрямовані на  відновлення 
оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльнос-
ті особи  з  метою  сприяння  її  інтеграції  в суспільство, а реабілітаційні заходи – ком-
плекс заходів,  якими здійснюється реабілітація осіб з інвалідністю. Законом (ст. 6) також 
передбачено, основними завданнями законодавства України з питань реабілітації осіб з 
інвалідністю є: створення  умов  для усунення обмежень життєдіяльності осіб з інвалідніс-
тю, відновлення і компенсації їх порушених або втрачених здатностей до побутової, про-
фесійної, суспільної діяльності; визначення  основних  завдань  системи  реабілітації  осіб  
з інвалідністю, видів і форм реабілітаційних заходів; розмежування повноважень між   
центральними   і   місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-
вання; регламентування       матеріально-технічного,      кадрового, фінансового,  наукового  
забезпечення  системи реабілітації осіб з інвалідністю; структурно-організаційне забезпе-
чення   державної  соціальної політики   по   відношенню  до  осіб  з  інвалідністю  і  дітей  
з інвалідністю; сприяння    залученню    громадських   організацій   осіб   з інвалідністю до 
реалізації державної політики у цій сфері. Недостатньо ефективною та громіздкою вида-
ється система державного управління  реабілітацією осіб з інвалідністю. За змістом Закону 
(ст. 6) державне управління системою реабілітації осіб з інвалідністю  покладається  на  
центральні  і  місцеві  органи виконавчої влади,  органи  місцевого  самоврядування,  які  в 
межах своїх повноважень здійснюють   керівництво   підприємствами,  установами,  закла-
дами системи  реабілітації  осіб з інвалідністю, аналітично-прогнозну діяльність,  визна-
чають  тенденції розвитку і вплив демографічної, соціально-економічної, екологічної ситу-
ації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфер, ринку праці на стан інвалідності 
населення,   формують   напрями  взаємодії  різних  ланок  системи реабілітації осіб з інва-
лідністю, стратегічні напрями її розвитку, узагальнюють світовий і вітчизняний досвід у 
цій сфері. Державне управління системою реабілітації осіб з інвалідністю у межах своєї 
компетенції здійснюють центральні органи виконавчої влади,  що забезпечують форму-
вання державної політики у сферах трудових   відносин, соціального захисту населення, 
охорони здоров’я, освіти,   культури,   фізичної   культури   і  спорту, будівництва  та  архі-
тектури,  інші  центральні органи виконавчої влади, які у межах своїх повноважень займа-
ються формуванням і (чи) реалізацією державної політики у сфері соціального захисту на-
селення та/або здійснюють заходи з реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю. 

Слід зауважити, що формально-декларативний підхід до системи таких завдань 
державного управління засвідчує складність та недостатню чіткість системи реабілітації 
осіб з інвалідністю. До того ж вразливість сучасної моделі реабілітації осіб з інвалідністю 
пов’язана з такими чинниками, як 1) відсутність ефективної стратегії щодо розвитку ін-
клюзивного суспільства; 2) відсутність чіткої стратегії щодо комплексного реформування 
системи соціального захисту осіб з інвалідністю; 3) неефективність системи державного 
управління у сфері реабілітації осіб з інвалідністю; 4) неефективність та недоступність  су-
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часної системи реабілітації осіб з інвалідністю; 5) відсутність ефективного законодавчого 
забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю; 6) складність механізмів реалізації, гаранту-
вання прав у сфері реабілітації осіб з інвалідністю; 7) відсутність ефективних механізмів 
державного та/або громадського супроводу реабілітації осіб з інвалідністю; 8) відсутність 
ефективного нагляду та контролю тощо. У зв’язку із цим, ключовим напрямом удоскона-
лення реабілітації осіб з інвалідністю в України є розробка новітньої концепції як чинник 
консолідації суспільства та держави, імплементації міжнародних (європейських) соціаль-
них стандартів, розвитку новітнього законодавства у цій царині. 

Метою наукової статті є науково-теоретичне дослідження проблем щодо форму-
вання новітньої концепції реабілітації осіб з інвалідністю в умовах сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У юридичній літературі зазначена про-
блематика частково розглядалася у працях таких вчених-юристів, як В. М. Андріїв, 
Н. Б. Болотіна, В. С. Венедіктов, С. В. Венедіктов, С. Я. Вавженчук, С. В. Вишновецька, 
Ю. М. Гришина, І. В. Зуб, М. І. Іншин, О. Л. Кучма, М. М. Клемпарський, С. С. Лукаш, 
Л. Ю. Малюга, А. Р. Мацюк, Н. О. Мельничук, П. Д. Пилипенко, С. В. Попов, С. М. Прилипко, 
О. І. Процевський, В. О. Процевський, О. М. Обушенко, С. М. Синчук, О. В. Тищенко, 
Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, В. І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін. Підтримуючи наукові 
напрацювання, здобутки цих та інших учених-юристів, доречним буде відзначити, що в 
умовах розбудови новітньої доктрини права соціального забезпечення  порушена пробле-
матика щодо інституційної реформи реабілітації осіб з інвалідністю потребує  належного 
науково-теоретичного, законодавчого розв’язання, виходячи із сучасних тенденцій розвит-
ку соціально-економічних та державотворчих процесів.  

Принагідно відзначити, що в юридичній літературі відсутні єдині погляди на пи-
тання щодо сутності, ознак та змісту реабілітації осіб з інвалідністю. Зокрема Л. П. Шумна 
наголошує на тому, що реабілітація інвалідів – це задоволення потреб інвалідів шляхом 
надання реабілітаційних заходів у грошовому чи (і) натуральному вигляді за рахунок дер-
жавних і недержавних коштів з метою гарантування рівності прав та створення рівних мо-
жливостей.  У той же час, реабілітаційні заходи, що надаються інвалідам, – це форми задо-
волення потреб інвалідів у грошовому та натуральному вигляді, у залежності від (медич-
ної, соціальної, професійної) видів реабілітації, за рахунок державних і недержавних кош-
тів для участі їх у сферах суспільного, державного та приватного життя на основі самореа-
лізації особистих інтересів [7, с. 15]. Очевидно, такий підхід заслуговує на увагу, оскільки 
передбачає  забезпечення осіб з інвалідністю комплексом заходів, з метою їхньої суспіль-
ної адаптації. О. В. Тищенко доречно підкреслює, що очевидним і закономірним кроком з 
реформування соціального захисту осіб з інвалідністю є забезпечення його доступності та 
адекватності рівню життя в суспільстві й державі, ураховуючи міжнародні та, зокрема, єв-
ропейські стандарти [8, с. 253–265].   

Виклад основного матеріалу. Доречно підкреслити, що сучасна концепція реабілі-
тації осіб з інвалідністю передбачає системний зв'язок із державною політикою з цих пи-
тань. Згідно зі змістом Закону (ст. 5), державна політика України у сфері реабілітації осіб з 
інвалідністю забезпечує координованість системи реабілітації, що реалізується через своє-
часність, безперервність та  комплексність відновлювальних заходів і методик, а також до-
ступність технічних та інших засобів реабілітації і виробів медичного призначення, реабі-
літаційних послуг, відповідність їх змісту, рівня та обсягу фізичним,  розумовим, психіч-
ним можливостям і стану здоров'я особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю; регламен-
тує правові, економічні, соціальні умови надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідніс-
тю реабілітаційних послуг з урахуванням їх функціональних можливостей, потреби у ви-
робах медичного призначення, технічних та інших засобах реабілітації; гарантує матеріа-
льно-технічне, фінансове, кадрове і наукове забезпечення системи реабілітації; визначає 
умови для відновлення або здобуття трудових навичок, отримання освіти, професійної пе-
репідготовки і працевлаштування з урахуванням функціональних можливостей осіб з інва-
лідністю, сприяння  виробничій діяльності підприємств та організацій громадських органі-
зацій осіб з інвалідністю; забезпечує реабілітаційним установам незалежно від їх відомчо-
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го підпорядкування, типу і форми власності рівні умови для здійснення реабілітації осіб з 
інвалідністю, дітей з інвалідністю; формулює вимоги до об'єктів соціальної інфраструкту-
ри та інформації для створення безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю шля-
хом усунення природних, комунікаційних і архітектурних перешкод; сприяє участі   гро-
мадських організацій, у тому числі громадських організацій осіб з інвалідністю, у форму-
ванні і реалізації державної політики у цій сфері [9; 10].  

Серед важливих складових розвитку сучасної концепції реабілітації осіб з інвалід-
ністю є відповідні міжнародні соціальні стандарти, які ґрунтуються на нормах Конвенції 
ООН про права осіб з інвалідністю.  

Принагідно відзначити, що ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 13 грудня 2006 
року Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю [11; 12] закладає новітню людиноцент-
ричну філософію щодо реабілітації осіб з інвалідністю. Насамперед вона проявляється в 
системі принципів, на яких базується Конвенція та її окремі положення. До них належать: 
повага до притаманної людині гідності, її особистої самостійності, зокрема свободи робити 
власний вибір, і незалежності; недискримінація; повне й ефективне залучення та включен-
ня до суспільства; повага до особливостей осіб з інвалідністю і прийняття їх як компонента 
людської різноманітності й частини людства; рівність можливостей; доступність; рівність 
чоловіків і жінок; повага до здібностей дітей з інвалідністю, що розвиваються, і повага до 
права дітей з інвалідністю зберігати свою індивідуальність.  

Очевидно, що такі принципи спрямовані на  інклюзивність, гуманістичність осно-
воположного вектора соціального розвитку міжнародного співтовариства, первинність по-
треб, інтересів та запитів осіб з інвалідністю. Крім того, новаційність міжнародно-
правового розуміння адаптації, зокрема соціалізації осіб з інвалідністю, системно 
пов’язане із засадами «розумного пристосування» та «універсального дизайну» щодо та-
ких осіб. Слід зауважити, що відповідно до змісту Конвенції, «розумне пристосування» 
означає внесення, коли це потрібно в конкретному випадку, необхідних і підхожих моди-
фікацій і коректив, що не становлять непропорційного чи невиправданого тягаря, для цілей 
забезпечення реалізації або здійснення особами з інвалідністю нарівні з іншими всіх прав 
людини й основоположних свобод, а «універсальний дизайн» означає дизайн предметів, 
обстановок, програм та послуг, покликаний зробити їх максимально придатними для вико-
ристання для всіх людей без необхідності адаптації чи спеціального дизайну. 

Фундаментального значення для інтеграції осіб з інвалідністю до всіх суспільних 
процесів та сфер життя набуває питання «доступності» як ключовий суспільно-
реабілітаційний, суспільно-інтеграційний чинник. Конвенція ООН про права осіб з інвалі-
дністю (ст. 9) трактує доступність як необхідну умову незалежного способу життя осіб з 
інвалідністю, здатність усебічно брати участь у всіх аспектах життя. Тому держави-
учасниці вживають належних заходів для забезпечення особам з інвалідністю доступу на-
рівні з іншими до фізичного оточення, до транспорту, до інформації та зв'язку, зокрема ін-
формаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об'єктів і послуг, відк-
ритих або таких, що надаються населенню як у міських, так і в сільських районах. Ці захо-
ди, які включають виявлення й усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають доступно-
сті, повинні поширюватися на будинки, дороги, транспорт та інші внутрішні та зовнішні 
об'єкти, зокрема школи, житлові будинки, медичні установи та робочі місця; на інформа-
ційні, комунікаційні та інші служби, зокрема електронні служби та екстрені служби. Крім 
того, держави-учасниці вживають також належних заходів для того, щоб розробляти міні-
мальні стандарти й керівні орієнтири, що передбачають доступність об'єктів і послуг, відк-
ритих або таких, що надаються населенню, уводити їх у дію та стежити за їх дотриманням;  
забезпечувати, щоб приватні підприємства, які пропонують об'єкти й послуги, відкриті або 
такі, що надаються населенню, ураховували всі аспекти доступності для осіб з інвалідніс-
тю; організовувати для всіх залучених сторін інструктаж із проблем доступності, з якими 
стикаються особи з інвалідністю; оснащувати будинки та інші об'єкти, відкриті для насе-
лення, знаками, виконаними абеткою Брайля у формі, що легко читається і є зрозумілою;  
надавати різні види послуг помічників і посередників, зокрема провідників, читців і про-
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фесійних сурдоперекладачів, для полегшення доступності будинків та інших об’єктів, від-
критих для населення; розвивати інші належні форми надання особам з інвалідністю до-
помоги та підтримки, що забезпечують їм доступ до інформації; заохочувати доступ осіб з 
інвалідністю до нових інформаційно-комунікаційних технологій і систем, зокрема Інтерне-
ту; заохочувати проектування, розробку, виробництво й поширення первісно доступних 
інформаційно-комунікаційних технологій і систем так, щоб доступність таких технологій і 
систем досягалася за мінімальних витрат. 

Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю (ст. 26) також передбачено, що дер-
жави-учасниці вживають, зокрема за підтримки з боку інших осіб з інвалідністю, ефектив-
них і належних заходів для того, щоб надати особам з інвалідністю можливість для досяг-
нення й збереження максимальної незалежності, повних фізичних, розумових, соціальних 
та професійних здібностей і повного включення й залучення до всіх аспектів життя. З цією 
метою держави-учасниці організовують, зміцнюють та розширюють комплексні абіліта-
ційні та реабілітаційні послуги й програми, зокрема у сфері охорони здоров’я, зайнятості, 
освіти й соціального обслуговування, таким чином, щоб ці послуги та програми: a) почи-
нали реалізуватися якомога раніше й ґрунтувалися на багатопрофільній оцінці потреб і си-
льних сторін індивіда;  b) сприяли залученню та включенню до місцевої спільноти й до 
всіх аспектів життя суспільства, мали добровільний характер і були доступними для осіб з 
інвалідністю якомога ближче до місць їхнього безпосереднього проживання, зокрема в 
сільських районах. Крім того, держави-учасниці заохочують розвиток початкового й пода-
льшого навчання спеціалістів і персоналу, які працюють у сфері абілітаційних і реабіліта-
ційних послуг, а також заохочують наявність, знання та використання допоміжних при-
строїв і технологій, що стосуються абілітації й реабілітації та призначені для осіб з інвалі-
дністю [12]. 

З позицій сьогодення концепція реабілітації осіб з інвалідністю, насамперед, має 
передбачати та включати глибинну та комплексну оцінку інвалідизації суспільства, необ-
хідність вироблення якісних механізмів її попередження і запобігання. Доречно вказати, 
що свого часу на розгляд Верховної Ради України було винесено проект Закону України 
«Про попередження інвалідності та систему реабілітації в Україні» [13], який покликаний 
визначати основні засади створення правових, соціально-економічних, організаційних 
умов для попередження інвалідності та функціонування системи реабілітації в Україні, 
усунення або компенсації наслідків, спричинених стійким порушенням здоров'я, функціо-
нування системи підтримання особами з інвалідністю фізичного, психічного, соціального 
благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності.  Слід 
відзначити, що за наслідками його розгляду його було повернуто суб’єкту законодавчої 
ініціативи на доопрацювання.  Буде справедливим відзначити, що такі фундаментальні за-
конодавчі ініціативи мають бути результатом суспільного та державного консенсусу, ура-
ховуючи його стратегічне  призначення. 

Висновки. Таким чином, концепція реабілітації осіб з інвалідністю – це система 
науково-обґрунтованих положень (заходів, стандартів тощо), які спрямовані на попере-
дження інвалідизації, забезпечення інклюзивності системи реабілітації осіб з інвалідністю, 
нормативно-правової регламентації у цій сфері. 

Основоположними принципами концепції реабілітації осіб з інвалідністю є пріори-
тетність прав осіб з інвалідністю;  відповідність потребам, запитам осіб з інвалідністю; ін-
клюзивність, інтегрованість та адресність;  доступність; наукова обґрунтованість; розумне 
пристосування; універсальний дизайн;  інклюзивність; належність нормативно-правового 
забезпечення;  державний (громадський) супровід. 

Основні тенденції удосконалення законодавчого забезпечення реабілітації осіб з ін-
валідністю в Україні: 1) розвиток інклюзивного суспільства; 2) розробка та затвердження 
системи реабілітаційних стандартів, з урахуванням новітніх міжнародних (європейських) 
практик; 3) розробка проекту Національної концепції запобігання інвалідизації та реабілі-
тації осіб з інвалідністю, з урахуванням міжнародних (європейських) соціальних стандар-
тів,  напрацювань  експертів, провідних шкіл соціального права, реабілітології тощо; 
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4) проведення експертних обговорень, слухань Національної концепції запобігання інвалі-
дизації та реабілітації осіб з інвалідністю; 5) затвердження Національної концепції запобі-
гання інвалідизації та реабілітації осіб з інвалідністю; 6) розробка, обговорення, проведен-
ня експертиз проекту Закону про попередження інвалідності та реабілітацію осіб з інвалід-
ністю в Україні, з урахуванням відповідної національної концепції; 7) ухвалення Закону 
України «Про попередження інвалідності та реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні». 
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ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ  
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Изучены научно-теоретические аспекты формирования новой концепции реабилитации лиц с 
инвалидностью в Украине. Указаны угрожающие тенденции роста инвалидности, что обусловле-
но внутренними и внешними вызовами. Рассмотрены проблемные аспекты действующей систе-
мы реабилитации лиц с инвалидностью. Акцентировано внимание на нормах Закона Украины «О 
реабилитации лиц с инвалидностью в Украине». Рассмотрены международные социальные стан-
дарты по вопросам реабилитации лиц с инвалидностью. Сделаны выводы и предложения. 
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PRINCIPLES OF THE CONCEPT OF REHABILITATION THE PERSONS 
WITH DISABILITIES: THE SCIENTIFIC AND THEORETICAL ASPECT 

The article deals with the scientific and theoretical aspects of the formation the newest concept of 
rehabilitation the persons with disabilities in Ukraine. It is indicated by the threatening trends of 
increasing disability through internal and external challenges. The problematic aspects of the current 
system of rehabilitation the persons with disabilities are considered. The emphasis is placed on the norms of 
the Law of Ukraine "On the Rehabilitation the Persons with Disabilities in Ukraine". 

It is noted that the vulnerability of the modern model of rehabilitation the persons with disabilities is 
associated with such factors as 1) the lack of an effective strategy for the development of an inclusive 
society; 2) lack of a clear strategy for the comprehensive reform of the social protection system for persons 
with disabilities; 3) inefficiency of the system of public administration in the field of rehabilitation the 
persons with disabilities; 4) inefficiency and inaccessibility of the modern system of rehabilitation the 
persons with disabilities; 5) the lack of effective legislative provision for the rehabilitation the persons with 
disabilities; 6) complexity of implementation mechanisms, guaranteeing rights in the field of rehabilitation 
of persons with disabilities; 7) the absence of effective mechanisms of state and / or public support for the 
rehabilitation the persons with disabilities; 8) lack of effective supervision and control, etc. In this regard, 
the key to improving the rehabilitation the persons with disabilities in Ukraine is the development of a new 
concept as a factor in consolidating society and the state, implementing international (European) social 
standards, developing the latest legislation in this area. 

It is concluded that the concept of rehabilitation the persons with disabilities is a system of scientifically 
substantiated provisions (measures, standards, etc.) aimed at preventing disability, ensuring the 
inclusiveness of the system of rehabilitation the  persons with disabilities, and regulatory and legal 
regulation in this area. 

The basic principles of the concept of rehabilitation the persons with disabilities are the following: the 
priority of the persons’ rights with disabilities; compliance with needs, requests of persons with disabilities; 
inclusiveness, integrity and targeting; accessibility; scientific substantiation; reasonable adjustment; 
universal design; inclusiveness; affiliation of regulatory and legal support; state (public) support. 

The main trends in improving the legislative provision of rehabilitation the persons with disabilities in Ukraine 
are the following: 1) development of an inclusive society; 2) development and approval of rehabilitation 
standards, taking into account the latest international (European) practices; 3) elaboration of the draft National 
Concept for the prevention of disability and rehabilitation the persons with disabilities, taking into account 
international (European) social standards, experience gained by experts, leading schools of social law, 
rehabilitation, etc.; 4) conducting expert discussions, hearings of the National Concept for the Prevention of 
Disability and Rehabilitation the Persons with Disabilities; 5) approval of the National Concept for the 
Prevention of Disability and Rehabilitation the Persons with Disabilities; 6) development, discussion, and 
expert examination of the draft Law on Disability Prevention and Rehabilitation of Persons with Disabilities in 
Ukraine, taking into account the relevant national concept; 7) adoption of the Law of Ukraine "On the 
prevention of disability and rehabilitation the persons with disabilities in Ukraine". 

Key words: disability; disability; rehabilitation; concept; person with a disability; system of rehabilitation; 
international standards in the field of rehabilitation of persons with disabilities. 
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НАЛЕЖНЕ ДОРОЖНЄ ПОКРИТТЯ –  
ЕЛЕМЕНТ СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЧНОГО 
ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРАВОВІ ПИТАННЯ 
РЕГУЛЮВАННЯ 

У статті досліджено теоретичні й практичні питання 
нормативно-правового регулювання та реального стану 
дорожнього покриття в Україні, здійснено аналіз судової 
практики стосовно забезпечення належного дорожнього 
покриття. Відзначено, що процес транспортування є од-
ним з основних елементів складової органічного господарю-
вання. 
Ключові слова: належне дорожнє покриття; складова 
органічного господарювання; правові питання регулюван-
ня; патрульна поліція; майнові та особисті немайнові 
права суб’єктів господарювання; природні об’єкти; приро-
дні ресурси. 

 

Постановка проблеми. Дорожнє покриття в Україні вже кілька десятків років зна-
ходиться у стані, який потребує не тільки покращення, а й негайного фундаментального 
ремонту та є характерним не лише для однієї адміністративно-територіальної одиниці, а 
визначає комплексну проблему дорожнього покриття усієї країни. На зміну ситуації не 
впливає ні її тривалість, ні увага засобів масової інформації, ні звернення громадян, що 
свідчить про відсутність впливу щодо зміни ситуації зі сторони громадськості. Масштаб-
ність проблеми з дорожнім покриттям визначає і відсутність належного реагування зі сто-
рони уповноважених державних органів та відомчих структур. Зазначене, за сукупністю, 
визначає надзвичайну актуальність обраного напряму дослідження, оскільки дорожнє пок-
риття можна розглядати і як засіб для пересування, транспортування, перевезення в межах 
реалізації прав фізичної особи, і як господарський засіб, який забезпечує реалізацію това-
рообмінної функції для зацікавлених фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридич-
них осіб. Додатково актуальність підтверджується й особливим значенням питання належ-
ного дорожнього покриття для суб’єктів господарювання у сфері органічної продукції та 
сировини, плодів, фруктів, ягід тощо, що пояснюється їхніми властивостями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання належного дорожнього покриття 
розглядаються у працях А. Базилюка, М. Баришникова, І. Білоусова, Р. Бірмана, 
Л. Бортницької, А. Васина, М. Веселова, Г. Волковської, М. Ганкіна, Ф. Гончаренка, 
М. Грашина, Т. Гуржій, І. Дмитрієва, Е. Дубініна, О. Іванілова, О. Ізюмського, 
Н. Казанського, М. Колосовського, Б. Кормішкина, Д. Крістенсена, І. Нікольського, 
Є. Прусенка, В. Скорченка, А. Собакаря, О. Солодкої, І. Ходикіної, Д. Фрідмана, 
В. Шинкаренка, О. Шевчука, Ц. Шмідта, З. Черняка, І. Юхновського та інших науковців не 
лише юридичного напряму, а й економічного та технічного. 

Формування мети статті. Метою статті є визначення позицій, які мають бути вне-
сені до нормативно-правової бази України, орієнтовних послідовних дій для постраждалих 
© Піддубна Д. С., 2018 
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від дорожньо-транспортної пригоди з метою отримання відшкодування майнової та мора-
льної шкоди. 

Виклад основного матеріалу. У ХХІ столітті одним із визначальних напрямів су-
часного розвитку визначено органічне виробництво чи органічне господарювання. Попу-
ляризація цього виду діяльності обґрунтовується негативними показниками щодо стану 
екології в цілому. Цей стан характерний не тільки для України, а й для всього світу.  

Наступними підставами до запровадження органіки є стан складових навколишньо-
го природного середовища – природних об’єктів, природних ресурсів. Тривала людська 
діяльність, її вплив на екологію, передові технології і багато чого іншого призвело до того, 
що необхідними та вкрай негайними є дії, які змінять передусім людське ставлення до 
природи та її складових. Людина повинна зрозуміти, що вона насамперед завдає шкоду не 
природі та її елементам, а сама собі через вплив негативного стану природи на людину в 
близькому чи віддаленому майбутньому. 

Зазначена специфіка характеризує екологічний напрям, який існує в тісному зв’язку 
з людиною та відображає всі її дії на природі, так званий «принцип бумеранга» – що відда-
єш, те й отримуєш, до того ж відповідь може мати свій прояв як відразу, так і в майбут-
ньому та стосуватиметься нащадків людини. Водночас ще однією специфічною ознакою 
буде те, що ця відповідь, цей вплив виникне обов’язково.  

Відсутність сприятливого навколишнього середовища зумовлює вимирання чи пе-
реміщення представників флори, фауни, мікро- та макроорганізмів і т. д., а значить і лю-
дина не матиме можливості до розвитку та існування у звичному режимі. У природі все 
взаємопов’язане та становить єдиний ланцюг, єдиний природний баланс, частиною якого є 
і людина. Випадання якогось елемента з нього – крок до збою нормального функціонуван-
ня усієї системи. Такий збій уже має місце, що фіксується представниками екологічних 
формувань, об’єднань, рухів тощо та визначається на рівні нормативно-правових актів. 
Ситуацію щодо стану навколишнього природного середовища можна охарактеризувати й 
визначеними статистичними даними Державної служби статистики України. Погіршений 
екологічний стан визначається і безпосередніми положеннями, які обґрунтовують прийн-
яття нормативно-правових актів. 

Відповідно до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологі-
чної політики України на період до 2020 року» наводяться показники щодо загального 
екологічного стану та безпосередньо за складниками, зокрема антропогенне і техногенне 
навантаження на навколишнє природне середовище в Україні в декілька разів перевищує 
відповідні показники у розвинутих країнах світу; тривалість життя в Україні становить у 
середньому близько 66 років (у Швеції – 80, у Польщі – 74). Серед першопричин визначе-
но: зношеність основних фондів промислової і транспортної інфраструктури; існуюча сис-
тема державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, ре-
гулювання використання природних ресурсів, відсутність чіткого розмежування природо-
охоронних та господарських функцій; недостатня сформованість інститутів громадянсько-
го суспільства; недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів збереження навколишнього 
природного середовища та переваг сталого розвитку; недотримання природоохоронного 
законодавства тощо [1]. Зазнають характеристики складові впливу на атмосферне повітря, 
водні ресурси, зокрема й на питне водопостачання; землі та ґрунти, ліси; надра; відходи та 
небезпечні хімічні речовини, потрапляє до залежності біобезпека, біологічне та ландшафт-
не різноманіття; питання забезпечення екологічно збалансованого природокористування та ін. 

На шляху реалізації останнього необхідно відмітити запровадження реалізації кон-
цепції сталого розвитку як домінантної ідеології цивілізації у XXI столітті. Саме у зазна-
ченій позиції і відображається характер обраного напряму висвітлення, а саме екологічне 
безпечне господарювання чи органічне господарювання, адже передбачено, що сталий со-
ціально-економічний розвиток будь-якої країни означає таке функціонування її господар-
ського комплексу, коли одночасно задовольняються зростаючі матеріальні і духовні пот-



Правовий часопис Донбасу № 4 (65) 2018 

139 
 

реби населення, забезпечується раціональне та екологічно безпечне господарювання, і ви-
сокоефективне збалансоване використання природних ресурсів, створюються сприятливі 
умови для здоров'я людини, збереження і відтворення навколишнього природного середо-
вища та природно-ресурсного потенціалу суспільного виробництва. Кроками дій на шляху 
до цього є інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого еколо-
гічного управління. 

Запровадження новітніх екологічно чистих технологій та поширення найкращого 
досвіду є дуже повільними. Недостатньо врахованим залишається аспект щодо екологізації 
під час розробки різних планів, карт, схем, концепцій розвитку як місцевого, так і держав-
ного значення. Екологізація має відбуватися за кожною адміністративно-територіальною 
одиницею України. Екологічне безпечне господарювання: за сільськогосподарським спря-
муванням має бути спрямований на поширення та підтримку органічного господарювання, 
який на сьогодні регулюється базовим нормативно-правовим актом, а саме Законом Украї-
ни «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», але 
у відповідності до своїх складових, які повинні бути врегульовані відповідними постано-
вами Кабінету Міністрів України, потребують свого прийняття, а деякі значного уточнен-
ня. Поза увагою залишаються питання сертифікації, контролю, перевірки відповідних 
суб’єктів зі сторони державних органів та їхньої допомоги на шляху такої реалізації. 

Серед зазначених позицій, які пояснюють потребу до підтримки та подальшого роз-
витку органічного господарювання, потрібно визначати і питання з приводу дорожнього 
покриття. Можливо, на перший погляд, це не має жодного відношення до досліджуваного 
напряму, проте дорожнє покриття забезпечує здійснення транспортування продукції, сиро-
вини, ягід, плодів, фруктів тощо. Тобто, сприяючи переміщенню товарів, передбачає реалі-
зацію майнових прав громадян та суб’єктів господарської діяльності. Характерною особ-
ливістю органічних продуктів є їхня «ніжність» та схильність до швидкого псування, їхнє 
транспортування має відбуватися в одному положенні, без струсів і т. д., тобто поверхня 
дорожнього покриття має бути рівною, тобто відповідати вимогам. 

З урахуванням тих вибоїн, нерівностей тощо, які існують на дорожньому полотні в 
Україні, до уваги потрібно взяти правове регулювання щодо функціонального обов’язку 
здійснення забезпечення належного дорожнього покриття, а також контролю зі сторони 
відповідних органів. 

Насамперед необхідно розуміти, що ремонт доріг може включати в себе такі елеме-
нти діяльності: ліквідацію ямковості, капітальний ремонт, поточний середній ремонт, ре-
конструкцію та будівництво доріг.   

За кожним видом здійснення ремонтних робіт передбачено відповідні галузеві буді-
вельні норми, які вміщують організаційно-методичні, економічні, технічні нормативи [3]. 
Щодо автомобільних доріг визначено: шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, від-
ходів промисловості і ґрунтів, укріплених цементом (проектування та будівництво) [4]; 
капітальний ремонт – вимоги проектування [5]; внесення поправок до ГБН  
В.2.3.-37641918-552:2015 Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідаль-
ності) та категорії складності об’єктів дорожнього будівництва [6]; габіонні конструкції, 
проектування та будівництво ГБН В.2.3.-37641918-558:2016 [7] тощо.  

Цікавим бачиться визначення: «капітальний ремонт – запланований обсяг робіт без 
підвищення категорії дороги з комплексного відновлення чи підвищення транспортно-
експлуатаційних характеристик автомобільних доріг і інженерних споруд або приведення 
геометричних параметрів і технічних характеристик окремих елементів, з врахуванням 
зростання інтенсивності руху та осьових навантажень, до діючих нормативних вимог з 
урахуванням категорій і значення доріг; поточний дрібний ремонт – підтримання транспо-
ртно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг шляхом усунення незначних 
пошкоджень окремих елементів дороги, що виникли в процесі експлуатації; поточний се-
редній ремонт – відновлення необхідних транспортно-експлуатаційних показників проїз-
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ної частини (рівності та шорсткості покриттів шляхом влаштування поверхневих обробок, 
тонкошарових покриттів або інших шарів зносу), виправлення незначних пошкоджень 
окремих елементів автомобільної дороги (земляного полотна, укосів виїмок та насипів, во-
довідведення, штучних споруд та інших) і доведення елементів облаштування до нормати-
вних вимог» [3]. Водночас визначення «споживчі властивості дороги» розглядається як 
«сукупність показників, що безпосередньо відображають зацікавленість користувачів до-
роги в якості послуг, їх вплив на якість автомобільної дороги та довкілля, а саме: безпеку, 
швидкість, безперервність, комфортність дорожнього руху; пропускну здатність дороги, 
зокрема спроможність пропускати автомобілі і автопоїзди з дозволеними для руху осьови-
ми навантаженнями, загальною масою і габаритами; екологічний та естетичний стан доро-
ги; рівень обслуговування та інформаційного забезпечення» [3].  

Відповідно до передбачених термінологічними закріпленнями визначаються два 
види ремонтів: капітальний та поточний, який розподіляється на середній і дрібний. Проте 
аналіз визначень, які за своєю суттю і створюються задля всебічного врегулювання суспі-
льних відносин, формує підстави щодо ствердження відсутності досконалого термінологі-
чного закріплення та визначає лише підстави для зведення чи створення нових доріг, але 
не ремонт пошкоджених, які не характеризуються незначним пошкодженням. Це суттєвий 
недолік на шляху зміни стану доріг, які є на сьогодні в Україні. Поточний дрібний, чи по-
точний середній, ремонт також не визначає фундаментальності щодо ремонту, оскільки у 
визначеннях чітко розкрито його застосування для усунення незначних пошкоджень окре-
мих елементів дороги.  

Питання визначення придатності дороги та її критеріїв встановлюється у відповід-
ності до терміна «споживчі властивості дороги», який чітко передбачає увесь комплекс 
складових, які необхідно забезпечити для нормального функціонування дорожнього руху.  

Надалі постає питання безпосереднього здійснення ремонту робіт, тобто тих дій, які 
мають бути виконані та які включають в себе усі безпосередні роботи, починаючи з підго-
товчих і завершуючи здаванням дороги до експлуатації. Усі ці позиції також характеризу-
ються своєю складністю та нагромадженням. Визначено, що «вид ремонту, склад і обсяги 
робіт по кожній ділянці дороги, окремій дорожній споруді або елемента дороги встанов-
люють на підставі результатів діагностики й оцінки їхнього фактичного стану, інженерних 
вишукувань, випробувань і обстежень, які зафіксовані в дефектних актах та інших докуме-
нтах, із врахуванням міжремонтних строків експлуатації дорожніх одягів та покриттів на 
автомобільних дорогах загального користування згідно з ВБН Г.1-218-050» [3, с. 3]. Капі-
тальний ремонт має здійснюватися комплексно на всіх спорудах та елементах дороги, і 
лише у виключних, але водночас обґрунтованих позиціях можливий капітальних ремонт 
окремих ділянок та елементів дороги. До того ж капітальний ремонт здійснюється на підс-
таві розробленої проектно-кошторисної документації, до якої має бути враховано вартість 
розроблення та погодження проектно-кошторисної документації об’єкта капітального ре-
монту, утримання служб технічного нагляду, авторський нагляд проектної організації (за 
погодженням із замовником та Укравтодором) [3, с. 4]. Будівельні норми мають і чіткий 
перелік робіт, які можуть здійснюватися для забезпечення капітального ремонту автомобі-
льних робіт та дорожніх споруд, а їхній аналіз знову констатує, у переважній більшості, 
будову нових полотен, спорудження відповідних будівель і т. д., і лише дві позиції визна-
чають питання ремонту, а саме: «ліквідація колій глибиною більше 40 мм із заміною не-
стабільних шарів дорожнього одягу методами фрезерування і ресайклінгу (регенерації) на 
ширину однієї або кількох смуг руху або на всю ширину покриття з укладанням одного чи 
декількох шарів асфальтобетону та вирівнюванням поперечного і поздовжнього профілів 
та поновлення профілю щебеневих, гравійних покриттів з додаванням кам’яних матеріалів 
більше 500 м 3 на один кілометр» [3, с. 5], що можливо застосувати під час зміни стану до-
ріг, який існує нині в Україні. Також потрібно враховувати і ряд відповідних дій задля та-
кої реалізації, які віднесено до проектних, науково-дослідних та інших супутніх робіт – 
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«розробка проектно-кошторисної документації з капітального ремонту автомобільних до-
ріг, інженерних споруд та її експертиза; виконання науково-технічних і проектно-
конструкторських робіт, направлених на розробку прогресивних методів і технологій з ре-
монту автомобільних доріг та інженерних споруд; науково-технічний супровід виконання 
робіт та авторський нагляд; контроль якості ремонтних робіт та технічний нагляд замовни-
ка; розробка і узгодження схем організації руху автотранспорту і пішоходів на ділянках, де 
передбачається виконання ремонтних робіт» [3, с. 7]. Вважаємо, що таке нагромадження 
не сприяє проведенню капітальних ремонтних робіт, яких на сьогодні потребують україн-
ські дороги. 

Безпосередньо поточний ремонт здійснюється на підставі проектно-кошторисної чи 
кошторисної документації, що складається на підставі дефектного акта або матеріалів ін-
женерних вишукувань чи обстежень та затверджується замовником. 

Цікавим є те, що безпосередньо за визначенням, яке наводиться стосовно поточного 
середнього ремонту, досить складно віднести ремонт ям, які на сьогодні мають місце на 
дорогах України. Однак у переліку робіт, які виконуються при поточному середньому ре-
монті, мають місце наступні позиції: «суцільний ремонт дорожніх покриттів окремих діля-
нок доріг, у тому числі з фрезеруванням (на глибину до 45 мм), регенерацією і профілю-
ванням та влаштуванням шарів зносу покриття дорожнього одягу» [3, с. 8]. 

Фактом підтвердження проблемного стану дорожнього покриття є і вже винесені 
судові рішення. Так, можливо зазначити судову справу Рівненського міськсуду  
№ 569/18043/17 від 15.06.2018 [8], за якою, згідно з фабулою справи, визначено: «власник 
вантажного автомобіля та напівпричепу звернувся до суду із позовною заявою про стягнення 
зі Служби автомобільних доріг та облавтодору майнової шкоди в сумі 762 306, 95 грн. Такі 
вимоги обґрунтовано тим, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася через 
невідповідність стану автомобільної дороги вимогам безпеки дорожнього руху, належному 
позивачу транспортному засобу та напівпричепу було спричинено пошкодження… Суд 
першої інстанції, з яким погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій, такі позовні 
вимоги задовольнив. Обґрунтовуючи своє рішення, місцевий суд послався на те, що судо-
вим рішенням у справі про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 124 КУпАП, 
вини водія належного позивачу автомобіля не встановлено. Водночас згідно з експертними 
дослідженнями, проведеними під час розгляду справи в порядку КУпАП, ДТП сталося са-
ме внаслідок неналежного стану дорожнього покриття. Відповідно до вимог ч. ч. 1, 2  
ст. 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи безді-
яльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, 
завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, 
яка її завдала. Згідно з положеннями пп. «в», «г» пункту 2.12. Правил дорожнього руху, 
власник транспортного засобу має право на відшкодування збитків, завданих унаслідок 
невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів вимогам безпеки 
дорожнього руху, а також на безпечні та зручні умови для руху. Згідно зі статтею 14 Зако-
ну України «Про дорожній рух», учасники дорожнього руху мають право на безпечні умо-
ви дорожнього руху, на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів вимогам безпеки руху. Статтею 24 За-
кону України «Про дорожній рух» встановлено, що власники доріг, вулиць та залізничних 
переїздів або уповноважені ними органи несуть відповідальність за створення безпечних 
умов руху на дорогах, вулицях та залізничних переїздах, що знаходяться у їх віданні. Єди-
ні правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, 
правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
Власники доріг, вулиць та залізничних переїздів, керівні працівники дорожньо-
експлуатаційних організацій несуть відповідальність, зокрема кримінальну, якщо дорож-
ньо-транспортна пригода або несвоєчасне забезпечення екстреною медичною допомогою 
людини, яка перебуває у невідкладному стані, сталася з їх вини. Таким чином, неналежне 
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утримання дорожнього покриття, яке спричинило настання ДТП, є підставою для стягнен-
ня з утримувача автодороги матеріальних збитків» [8].  

Висновки. Аналіз нормативно-правових актів у сфері дорожнього руху, рішень су-
ду, позицій адвокатів надає підстави констатувати щодо потреби здійснення доопрацюван-
ня нормативів та стандартів з приводу капітального ремонту дорожнього покриття; коре-
гування терміна «капітальний ремонт», у якому передбачити безпосередній ремонт уже 
покладеного дорожнього полотна. Стан доріг безпосередньо впливає не тільки на процес 
транспортування органічної продукції, своєчасність виконання контрактів, договорів тощо, 
своєчасність отримання прибутку, а також і на її якість та терміни придатності продукції.  

Задля захисту прав власника транспортного засобу у вигляді матеріальної та мора-
льної компенсації можливо визначити карту-черговість дій: зупинення транспортного за-
собу, здійснення забезпечення безпеки руху через встановлення знаків аварійної зупинки 
та виклик патрульної поліції; фіксація дорожньої обстановки, пошкодженого полотна та 
ушкоджень автомобіля за допомогою фото- та відеозасобів; зупинення свідків дорожньо-
транспортної пригоди із фіксуванням даних та засобів зв’язку; після приїзду поліцейських 
– складення акта обстеження ділянки вулично-шляхової мережі на місці ДТП, у якому ма-
ють бути зафіксовані всі пошкодження дорожнього полотна, що спричинило дорожньо-
транспортну пригоду та завдані ушкодження автомобілю (під час складання акта необхід-
но здійснити максимально детальний опис пошкодженого дорожнього полотна, зокрема 
ширини, глибини, висоти, діаметру, оскільки згідно з вимогами ДСТУ від розмірів вибоїни 
залежить недопустимість її знаходження на дорозі, однак потрібно пам’ятати, що ДСТУ 
передбачає ще й пошкодження в межах норми); як приїдуть поліцейські, необхідно висло-
вити бажання написати заяву про вчинення адміністративного правопорушення, передба-
ченого частиною 4 статті 140 КУпАП, оскільки за частиною 4 статті 140 КУпАП передба-
чено адміністративну відповідальність відповідальних службових осіб за порушення пра-
вил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо 
своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вули-
цях місць провадження робіт, що спричинили створення аварійної обстановки або пошко-
дження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїз-
дів, дорожніх споруд чи іншого майна; до заяви необхідно обов’язково долучити копії 
складених актів поліцейських; надалі невідкладно на місці ДТП необхідно здійснити пові-
домлення про страховий випадок на гарячу лінію страхової компанії, у якій був застрахо-
ваний транспортний засіб; здійснити оцінку вартості відновлювального ремонту автомобі-
ля (залучення експерта); вимагати складення схеми ДТП, якщо ж буде відмова зі сторони 
працівників поліції, це має бути зазначено у поясненнях; доцільніше на місце ДТП викли-
кати і представників дорожньої служби, що є відповідальною за стан дороги – у межах 
п. 11 Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг; у поліцейських взяти дові-
дку про пошкодження автомобіля, копію схеми ДТП та ін. матеріали; звернутися до суду з 
позовом щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди; враховувати, що наїзд на 
незакріплений люк, вибоїну, що спричинило ушкодження автомобілю, є також дорожньо-
транспортною пригодою. 
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НАДЛЕЖАЩЕЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ – ЕЛЕМЕНТ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ХОЗЙСТВОВАНИЯ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В статье исследованы теоретические и практические вопросы нормативно-правового регулиро-
вания и реального состояния дорожного покрытия в Украине, осуществлен анализ судебной 
практики по обеспечению надлежащего дорожного покрытия. Отмечено, что процесс транспор-
тировки является одним из основных элементов составляющей органического хозяйствования. 

Ключевые слова: надлежащее дорожное покрытие; составляющая органического хозяйствова-
ния; правовые вопросы регулирования; патрульная полиция; имущественные и личные неимуще-
ственные права субъектов хозяйствования; природные объекты; природные ресурсы. 
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PROPER ROAD COVERING - ELEMENT OF ORGANIC COMPONENTS: 
LEGAL ASPECTS OF REGULATION 

The article examines the theoretical and practical issues of legal regulation and the actual state of the road 
surface in Ukraine, analyzes the judicial practice to ensure adequate road surface. The transportation 
process is one of the main elements of organic farming. 

The analysis of legal acts in the field of road traffic, court decisions, lawyers’ positions gives grounds in a 
systemic manner to state the need for refining standards for the overhaul of road pavement; corrections of 
the term “overhaul” in which to provide for the immediate repair of an already laid roadway. 

To protect the rights of the vehicle’s  owner in the form of material and moral compensation, it is possible to 
define a card-sequence of actions: stopping the vehicle, ensuring traffic safety by establishing signs of an 
emergency stop and calling the patrol police; fixing the road situation, damaged road and car damage 
using photo and video tools; stopping of witnesses of a traffic accident with recording data and 
communication facilities; after the arrival of the police - drawing up an inspection report of the road 
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network in the place of an accident in which all damage to the roadway should be recorded, causing a 
traffic accident and damage to the vehicle (when drawing up the act, it is necessary to make a most 
detailed description of the damaged roadway, including width, depth, height, diameter, because according 
to the requirements of national standards of Ukraine – the inadmissibility of its location on the road 
depends on the size of the pothole, however, you need to remember that national standards of Ukraine 
provides for and damage within normal limits); upon the arrival of the police, it is necessary to note the 
desire to write a statement about the administrative offense provided for in part 4 of article 140 of the Code 
of Ukraine on administrative offense, since part 4 of article 140 of the Administrative Code provides for the 
administrative responsibility of liable officials for violation the  rules, norms and standards in 
maintaining roads prohibit or restrict traffic or mark workplaces on roads and streets causing the creation 
of an emergency situation  and more damage to vehicles, cargo, roads, streets, level crossings, road 
structures or other property; the application must include copies of the Acts of the Police; in the future, on 
the spot of the accident, it is necessary to report the insurance case to the hotline of the insurance company 
in which the vehicle was insured; to carry out an assessment of the cost of repairing a car (engaging an 
expert) to require the drawing up of an accident scheme, if there is a refusal by the police, this should be 
indicated in the explanatory note. It is more expedient to call the representatives of the road service 
responsible for the condition of the road to the place of the accident - within p. 11 of the Uniform Rules for 
Repair and Maintenance of Highways; in the police to get a certificate of damage to the car, a copy of the 
accident scheme and other materials; go to court with a claim for compensation of material and moral 
damage; take into account that hitting a loose hatch, a pothole, which caused damage to the car as well as a 
traffic accident. 

Key words: proper paving; component of organic farming; legal regulatory issues; patrol police; property 
and personal non-property rights of business entities; natural objects; natural resources. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

Досліджено показники якості послуг міського електрот-
ранспорту, їхній вплив на результати фінансово-
господарської діяльності підприємств міського пасажир-
ського транспорту. Подано аналіз правового режиму май-
на підприємств міського пасажирського електротранспо-
рту. Розглянуто шляхи використання новітніх техноло-
гій для збереження та реконструкції існуючих і будівни-
цтва нових автодоріг, трамвайних колій і контактних 
мереж. 
Ключові слова: міський електротранспорт; високий 
рівень зношеності об’єктів міського електротранспорту; 
небезпека для споживачів; правовий режим майна підпри-
ємств міського електротранспорту; ефективне викорис-
тання майна. 

 

Постановка проблеми. Постійна урбанізація і зростання кількості населення світу 
вимагає запуск нових ліній міського пасажирського транспорту. Парк транспортних засо-
бів у багатьох містах України (навіть у мегаполісах) потребує негайного оновлення, а саме: 
підприємства міського електричного пасажирського транспорту мають низку проблем, ви-
кликаних недосконалістю господарсько-правового регулювання діяльності підприємств 
міського електротранспорту та самого стану підприємств міського електротранспорту. Мі-
ський електричний транспорт включає: транспортні засоби (рухомий склад), шляхові при-
строї (рейкові шляхи, тунелі, естакади, стоянки), засоби електрозабезпечення (кабельні і 
контактні мережі, тягові електропідстанції), ремонтні майстерні і заводи, депо, гаражі, ста-
нції технічного обслуговування, лінійні прилади (зв'язок, сигналізація, блокіровка), диспе-
тчерське управління [1, с. 185]. 

Як було вказано вище, першою проблемою є високий рівень зношеності рухомого 
складу та інших об’єктів, неможливість заміни сучасними засобами; другою – підвищена 
небезпека для споживачів та висока аварійність порівняно з іноземними підприємствами; 
третьою – обов’язок безкоштовного перевезення значної кількості громадян пільгових ка-
тегорій із постійною затримкою компенсації з державного бюджету; четвертою – відсут-
ність коштів на будівництво метрополітену у великих містах України. І це лише найбільш 
важливі проблеми, що вказують на необхідність поліпшення господарсько-правового ре-
гулювання діяльності підприємств міського електричного та взагалі усього міського паса-
жирського транспорту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пошуку відповіді на питання, що 
пов’язані з правовим регулюванням перевезень вантажів, пасажирів, багажу та пошти різ-
ними видами транспорту, а також загальнотеоретичними аспектами транспортного права 
було присвячено роботи М. І. Брагінського, І. В. Булгакової, В. В. Вітрянського, 
В. К. Гіжевського, В. Л. Грохольського, Б. В. Деревянка, В. А. Єгіазарова, В. В. Кадали, 
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О. В. Клепікової, Д. К. Медведєва, А. В. Мілашевич, С. Ю. Морозова, 
В. Й. Развадовського, Г. П. Савічева та інших. Останні дослідження з даної теми подано в 
роботах К. В. Гнедіна «Вдосконалення управління муніципальною транспортною систе-
мою в контексті сталого розвитку» (2015) [1], О. Л. Дивінець «Стратегічні пріоритети роз-
витку міських електротранспортних підприємств України» (2015) [2]. 

На жаль, не зважаючи на достатню кількість робіт вітчизняних юристів з транспор-
тної тематики, правове регулювання діяльності підприємств міського електротранспорту 
сьогодні потребує нових досліджень і вдосконалень. Саме цим і зумовлена необхідність 
наукового дослідження в межах запропонованої статті. 

Формування цілей. Метою даної статті є комплексне розв’язання проблеми збере-
ження мереж міського електротранспорту і його розвитку; дослідження засобів 
підвищення ефективності використання майна з метою покращення якості послуг, що 
надаються міським електротранспортом, та оновлення цих засобів; визначення реальних 
джерел фінансування будівництва і реконструкції мереж. 

Виклад основного матеріалу. Міський електротранспорт (далі МЕТ) функціонує в 
53 містах України, а саме: у великих промислових та в усіх обласних центрах, за винятком 
Ужгорода. Трамвайне сполучення мають 24 міста, тролейбусне – 47, метрополітен – міста 
Київ, Харків і Дніпропетровськ. Підприємства галузі є соціальними перевізниками, оскіль-
ки перевозять передусім пільгові категорії пасажирів. Цим видом транспорту щорічно пе-
ревозиться майже 4 млрд пасажирів, це 65 % загальної кількості міських пасажиропереве-
зень [2, с. 75]. 

Зазначене вище вказує на необхідність використання сучасних енергозберігаючих 
технологій, максимальне використання в містах підземного й надземного пасажирського 
транспорту, підвищення питомої ваги міського електричного транспорту, поступову замі-
ну автомобілів і автобусів електромобілями тощо. Порівняно з автомобільними перевезен-
нями, перевезення з використанням електроенергії є вигіднішими з позицій економіки, 
екології, безпеки. До того ж на сьогодні через щільність міського руху зникає остання пе-
ревага автомобільного транспорту – швидкість перевезень. Водночас МЕТ, крім основної 
мети, спрямований ще й на досягнення такої важливої публічної мети, як наповнення міс-
цевого бюджету, адже більшість підприємств МЕТ знаходиться на балансі територіальної 
громади. Зменшити рівень зношеності можна за допомогою ефективного державного регу-
лювання та фінансування.  

Можливий і варіант фінансового співробітництва, коли різні суб’єкти господарю-
вання, державні та місцеві органи і громадяни утворять спеціальний цільовий фонд, кошти 
з якого будуть іти на підтримання якості парку засобів МЕТ. Наприклад, у Нідерландах 
Міністерство транспорту, суспільних робіт і водного господарства і Міністерство фінансів 
заснували спеціальний фонд для муніципальних транспортних компаній з метою поліп-
шення їх фінансового стану і подолання проблем переходу до ринку. Активи фонду ста-
нуть потім частиною капіталу будь-якої компанії, що буде їх використовувати. Щоб мати 
право на асигнування, компанії повинні надати відповідний бізнес-план. Для того, щоб 
процес приватизації пройшов успішно, управління інфраструктурою повинно бути відді-
лено від надання послуг. Це стимулюватиме постачальників транспортних послуг брати 
участь у тендерах, оскільки кожен із них зможе використовувати інфраструктуру на рівних 
умовах [3, с. 30]. 

Можна також використовувати концесійні механізми. Залучаючи приватний капітал 
на концесійній основі, проводячи так звану «непряму приватизацію» шляхом переміщення 
в окремі сегменти галузей, держава відмовляється від значної частини невластивих їй фун-
кцій, визволяє ресурси й отримує можливість приділяти більше уваги новим, соціально 
важливим функціям, що з’являються в епоху глобалізації [4, с. 57]. Концесійний процес 
привабливий як для держави, так і для концесіонера, оскільки держава не перестає бути 
власником об’єкта концесії, на відміну від приватизації, звільняється повністю чи частково 
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від фінансування будівництва та реконструкції об’єкта, державний бюджет отримує додат-
кове фінансування, забезпечує зайнятість населення (90 % працівників концесіонера є гро-
мадянами України) і підтримку національного товаровиробника (70 % матеріалів, що ви-
користовуються, – національного виробництва). А концесіонер завдяки багаторічному до-
говору шляхом експлуатації об’єкта концесії реалізовує свій комерційний інтерес. 

У сфері житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ) до складу суб’єктів, під-
порядкованих відповідному Міністерству регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
України (зараз – Міністерству інфраструктури України), належать і підприємства міського 
електротранспорту. Перевагами використання концесійної схеми в регіоні є: 

– скорочення фінансової участі місцевих бюджетів у реалізації проектів реконстру-
кції і модернізації; 

– утворення конкурентного середовища внаслідок застосування конкурсного відбору; 
– стимулювання припливу інвестицій до місцевого господарства; 
– оновлення кардинальним чином основних фондів [5, с. 6]. 
Слід зазначити, що заходи, спрямовані на оновлення рухомого складу та інфрастру-

ктури МЕТ, одночасно будуть вирішувати і завдання з підвищення рівня обслуговування 
пасажирів, скорочення часу поїздки, інформаційного забезпечення пасажирів тощо. 

Наведені заходи можуть бути застосовані для вирішення завдань із подолання про-
блеми перевезення пільгових категорій пасажирів, розроблення механізму захисту прав 
пасажирів, зменшення рівня зношеності парку засобів МЕТ і підвищення рівня обслугову-
вання пасажирів. Проте вирішення цих завдань можливе також крізь призму аналізу пра-
вового режиму майна підприємств міського пасажирського транспорту. Майнові питання є 
складними і багатогранними, а тому вимагають більш поглибленого дослідження. 

Поняття правового режиму майна підприємства, установи, організації (суб’єкта го-
сподарювання) у різних джерелах визначається по-різному. Наприклад, В. А. Малига та 
О. П. Загнітко формулюють «правовий режим майна суб’єктів господарювання» як систе-
му правовідносин, об’єктом яких є цілісний майновий комплекс суб’єкта господарювання 
або його складова частина, а предметом – права та обов’язки учасників господарювання, 
пов’язані з володінням та використанням цілісного майнового комплексу в господарській 
діяльності [6, с. 166]. У наведеному визначенні правовий режим майна ототожнюється з 
цілісним майновим комплексом (у даному випадку – комплексом підприємства міського 
пасажирського транспорту). Стосовно окремого об’єкта основних фондів, автори правовий 
режим майна не виділяють. Водночас відсутнє посилання на право розпорядження майном. 

Більш вдале, на нашу думку, класичне визначення правового режиму майна: вста-
новлені правовими засобами порядок і умови придбання (привласнення) майна, здійснення 
суб’єктом господарювання повноважень із володіння, користування і розпорядження ним, 
реалізації функцій управління майном, а також його правової охорони [7, с. 417; 8, с. 358]. 

Згідно з цим визначенням, необхідно встановити повноваження підприємств місь-
кого пасажирського транспорту, до складу якого входить МЕТ з володіння, користування і 
розпорядження майном, тим самим – визначити його правовий режим. 

Відповідно до статті 9 «Майно підприємств транспорту» Закону України «Про тра-
нспорт», визначено, що транспортні засоби, споруди, фінансові ресурси, устаткування тра-
нспорту, шляхи сполучення можуть знаходитися в державній власності (підпорядковува-
тися Міністерству інфраструктури та іншим міністерствам); у комунальній власності (бути 
закріплені за підприємствами, установами та організаціями місцевих Рад народних депута-
тів); у власності підприємств, об’єднань, установ, організацій і громадян [9]. Тож можна 
зробити попередній висновок: майно підприємств міського пасажирського транспорту мо-
же знаходитися в них на основі права власності або права господарського відання. Крім 
цього, законодавством не заборонено, щоб це майно було в користуванні на основі догово-
рів оренди або концесії. 
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Згідно з пунктом 1 статті 134 «Право власності – основне речове право у сфері 
господарювання» ГК України, право власності є абсолютним речовим правом і власник 
одноосібно або спільно з іншими суб’єктами володіє, користується і розпоряджається 
належним йому (їм) майном, у т. ч. має право надати майно іншим суб’єктам для 
використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного 
управління, або на основі інших форм правового режиму майна, передбачених ГК України 
[10]. Зрозуміло, що більше можливостей підприємство міського пасажирського транспорту 
матиме при володінні, користуванні й розпорядженні майном на основі права власності. 

Однак найчастіше майно передається підприємству міського пасажирського транс-
порту від його власника – місцевої громади в особі виконавчого комітету міської ради, яка 
є власником цього майна. У такому випадку на основі статті 136 ГК України підприємство 
міського пасажирського транспорту володіє, користується і розпоряджається майном, 
закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням 
правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, 
передбачених цим Кодексом та іншими законами. І підприємство міського пасажирського 
транспорту обов’язково є СПД. А територіальна громада як власник майна, закріпленого 
на праві господарського відання за СПД, – підприємством міського пасажирського 
транспорту, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна 
безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-
господарську діяльність підприємства [10]. 

Майно не може передаватися від місцевої територіальної громади або держави 
підприємству міського пасажирського транспорту на праві оперативного управління. Цей 
правовий режим майна передбачає його використання в некомерційних цілях. А діяльність 
підприємств міського пасажирського транспорту прямо орієнтована на отримання 
прибутку. 

Як вказує Р. А. Джабраілов, у зарубіжних наукових та нормативних джерелах 
застосовується поняття «публічна власність» на позначення форми власності, а також 
особливого режиму використання державного та комунального майна, що має 
некомерційний характер. Щодо нього може виключатися оренда або концесія, воно не 
може бути відчужене тощо [11, с. 389]. У нашому випадку майно територіальної громади 
та держави використовується у комерційних цілях, хоча й має за мету задоволення 
публічних інтересів. 

Ефективним може бути використання майна підприємством МЕТ на основі 
договорів оренди, лізингу чи концесії. 

Проте вирішення питання щодо приналежності майна підприємств МЕТ до того чи 
іншого правового режиму майна не є самоціллю дослідження. Головними завданнями 
роботи є підвищення ефективності використання цього майна з метою покращення якості 
послуг, що надаються за посередництва засобів міського електротранспорту, та оновлення 
цих засобів. 

Як бачиться, найбільш ефективною буде диверсифікація джерел отримання 
основних фондів підприємствами МЕТ. Необхідно продовжувати тісну співпрацю з 
органами місцевої влади як власниками майна. Можна виходити з пропозиціями до 
територіальної громади щодо отримання державних коштів у вигляді субсидій, субвенцій 
чи кредитів та оновлення парку засобів міського пасажирського транспорту. Навіть 
витрати держави на надання субсидій чи субвенцій окупляться у вигляді сплачених 
податків підприємствами МЕТ. Особливо це стосується столиці, курортних міст та взагалі 
великих міст. 

Окреме майно може бути орендованим підприємствами міського пасажирського 
транспорту у держави або приватних власників. Проте, на нашу думку, в оренду слід брати 
тимчасово необхідне майно або майно, яке швидко морально і фізично застаріває. Більше 
уваги слід приділяти договорам концесії та лізингу. 



Правовий часопис Донбасу № 4 (65) 2018 

149 
 

Щодо позитивних моментів концесійного договору, у Статті 1 Закону України «Про 
концесії» концесію визначено як надання з метою задоволення громадських потреб упов-
новаженим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі 
концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (СПД) 
права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об’єкта концесії 
(строкове платне володіння), за умови взяття СПД (концесіонером) на себе зобов’язань по 
створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) об’єктом концесії, майнової 
відповідальності та можливого підприємницького ризику [12]. На основі договору концесії 
уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування – концесієда-
вець – місцева територіальна громада може надавати на платній та строковій основі (стро-
ком від 10 до 50 років) СПД – концесіонеру право створити (побудувати) об’єкт концесії 
чи суттєво його поліпшити та (або) здійснювати його управління (експлуатацію) відповід-
но до Закону «Про концесії» з метою задоволення громадських потреб. Найбільш доціль-
ним виглядає передача територіальною громадою СПД земель з проектом будівництва бу-
дівлі вокзалу, депо, ліній метро чи трамваїв, трамвайного мосту, тунелю, естакади тощо. 
Після здачі побудованого об’єкта протягом дії договору концесії усі доходи від його вико-
ристання підуть концесіонеру. Після завершення строку дії договору об’єкт перейде у вла-
сність територіальної громади, яка передасть його на праві господарського відання підпри-
ємству МЕТ. А колишній концесіонер на цей момент уже отримає свої надприбутки і буде 
шукати інші аналогічні проекти або піде на інший ринок. Цікавими з точки зору можливо-
сті запозичення норм, спрямованих на захист інтересів концесіонера, є положення Закону 
України «Про концесії на організацію та будівництво автомобільних доріг» [13]. 
О. О. Кикоть як позитив для концесіонера називає змінений склад доходу концесіонера, 
який тепер складається з плати за проїзд автомобільною дорогою, плати за експлуатацію 
об’єктів дорожнього сервісу. Перелік не є вичерпним, що дозволяє концесіонеру встанови-
ти додаткові джерела доходу у концесійному договорі. До того ж нові норми дозволяють 
концесіонеру сплачувати концесійні платежі тільки у випадку отримання доходу [13; 14]. 
Отже, концесійний договір зазвичай є вигідним для обох сторін. Тому його слід активніше 
використовувати з метою будівництва об’єктів для підприємств міського пасажирського 
транспорту. Особливо незамінним він є там, де потрібне залучення значних інвестиційних 
ресурсів – у будівництві метрополітенів. 

Вирішення завдання оновлення парку засобів МЕТ повинно передбачати й онов-
лення інших об’єктів, що належать до майна підприємств міського пасажирського транс-
порту. Водночас можуть виникати складнощі із визначенням відповідального за ті чи інші 
об’єкти міської дорожньо-архітектурної мережі (наприклад, хто буде фінансувати будів-
ництво нового трамвайного мосту: підприємство міського пасажирського транспорту, мі-
ська територіальна громада, держава чи певні фонди або окремі громадяни – меценати). 
Тобто, наявність такого майна може викликати не одну проблему. 

Однак хоча б частково все одно необхідно оновлювати і транспортний парк, і мере-
жі МЕТ. 

Висновки. Комплексне розв’язання проблеми збереження мереж міського електро-
транспорту і його розвитку можливе лише за умови визначення реальних джерел фінансу-
вання будівництва і реконструкції мереж, вагонів метро і тролейбусів, які вичерпали свій 
експлуатаційний ресурс, за такими трьома варіантами: 

– скорочення витрат підприємств на експлуатаційну діяльність, зокрема й за раху-
нок оптимізації чисельності працівників, підвищення якості технічного обслуговування і 
ремонту рухомого складу та об’єктів міського електротранспорту, впровадження сучасних 
енергозберігаючих технологій та обладнання, оптимізації обсягів транспортної роботи та 
реалізації заходів, спрямованих на збільшення експлуатаційної швидкості рухомого складу 
на маршрутах; 
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– поглиблений капітально-відновлювальний ремонт, оновлення рухомого складу, 
який вичерпав ресурс експлуатації, шляхом закупівлі сучасних вітчизняних тролейбусів і 
трамваїв, будівництво та реконструкція тролейбусних ліній та трамвайних колій із викори-
станням нових технологій, конструкцій і спеціальних частин для контактних мереж, нале-
жне утримання підприємствами рухомого складу [1, с. 187]. Цей варіант використовується 
і на даний час, але через обмежені можливості місцевих бюджетів недостатньо забезпечує 
розвиток міського пасажирського транспорту; 

Слід сказати, що шлях використання новітніх технологій для збереження та реконс-
трукції існуючих і будівництва нових автодоріг, контактних мереж виглядає більш реаль-
ним. Проте, щоб не виникла ситуація із перекладанням обов’язків одним на іншого держа-
вою, територіальною громадою, підприємствами міського пасажирського транспорту, фо-
ндами і громадянами, необхідний чіткий розподіл зобов’язань на основі комплексної міс-
цевої програми розвитку міського пасажирського транспорту. Такою програмою повинно 
бути передбачено не тільки витрати на будівництво, відновлення та ремонт об’єктів інфра-
структури міського пасажирського транспорту, але і можливість їх використання з метою 
надання основних та додаткових оплатних послуг населенню і суб’єктам господарювання. 
Неподолання у найближчі роки негативних тенденцій, що склалися на підприємствах 
МЕТ, створить реальну загрозу економічному зростанню міст через транспортну незабез-
печеність необхідної рухомості населення та мобільності трудових ресурсів як фактора ро-
звитку виробництва, а також загостренню екологічних проблем. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПУТИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Исследуются показатели качества услуг городского электротранспорта, их влияние на резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности предприятий городского пассажирского транс-
порта. Проанализирован правовой режим имущества предприятий городского пассажирского 
электротранспорта. Рассмотрены пути использования новейших технологий для сохранения и 
реконструкции существующих и строительства новых автодорог, трамвайных путей и кон-
тактных линий. 

Ключевые слова: городской электротранспорт; высокий уровень износа объектов городского 
электротранспорта; опасность для потребителей; правовой режим имущества предприятий 
городского электротранспорта; эффективное использование имущества. 
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THEM 
The urban electric transport operates in 54 cities and towns providing more than half of intra-city and 
intra-town passenger traffic. Since 1991, however, its development has virtually come to a halt, a steady 
trend towards reducing the volume of passenger traffic, deteriorating the quality of transport services for 
the population and a diminished level of traffic safety has taken shape. In many developed countries of the 
world where the urban electric transport networks had been reduced or dismantled altogether, in 20 to 30 
years, due to a significant deterioration of transport services and traffic safety indicators, major capital 
investments had to be made to restore those networks. 

The urban electric transport services quality indicators and their influence on the financial and economic 
performance of the urban passenger transport organizations have been studied. An analysis of the legal 
framework for the property of the urban passenger electric transport organizations has been carried out. 
The ways of using state-of-the-art technologies for the preservation and reconstruction of existing highways, 
tramlines and overhead contact systems, as well as for the construction of new ones have been considered. 

Key words: urban electric transport; high level of depreciation of the urban electric transport units; hazards 
to consumers; legal framework for the property of the urban electric transport organizations; efficient use of 
property. 

Надійшла до редколегії 16.11.2018 



Правовий часопис Донбасу № 4 (65) 2018 

152 
 

УДК.347 
DOI https://doi.org/10.32366/2523-4269-2018-65-4-152-157 

Склема Тетяна Юріївна, 
аспірант  
(Харківський національний університет внутрішніх 
справ, м. Харків) 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4921-4929 

АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ 
ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ  
ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

У статті досліджено теоретичні та практичні питан-
ня, здійснено аналіз шляхів реформування вітчизняного 
законодавства у сфері захисту прав споживачів відповідно 
до вимог ЄС. Визначено концепцію, згідно якої передбача-
ється імплементація законодавчих актів Європейського 
Союзу у сфері захисту прав споживачів, створюються 
умови для ефективного досудового врегулювання спожив-
чих спорів, відбувається сприяння розвитку системи не-
залежних досліджень рівня якості та безпеки товарів, ро-
біт і послуг на споживчому ринку. 
Ключові слова: захист прав споживачів; розвиток; 
споживач; продукція; суб’єкти господарювання; кешбек; 
система. 

 
Постановка проблеми. У сучасних економічних та політичних умовах розвитку 

України чільне місце посідає питання захисту прав споживачів, адже захист прав спожива-
чів – це гарантований законом контроль за якістю і безпечністю продукції, всіх видів пос-
луг та робіт з боку держави. Крім якісної продукції, споживач повинен бути забезпечений 
якісним обслуговуванням. Нині є нерідкими випадки порушення прав споживача недобро-
совісними суб’єктами господарювання, у більшості випадків з метою збільшення своїх 
прибутків. На тепер, на жаль, не створено ефективного механізму реалізації прийнятої за-
конодавчої бази країни у сфері захисту прав споживачів. Насправді сьогодні спостерігаємо 
надзвичайно низький рівень якості товарів та надання послуг, українські реалії в галузі за-
хисту прав споживачів бажають кращого. Все це актуалізує питання вивчення та дослі-
дження національних гарантій захисту прав споживачів. 

З огляду на орієнтацію політики нашої держави на членство у Європейському Сою-
зі та відсутність сучасних комплексних досліджень сфери захисту прав споживачів, зазна-
чена тематика дослідження є актуальною.  

Аналіз останніх досліджень. Проблематика питання захисту прав споживачів не 
стоїть осторонь наукової зацікавленості та розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, і 
не лише правників: В. І. Муравйова, Л. М. Іваненка, Л. Д. Титаренка, В. А. Павлова, 
В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренка та інших. У їхніх працях обґрунтовуються перспективи 
розвитку захисту прав споживачів та досліджується проблематика правового врегулюван-
ня даних правовідносин. 

Виклад основного матеріалу. Відносини між споживачами товарів, робіт та послуг 
та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг регулюють-
ся спеціальним Законом України «Про захист прав споживачів» (далі – Закон). Крім зазна-
ченого Закону, до законодавства про захист прав споживачів відносяться Цивільний ко-
декс України, Господарський кодекс України та інші нормативно-правові акти, що містять 
положення про захист прав споживачів 
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Крім того, великою проблемою є те, що станом на 2018 рік споживач є головним ін-
вестором української економіки. Держава повинна співпрацювати з добросовісними 
суб’єктами господарювання та підтримувати їх, одночасно захищаючи та відстоюючи пра-
ва споживачів. Крім цього, необхідно з найменших літ виховувати громадян як свідомих 
споживачів, які знають свої права та можуть їх відстоювати. Ми досягнемо успіху за умови 
поєднання свідомого споживача та добросовісного суб’єкта господарювання 

На сьогодні рівень юридичної обізнаності споживачів в Україні низький. Це обумо-
влюється навіть тим, що, не дивлячись на існування куточка споживача, споживач зазви-
чай не цікавиться та, відповідно, не ознайомлюється з відомостями, які в ньому надані, у 
результаті чого не знає своїх прав та не може їх відстоювати. Зокрема, у Законі України 
«Про захист прав споживачів» зазначається, що споживачі під час придбання, замовлення 
або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх 
особистих потреб мають право на захист своїх прав державою; належну якість продукції та 
обслуговування; безпеку продукції; необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інфор-
мацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконав-
ця, продавця); відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків 
продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону; звернення до суду та інших уповно-
важених державних органів за захистом порушених прав; об'єднання в громадські органі-
зації споживачів (об'єднання споживачів) [2]. 

 У Законі також визначено, які саме дії може вчинити споживач у випадку пору-
шення його споживчого права. Одним із видів захисту прав та інтересів споживача є звер-
нення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої неякісними товарами та пос-
лугами. 

Крім того, паралельно споживач може звернутися за допомогою до громадської ор-
ганізації, яка спеціалізується на відстоюванні прав громадян на якісні товари та послуги. 
Громадські організації такого типу допоможуть провести всі необхідні експертизи та пові-
домлять, які докази потрібно надати суду для успішного вирішення справи на користь 
споживача. За статистикою, підрахованою такими організаціями, на сьогоднішній день 
59 % від загальної кількості звернень з подібних питань є проблема неякісного надання 
послуг суб’єктами господарювання, а саме: відмова в обміні товару або поверненні коштів 
за придбаний товар неналежної якості та порушення прав споживачів обслуговуючим пер-
соналом. Також частими є скарги щодо розповсюдження незаконної торгівельної діяльнос-
ті та вимоги про перевірку суб’єктів господарювання. Зокрема, доцільно буде звернутися 
за послугами до кваліфікованого юриста, який допоможе підготувати всі необхідні доку-
менти для подання позову до суду, а також захистити права споживача в суді та у відноси-
нах із продавцем, виробником чи виконавцем послуг. 

У Законі встановлено, що держава забезпечує споживачам захист їхніх прав, надає 
можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для при-
йняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх 
потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в об-
сязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров’я і життєдіяль-
ності. Однак навіть бездоганні норми законодавства можна трактувати по-різному. Тому 
метою перевірок суб’єктів господарювання має стати не стягнення штрафів, а допомога 
бізнесу максимально ефективно виконати вимоги законодавства. 

На сьогоднішній день в Україні державними органами, які виконують функцію за-
хисту прав споживачів, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав спожи-
вачів, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого са-
моврядування згідно із законом, а також суди. 

Держава повинна зосередити увагу на вирішенні трьох важливих завдань: по-
перше, як забезпечити права споживача таким чином, щоб не постраждав сумлінний біз-
нес, по-друге, підвищити суспільну свідомість та роль споживачів у самозахисті своїх прав 
та інтересів, та, по-третє, як оптимально врегулювати законодавство та адаптувати україн-
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ську систему захисту прав споживача до європейської. Оскільки держава відповідає за 
безпеку та якість продукції, очевидною є необхідність внесення змін у систему захисту 
прав споживачів в Україні з метою гарантування захисту споживчих прав. 

У 2015 році владою України було введено призупинення перевірок бізнесу держав-
ними органами контролю. У 2017 році законопроект зазнав змін, у результаті яких було 
чітко визначено перелік організацій, що мають право на проведення перевірок. Однак вве-
дення мораторію на перевірку бізнесу призвело до суцільного порушення прав споживачів. 
Споживацький ринок заповнено сфальшованою, контрабандною, контрафактною продук-
цією неналежної якості. Зокрема, Держпродспоживчслужба констатувала, що за 2018 рік 
практично вдвічі збільшилася кількість масових отруєнь, у тому числі дітей у дитячих са-
дочках, школах. Тому, зважуючи на недоліки цього мораторію, органи державної влади 
повинні визнати даний мораторій недоцільним на 2019 рік. 

Україна як країна з розвиненою економікою повинна ставити пріоритетом політику 
забезпечення прав споживачів. Великою проблемою є те, що на 2018 рік споживач – голо-
вний інвестор української економіки. Держава повинна співпрацювати та підтримувати 
добросовісний бізнес із врахуванням захисту прав споживачів. Ми досягнемо успіху за 
умови поєднання свідомого споживача, який має чіткі уявлення про свої права, та добро-
совісного суб’єкта господарювання. 

Не точне твердження або не правильне представлення точних фактів щодо істотних 
властивостей товару, його складу, використання, впливу на здоров’я та навколишнє сере-
довище; приховування фактів невідповідності товарів вимогам правових положень, мірку-
вання товарів товарними знаками, що вводять в оману, можуть викликати придбання не-
доброякісного товару. Відповідно до таких умов, виникає необхідність підвищення відпо-
відальності бізнесу за відсутності якісного споживчого інформування. 

Новелою у споживчій сфері також є прийнятий у Законі України "Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо створення умов для дистанційної торгівлі та 
детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" так званий «кешбек» для споживача, 
який передбачає впровадження новітніх для споживача в Україні систем обліку фіскальних 
чеків. Дана новела передує суттєвим змінам у системі регулювання ринку роздрібної тор-
гівлі. Його суть полягає в тому, що влада надасть право контролювати, чи обліковує підп-
риємець проданий товар, самим споживачам. Це відбуватиметься через вже наявну систе-
му реєстраторів розрахункових операцій.  

Споживачі зможуть самостійно перевіряти, чи є виданий їм чек справжнім. У разі 
якщо будуть виявлені порушення, покупець зможе розраховувати на грошову компенсацію 
у розмірі вартості купленого товару. 

Працюватиме закон у випадку придбання товарів чи послуг вартістю понад 50 не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян та направлення відповідної скарги до конт-
ролюючих органів. 

Метою даного законопроекту є сприяння детінізації обігу готівкових коштів, усу-
нення прогалин у правовому регулюванні розрахунково-касових операцій при дистанцій-
ній торгівлі, зменшення корупційних ризиків при адмініструванні податків і сприяння за-
хисту прав споживачів. 

Вважаємо, що модель системи захисту прав споживачів в Україні має складатися з 
чотирьох елементів – правового захисту, державного захисту, ринкового захисту та гро-
мадського захисту. Крім того, в Україні має бути створено єдиний представницький орган. 

На сьогоднішні день задля захисту інтересів споживачів місцевим органам вико-
навчої влади доручено створити консультаційно-інформаційні служби "гарячої лінії" з пи-
тань захисту прав споживачів. Це є великим кроком вперед, адже споживач може зверну-
тися в будь-який час та безкоштовно отримати консультацію стосовно захисту його прав. 

Держпродспоживслужбу України також зобов'язано висвітлювати на офіційному 
веб-сайті дані щодо випробувань споживчих товарів, проведених в акредитованих лабора-
торіях на замовлення громадських об’єднань споживачів, та розміщувати такі публікації в 
засобах масової інформації.  
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Право споживачів на захист під час купівлі товарів належить до охоронюваних за-
коном прав людини. Також болючим питанням на сьогоднішній день є придбання техніки 
не належної якості. Покупець має бути уважним, коли купує техніку. Однак різноманіття у 
виборі та привабливі пропозиції завжди привертають увагу покупців. На сьогодні важко 
сказати про правдиву відповідність до якості товару, як це зазначають продавці в магази-
нах, оскільки виробники можуть постачати фальсифікований товар. Обов’язковим нюан-
сом під час покупки є видача чеку та гарантійного талону. Якщо навіть одне з перелічено-
го відсутнє, покупець має замислитися щодо небезпеки від такої покупки. Якщо він вирі-
шить купувати таку техніку, то в разі поломки довести провину суб’єкта господарювання 
буде неможливо. Ринковий нагляд може планово проконтролювати лише найбільші 
суб’єкти господарювання, а інші перевіряються після отриманих скарг з боку споживачів. 
Тому ця сфера також потребує більш детального вивчення та відповідного врегулювання 
на законодавчому рівні. 

Головною метою органів ринкового нагляду є контроль відповідності до всіх вимог, 
у тому числі й вимог Європейського Союзу. Ринковий нагляд – важливий інструмент ви-
конання директив нового підходу, які відповідають стандартам ЄС. Покупець може звер-
нутися до органу зі скаргою, у такому випадку проводиться перевірка магазину, де була 
придбана ця техніка. До Держпродспоживслужби регулярно надходять скарги від покуп-
ців. Головним порушенням на сьогодні є відсутність маркування національним знаком ві-
дповідності «CE». Даної вимоги зобов’язаний дотримуватися кожен виробник під час ви-
пуску продукції та наступної її реалізації. До того ж має бути наявний так званий «техніч-
ний файл», тобто гарантійне свідоцтво, у якому зазначено інформацію щодо повної безпе-
чності продукції.  

Щороку до планових перевірок по всій країні включаються лише суб’єкти, відібрані 
за сукупністю ризик-факторів. З державного бюджету передбачено кошти для перевірки 
зразків техніки в акредитованій лабораторії. За виявленими порушеннями на продавця то-
вару накладаються штрафні санкції. Якщо штраф не погоджуються сплатити в добровіль-
ному порядку, відкривається судова справа, яка гарантує доведення провини суб’єкта гос-
подарювання або постачальника цієї технічної продукції.  

Вимоги залишаються такими ж і стосовно продукції, замовленої в Інтернеті. З ме-
тою гарантування безпечності та надійності подальшого захисту своїх прав, споживач має 
ретельно перевіряти всі реєстраційні документи сайту, з якого замовляється продукція. У 
законодавстві передбачено 2 пункти, через які покупець може бути невдоволений продук-
цією та звернутися до контролюючих органів в разі виявлення неякісного товару або ж 
якщо придбаний товар чи продукція не влаштовує споживача за певними критеріями. Як-
що перевіркою підтверджено наявність у товарі недоліків, споживач має право на змен-
шення ціни або безоплатне усунення недоліків у строк 14 днів чи відшкодування витрат на 
усунення недоліків товару.  

Краща поінформованість покупців та більша прозорість магазинів у великих містах 
та обласних центрах дозволяє з вищою вірогідністю забезпечити захист прав споживачів. 
Натомість у районних містечках та селищах ситуація на порядок складніша. Для місцевих 
підприємців додатковий гарантійний ремонт – це значні незаплановані витрати. Тому ве-
лика кількість товарів продається без належно оформленої гарантії або ж взагалі без неї. 
Через це люди стикаються з відмовами відремонтувати придбаний товар або ж його замі-
нюють на дешевший чи давно вживаний.  

На сьогодні в Україні повністю відсутня структура захисту прав споживачів на рівні 
органів місцевого самоврядування. У містечках магазини можуть ставити велику ціну або 
продавати продукцію низької якості за високими цінами. Система контролю технічної 
продукції та сама структура захисту прав споживачів має більше вдосконалитися та розго-
рнутися на маленькі містечка. 

Вимоги та зміни ЄС щодо захисту прав споживачів для гарантії прав на безпечну, 
якісну та доступну продукцію споживачеві в Україні кожного дня дописуються та перепи-
суються вимоги, що ідентичні ЄС. Згідно з повідомленням Держпродспоживслужби, нових 
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вимог є багато, тому цим займається та контролює ціла інституція. До Угоди про асоціацію 
було також багато вимог, ідентичних тим, що є зараз. Як раніше, так і зараз контроль вівся 
на найвищому рівні. Був відмінений державний стандарт. Оформлення тексту нововведе-
ного технічного регламенту стало простішим і доступнішим. 

На сьогодні Держпродспоживслужба як контролюючий орган поклала на себе бага-
то зобов’язань, у рамках виконання яких проводиться роз’яснення щодо актуальних пи-
тань у сфері захисту прав споживачів. Окрім цього, йде поінформованість населення про 
куточки в магазинах для споживачів, де вони можуть ознайомитися з документами на про-
дукцію та законом «Про захист прав споживачів». Це гарантує зменшення кількості пору-
шень. Одним із головних зобов’язань було створення місцевими органами «гарячої лінії» з 
питань захисту прав споживачів, оскільки Держпродспоживслужба, зі свого боку, макси-
мально висвітлює на своєму сайті інформацію про перевірки і випробування споживчих 
товарів. Саме ця установа є для споживачів інструментом захисту та інформування про той 
чи інший виріб. Всі планові заходи реалізації вимог ЄС у сфері захисту прав споживачів, 
згідно із затвердженою концепцією, повинні бути впроваджені у найближчі роки. Це до-
зволить забезпечити досудове врегулювання споживчих спорів.  

Імплементація законодавчих актів ЄС також створить врегульовану систему конт-
ролю за виробниками та суб’єктами господарювання. Зрозуміло, що проконтролювати всіх 
постачальників продукції та продавців дуже складно. Має вдосконалитися система інфор-
мування щодо продукції та перевірки суб’єктів господарювання. Це дасть можливість 
споживачам не потрапляти в неприємні ситуації. Самі ж суб’єкти господарювання розумі-
тимуть свою відповідальність за порушення. На сьогодні за кордоном існує контроль з бо-
ку поліції за дотриманням Закону «Про захист прав споживачів». Для нашої країни першо-
чергова потреба полягає в необхідності наблизитися до європейської практики контролю 
за технічною продукцією. 

Висновки. Підводячи підсумки зазначеного вище, можна визначити, що на сьогод-
ні у вітчизняному законодавстві існує низка прогалин у сфері захисту споживачів. У нашій 
країні реформи проводяться дуже складно, однак ми рухаємося в правильному напрямку, 
прагнемо покращити життя громадян. З цією метою опрацьовується концепція, за якою 
передбачається імплементація законодавчих актів Європейського Союзу у сфері захисту 
прав споживачів, зокрема директив, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. Створюються умови для ефективного досудового врегулювання 
споживчих спорів, відбувається сприяння розвитку системи незалежних досліджень рівня 
якості та безпеки товарів, робіт і послуг на споживчому ринку. Створюються всі умови для 
захисту прав вразливих категорій споживачів, зокрема осіб із вадами розумового та фізич-
ного розвитку тощо. 
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АДАПТАЦИЯ УКРАИНСКОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

В статье исследованы теоретические и практические вопросы, осуществлен анализ путей ре-
формирования отечественного законодательства в сфере защиты прав потребителей в соответ-
ствии с требованиями ЕС. Определяется концепция, согласно которой предполагается импле-
ментация законодательных актов Европейского Союза в сфере защиты прав потребителей. Соз-
даются условия для эффективного досудебного урегулирования потребительских споров, происхо-
дит содействие развитию системы независимых исследований уровня качества и безопасности 
товаров, работ и услуг на потребительском рынке. 

Ключевые слова: защита прав потребителей; развитие; потребитель; продукция; субъекты хо-
зяйствования; кэшбек; система. 
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ADAPTATION OF THE UKRAINIAN CONSUMER PROTECTION SYSTEM 
TO THE REQUEST OF THE EUROPEAN UNION 

The article deals with theoretical and practical questions, an analysis of reforming ways the domestic 
legislation in the field of consumer rights protection in accordance with the requirements of the European 
Union. The concept for implementing the European Union legislation in the sphere of consumer rights 
protection is foreseen. 

In today's economic and political conditions of development of Ukraine, the issue of consumer rights protection is at 
the forefront. Indeed, the protection of consumers' rights is a guaranteed by law control over the quality and safety 
of products, all types of services and works by the state. In addition to high-quality products, the consumer must be 
provided with high-quality service. At present, there are frequent cases of violations of consumer rights by 
unscrupulous business entities in most cases in order to increase their profits. At present, unfortunately, there is no 
effective mechanism for implementing the adopted legislative framework of the country in the field of consumer 
rights protection. In fact, to date, we observe an extremely low level of quality of goods and services, Ukrainian 
realities in the field of consumer rights protection deserve a better deal. All this updates the issue of studying and 
researching national safeguards for consumer rights protection. 

Given the orientation of our country's policy towards membership in the European Union and the lack of 
modern comprehensive research on the protection of the rights of citizens, this topic is relevant. Therefore, 
Ukraine as a country with a developed economy should prioritize the policy of ensuring consumer rights. 

In particular, according to statistics calculated by public organizations specializing in defending the rights 
of citizens to quality goods and services, today, 59% of the total number of appeals on consumer rights 
violations is the problem of poor provision of services by business entities. In particular, this is a refusal to 
exchange goods or return funds for purchased goods of inadequate quality and violation of consumer rights 
by service staff. Also frequent complaints about the proliferation of illegal trade activities and the 
requirements for verification of business entities. 

In addition, the major problem is that by 2018 the consumer is the main investor of the Ukrainian economy. 
The state must cooperate and maintain good faith while protecting and upholding consumer rights. In 
addition, it must, from the very younger age, educate citizens as conscious consumers who know their rights 
and can defend them. We will succeed by combining a conscious consumer and a good business entity. 

Reforms are very difficult in our country, but we are moving in the right direction with the aim of 
improving the lives of citizens. To this end, conditions for an effective pre-trial settlement of consumer 
disputes are created, and the development of a system of independent researches on the level of quality and 
safety of goods, works and services in the consumer market is being promoted. 

Key words: protection of consumer rights; development; consumer; products; business entities; cash back; 
system. 
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ВІРТУАЛЬНІ ЖИТЛОВІ ПРАВА 
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

Статтю присвячено дослідженню житлових проблем 
внутрішньо переміщених осіб в Україні. Житло є одним з 
елементів необхідного життєвого рівня людини. Автором 
вивчено категорію «житлова потреба» для певної части-
ни громадян, проведено порівняльний аналіз власного та 
закордонного досвіду щодо врегулювання житлових пи-
тань переселенців, виявлено резерви покращення правово-
го захисту цієї категорії осіб. 
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи; тимча-
сове та соціальне житло; житлові потреби; житлові права. 

 

Постановка проблеми. Основна мета житлових прав – задоволення житлової пот-
реби, що визначається як необхідність у постійному місці проживання для кожної людини. 
Житло повинно відповідати технічним, санітарним та іншим характеристикам, що і буде 
свідчити про нормальні умови проживання. 

Проблеми переміщених осіб, зокрема й житлова, сягають загрозливих масштабів. 
Люди полишили домівки, втікаючи від воєнних дій, і певна їх частина вже не має на меті 
повертатися назад. Наразі продовжують дуже гостро проявлятися складнощі з житлом для 
них. На сьогодні внутрішньо переміщеними особами опікуються багато державних уста-
нов і новостворених організацій, та проблеми людей не зникають. 

Прийнято низку важливих правових документів, які повинні змінити ситуацію на 
краще, але все впирається в їх дотримання та у відповідальність уповноважених осіб. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правову природу житлових правових 
відносин у різні періоди вивчали В. Маслов, В. Чігір, Т. Тилик, Т. Водкіна, Ю. Басін, 
М. Галянтич та інші науковці. 

Так, О. Аврамова стверджує, що будь-яке право спрямоване на задоволення потреб 
людини. У житловому праві це задоволення житлової потреби, яка охоплює доступне, без-
печне користування житлом [1, с. 4]. 

Приділяючи увагу нормативно-правовій базі, Г. Виноградова вказує, що нові соціа-
льно-економічні та політичні умови вимагають формування цілісної нормативно-правової 
бази, яка б належним чином забезпечувала можливість захисту конституційних прав гро-
мадян, зокрема й права на житло [2]. 

Безпосередньо дослідженню житлових проблем внутрішньо переміщених осіб при-
свячено роботи таких дослідників, як М. Кримова, І. Данилова, Л. Щетініна, М. Кобець, 
І. Войналович, Г. Виноградова та ін. 

М. Кобець, вивчаючи проблемні питання переселенців, зазначає, що житло – одна з 
основних матеріальних умов життя людини. Потреба людини в житлі виникає з моменту її 
народження, зберігається протягом усього життя і припиняється після смерті. Отже, задо-
волення потреби людини в житлі – дуже важливе соціальне завдання. 

Шеховцова В. В., 2018 
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Забезпечення житлом та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб стало на 
сьогодні основною проблемою, вирішення якої надасть можливість забезпечити початок 
відродження громадян, які постраждали від окупації та перенесли внутрішнє переміщення [3]. 

Метою цієї статті є дослідження проблемних питань забезпечення права на житло 
внутрішньо переміщених осіб як незахищеної категорії громадян з метою визначення на-
прямків їх подолання. 

П’ятий рік триває збройний конфлікт на території Донецької та Луганської облас-
тей. П’ятий рік Кримський півострів знаходиться в тенетах окупації. Вздовж межі зіткнен-
ня на Донбасі руйнування зазнали більше ніж двадцять тисяч осель. Станом на 21 вересня 
2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту в обласних та Київській 
міській державній адміністраціях, майже півтора мільйона громадян покинули територію 
Донбасу та Криму, стали «переселенцями», змушені вирішувати складні питання працев-
лаштування та пошуку житла. 60 % з усієї кількості внутрішньо переміщених осіб – це 
особи похилого віку та малеча. Найбільше переселенців у Донецькій, Луганській, Харків-
ській і Київській областях та в місті Київ. Наразі люди стали заручниками статусу внутрі-
шньо перемічених осіб і змушені поневірятися територією своєї ж держави. Дослідники 
вважають, що насправді до статистично визначеної кількості переселенців варто додати ще 
15–20 %. Так, частина внутрішньо переміщених осіб з різних причин не бажають реєстру-
ватися. 

Не слід внутрішньо переміщених осіб відносити до особливої групи громадян Укра-
їни. Вони понесли великі втрати, відчули на собі утиск своїх прав, і держава повинна сте-
жити за дотриманням їх прав. 

Пошук помешкання для проживання – серйозний виклик для внутрішньо переміще-
них осіб. Вони не можуть інтегруватися, допоки не отримають житло. Відповідно до Між-
народного пакту про економічні, соціальні та культурні права, Україна повинна вживати 
відповідні заходи для дотримання прав усіх тих громадян, які постраждали внаслідок во-
єнних дій на сході країни та анексії Криму. Ситуація з реалізацією прав внутрішньо пере-
міщених осіб в Україні  залишається негативною. 

У всьому світі мільйони людей отримали статус внутрішньо переміщених осіб че-
рез конфлікти та насильство у своїх країнах. Більшість внутрішніх переміщень спостеріга-
ється в країнах з низьким рівнем доходів. До таких держав належать Сирія, Судан, Ірак, 
Колумбія, Афганістан, Нігерія, Індія. На жаль, до цього списку долучено і нашу державу. 
На сьогодні Україна шукає свої шляхи вирішення питання забезпечення житлових прав 
переселенців, вивчаючи як негативний, так і позитивний досвід інших країн. 

Складний процес відновлення житлових прав триває в Косово і до цього часу, хоча 
внутрішній воєнний конфлікт закінчився в 1999 році. Внутрішні переміщення в країні про-
ходили в багатьох напрямках. Кадастри було знищено під час конфлікту, що зробило про-
цес розробки механізмів компенсації та відшкодування досить тривалим. Компенсацію мо-
гла отримати дуже невелика кількість людей. На початок 2018 року не виплачено жодної 
компенсації. У процесі відновлення прав на житло з’явилося багато позаправних, нелега-
льних конструкцій. Наприклад, незаконно під будівництво нового житла здавалися сільсь-
когосподарські землі. Зараз у Косово людей, яким необхідно житло, більше ніж на час за-
кінчення воєнного конфлікту. 

Невдачі керівництва Косово в житловому питанні переселенців вчать багато чому, 
однак варто звернути увагу і на досвід таких країн, як Молдова та Грузія. Так, у Молдові 
було передбачено компенсацію шкоди заподіяному майну громадян, що відповідала рин-
ковій вартості попередньо втраченого; встановлено строк надання постійного житла у 
п’ять років; відкрита пільгова кредитна лінія. На сьогодні житлове питання переселенців в 
Молдові вирішено. 

Грузія пішла своїм шляхом. У цій, набагато меншій за нашу, країні було близько 
300 тисяч переселенців, що становило майже шість відсотків від усього населення. У дер-
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жаві прийняли спеціальну комплексну програму, якою скористалися більше половини вну-
трішньо переміщених осіб, які в результаті отримали житло, надавалася безвідсоткова по-
зика на придбання житла або грошова компенсація за втрачене та зруйноване майно. Роз-
мір компенсації склав 10000 доларів США. На цих прикладах показано, що врівноважені 
продумані дії, правильно організовані процеси відновлення житлових прав дають позитив-
ні результати. 

На початку конфлікту, після переміщення у безпечні місця, переселенці вважали, 
що вже скоро повернуться до власних домівок. Однак процес повернення непідконтроль-
ної території затягується, і багато людей розуміють, що перспектива повернутися додому в 
них майже відсутня. У Законі про забезпечення прав переселенців говориться про те, що 
держава повинна сприяти поверненню людей на місця їх попереднього проживання. І тут 
необхідно визначитися з кількістю громадян, які потребують покращення житлових умов. 
Усіх внутрішньо переміщених осіб ділять на тих, хто бажає повернутися на рідні землі, і 
тих, кого треба забезпечити житлом на нових місцях проживання. Однак навіть ті, хто в 
майбутньому бажають повернутися, повинні бути забезпечені тимчасовим житлом. На 
жаль, ми не володіємо точною інформацією про те, яка конкретно кількість внутрішньо 
переміщених осіб потребує забезпечення тимчасовим житлом, а яка – постійним. 

Вина за неточність інформації повністю лежить на Міністерстві соціальної політи-
ки. База внутрішньо переміщених осіб була сформована для отримання ними соціальної 
допомоги. У базі зараз є інформація на півтора мільйона осіб. І треба враховувати, що час-
тина людей, які зареєстровані як переселенці, живуть на підконтрольній території і покра-
щення житлових умов не потребують. 

Відповідно до останніх соціологічних досліджень, приблизно третина внутрішньо 
переміщених осіб не хочуть повертатися на непідконтрольну територію, навіть якщо вона 
буде звільнена, і вони мають потребу в постійному житлі. Інші громадяни також потребу-
ють вирішення житлового питання. Ті з них, хто бажає за будь-яких умов повернутися до-
дому, повинні бути забезпечені тимчасовим житлом. Водночас виникає проблема – фонди 
постійного та тимчасового житла в Україні мізерні. 

Більшість переселенців житлове питання вирішують самостійно. Майже 60 % з них 
проживають в орендованих квартирах і будинках. Внутрішньо переміщені особи прожи-
вають у гуртожитках, базах відпочинку, санаторіях, лікарнях, спеціально побудованих мо-
дульних містечках та ін. Серед переселенців є багато тих, які не раз змінювали житло. Їх 
не влаштовують умови проживання та висока вартість житла. Приміщення, що надаються 
цій категорії громадян, найчастіше потребують ремонтів. Крім цього, із гуртожитків і пан-
сіонатів переселенців дуже часто виселяють, бо структури, яким ці помешкання належать 
(державні, комунальні) не можуть визначитися з порядком проживання внутрішньо пере-
міщених осіб. 

Держава не виконує положення законодавства щодо забезпечення внутрішньо пе-
реміщених осіб безоплатним тимчасовим житлом (за умови сплати за комунальні послуги), 
як це встановлено абзацом восьмим п. 1 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб». Відповідно до законодавчих норм, житло для тим-
часового проживання переселенців відносять до житлового фонду спеціального призна-
чення. До житлового фонду спеціального призначення також належать: гуртожитки, квар-
тири або будинки маневреного житлового фонду, службові квартири, притулки [4]. Слід 
відмітити, що створенню та наповненню фонду тимчасового житла для внутрішньо пере-
міщених осіб достатньо уваги не приділяється. 

Що стосується спеціально зведених модульних котеджних містечок, то вони буду-
валися нашвидкуруч і насправді для короткочасного проживання. У більшості випадків 
такі містечка зведені за межами міст або в сільській місцевості, що ускладнює для пересе-
ленців пошук роботи. Оселі оснащені мінімальною кількістю меблів і не зовсім пристосо-
вані до зимових умов. Люди жаліються на опалення, водопостачання та теплоізоляцію. Це 
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житло має статус муніципального і надається внутрішньо переміщеним особам тільки на 
час бойових дій. Як тільки відновиться влада на окупованих територіях, постане питання 
про переселення людей на постійні місця проживання, а отже котеджні містечка будуть 
звільнятися. Крім того, самих містечок дуже  мало. 

Тимчасове житло – не вихід для внутрішньо переміщених осіб. Кожна людина має 
на меті придбати власне житло, але тільки 4 % переселенців мають заощадження на прид-
бання житла, інші не можуть собі цього дозволити. 

Житлові приміщення для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб не 
підлягають обміну, поділу, приватизації. Громадяни, які проживають в таких квартирах чи 
будинках, не мають права надати їх в піднайом або вселити інших осіб, які не є членами 
сім’ї.  

Постановою Кабінету міністрів України № 422 (з подальшими її змінами) визначе-
но, що першочергове право на забезпечення тимчасовим житловим приміщенням мають 
пенсіонери, особи, які втратили працездатність, вагітні жінки та сім’ї з неповнолітніми ді-
тьми [5]. Але водночас, згідно з чинним в Україні Житловим кодексом, ухваленим ще за 
часів Радянської влади, передбачено лише єдину чергу, до якої включено пільгові категорії 
громадян. Окремої черги для вимушених переселенців законодавством не визначено [6]. 

Питання відновлення житлових прав внутрішньо переміщених осіб можемо розгля-
дати не тільки з позиції забезпечення їх житлом, а і з позиції надання фінансової допомоги. 
Фінансова допомога – це грошові компенсації за втрачене чи частково зруйноване житло, 
або надання безвідсоткової позики на придбання (будівництво) жилих приміщень. І основ-
на проблема криється в тому, що державі це обійдеться в кругленьку суму. Для її вирішен-
ня необхідно від 20 до 40 мільярдів доларів. Знайти такі кошти просто нереально, але якщо 
б навіть і гроші знайшлися, виникають інші проблеми: надання житла в порядку черги, ви-
ділення землі під будівництво, безпосередньо саме будівництво житла та ін. На потреби 
переселенців у бюджеті на 2018 рік було закладено 3,87 млрд гривень, що на кожну люди-
ну становить тільки 2034 грн. на рік. 

Прийнята Програма доступного житла, яка передбачає механізм реалізації права 
громадян на житло і дії за принципом «п’ятдесят на п’ятдесят». Доступне житло, згідно з 
таким принципом, означає, що половину вартості помешкання сплачує держава, а другу 
половину – громадяни. Станом на 2018 рік за державною програмою «Доступне житло» 
подали документи 5410 сімей. Отримали підтримку 65 родин переселенців, що становить 
трохи більше 1 % від усіх сімей, що звернулися за допомогою.  

А що маємо говорити про соціально незахищених переселенців, які не мають кош-
тів, щоб сплатити свою половину? Певна частина людей не зможе скористатися даною 
програмою і питання фінансування їхніх потреб залишається відкритим. Таким чином, на 
цей час держава не має точно визначеної фінансової програми, яка б покрила житлову пот-
ребу переселенців.  

Не можна говорити, що нічого не зроблено: cтворено Міністерство з питань тимча-
сово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб як координуючий централь-
ний орган виконавчої влади; прийнята законодавча база, яка закріплює права і свободи 
внутрішньо переміщених осіб. 

Міністерство розробляє і пропонує наразі цілий ряд пілотних проектів. Наприклад, 
започатковано програму надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання житла внутрішньо переміщеним особам. Завдяки цьому проекту більше 60 сі-
мей в місті Маріуполі отримали помешкання. Але це дуже мало, і коштів не вистачає ката-
строфічно. Виявляється, що створити пілотний проект набагато легше, ніж наповнити його 
фінансово. 

Питання забезпечення житлом переселенців повинні бути нормативно врегульовані. 
Відповідно до Конституції України, кожен громадянин нашої держави має право на доста-
тній життєвий рівень та житло. Нещодавно Президентом України було підписано Закон 
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України «Про внесення змін до Закону України «Про житловий фонд соціального призна-
чення», в якому викладено умови забезпечення соціальним житлом переселенців. У законі 
вказується ще одна категорія громадян, які можуть стати на квартирний облік. До цієї ка-
тегорії відносять внутрішньо переміщених осіб, які не мають іншого житла для проживан-
ня на підконтрольній українській владі території, або їхнє житло пошкоджено до стану, 
непридатного для проживання, у результаті проведення антитерористичної операції і здій-
снення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії в Донецькій і Луганській областях [7]. Однак ці зміни в законодавстві жи-
тлові проблеми внутрішньо переміщених осіб не врегульовують. Питання щодо постанови 
переселенців на квартирний облік вирішено, залишилося тільки знайти вільні приміщення 
житлового соціального фонду. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, підсумовуючи 
викладене вище, вважаємо, що проблемні питання забезпечення права на житло внутріш-
ніх переселенців на сьогодні все ще не визначені. Вивчивши деякі особливості процесу за-
безпечення житлом переселенців, пропонуємо наступне: 

1. Розробити єдину стратегію допомоги переселенцям щодо житлових питань. 
2. Створити реєстр внутрішньо переміщених осіб, яким насправді необхідно житло, 

виділивши потребу постійного та тимчасового житла. 
3. Скласти уточнені списки соціального житла на місцевому рівні. 
4. Надавати можливість переселенцям реконструювати, переобладнати покинуті (не 

житлові) будинки та квартири, з подальшим переведенням їх у житловий фонд. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ 
ЛИЦ 

Обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц сегодня является основной проблемой, решение 
которой даст возможность обеспечить начало возрождения жизненных позиций граждан, по-
страдавших от военных действий. Основная цель решения жилищной проблемы – удовлетворение 
жилищной потребности личности, и определяется она как необходимость в постоянном месте 
жительства для каждого человека. 

Ключевые слова: внутренне перемещенные лица; временное и социальное жилище; жилищные 
потребности; жилищные права. 
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VIRTUAL DWELLING RIGHTS OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS 
Dwelling is one of the necessary elements of person’s living standard. The person needs in the home since 
the moment of his birth, it is maintained throughout his life and ceases after death. So the person’s 
satisfaction  in the home is a very important social task. 

The problems of displaced persons, including residential ones, reach dangerous levels. Today, many 
internally displaced persons care for many state institutions and newly created organizations, and people's 
problems do not disappear. A number of important legal documents have been adopted that have to change 
the situation for the better, but everything rests on their compliance and the responsibility of authorized 
persons. 

Today, Ukraine is looking for ways to address the issue of providing housing rights for migrants, studying 
both the negative and positive experience of other countries. 

To find a home is a serious challenge for internally displaced persons. They can not integrate until they 
receive dwelling. In accordance with the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 
Ukraine must take appropriate measures to respect the rights of all citizens who have suffered in a result of 
hostilities in the east and annexation of the Crimea. 

Unfortunately, at this time, the state has no precisely defined financial program that would cover the 
dwelling needs of immigrants. And the main problem lies in the fact that the state will manage this in a 
round sum. Finding such funds is simply unrealistic. 

It can not be said that nothing has been done: the Ministry for Temporary Territories and Internally 
Displaced Persons, as a coordinating central executive body, has been established; adopted legislative 
framework, which establishes the rights and freedoms of internally displaced persons. 

The Ministry is currently developing and proposing a number of pilot projects. But the funds do not suffer 
catastrophically. It turns out that creating a pilot project is much easier than filling it financially. 

The situation with the implementation of the rights of internally displaced persons in Ukraine remains 
negative. 

Key words: internally displaced persons; temporary and social housing; dwelling needs; dwelling rights. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКА  
В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

У статті досліджено роль та значення керівника в діяль  
ності структурного підрозділу Національної поліції. 
Встановлено, що розв’язання проблем кадрового забезпечення 
управління керівників у такому державному органі перед-
бачає реалізацію системних організаційних і правових 
заходів на основі використання вітчизняного досвіду та 
адаптації визнаних світовою громадськістю стандартів 
управління у сфері правоохоронної діяльності. Підготовка 
керівного управлінського складу Національної поліції по-
требує запровадження моделі управлінської діяльності, 
що базується на механізмах конкурсного відбору. 
Ключові слова: кадри; керівник; управління; персонал; 
Національна поліція; поліцейський; керівний склад.  

 
Актуальність теми статті. Первинним та основним елемен-

том будь-якого підрозділу, установи, закладу виступає керівництво особовим складом, а 
проблеми, що виникають при цьому, є найбільш складними та важливими. Відомо, що 
ефективність управління знаходиться в прямому зв’язку від професійної компетенції, дос-
віду, особистісних якостей, а також здібностей керівника. Компетентний та підготовлений 
керівник сприяє просуненню вперед колективу, яким керує, а слабкий і посередній – галь-
мує, затримує цей рух. Керівник у системі органів Національної поліції має бути наділений 
такими якостями, як ініціативність, уміння самостійно приймати рішення, нести персона-
льну відповідальність за їх якісне виконання. Керівник органів Національної поліції пови-
нен вміти підкорити собі обставини, які, на перший погляд, від нього не залежать. Сучасні 
соціально-економічні умови нашої держави вимагають від керівного складу органів Наці-
ональної поліції принциповості й нерідко – громадянської мужності. Рівень знань керівни-
ка повинен бути високим та різнобічним. Сьогодні не можна бути професіоналом-
керівником у правоохоронній діяльності, якщо не володієш основами економіки, соціаль-
ної психології й управління. Постійне підвищення рівня організаторської діяльності, яка 
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забезпечує ефективну роботу всіх служб і підрозділів органів Національної поліції, – одна 
з основних вимог, яка пред’являється до керівників усіх рівнів.  

Управлінський персонал обслуговує складні механізми суспільних відносин та ви-
ступає необхідним і обов’язковим елементом будь-якої системи соціального управління. 
Не лише численними дослідженнями багатьох науковців та практиків, але й безпосередньо 
віковим розвитком суспільства доведено, що існує пряма залежність результативності й 
ефективності функціонування будь-якої соціальної системи від якості професійної підго-
товки її управлінського персоналу. Це повною мірою стосується й системи Національної 
поліції України, зокрема у реалізації основних напрямів її діяльності провідне місце відво-
диться кадровій політиці. 

Варто підкреслити, що реформування системи МВС України, виконання завдань, 
покладених на неї Конституцією, законами України щодо забезпечення прав та свобод 
громадян, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку висувають нові вимоги 
щодо особистих і професійних якостей працівників керівної ланки Національної поліції 
України, зумовлюють необхідність підвищення їх ролі в системі управління поліції, рівня 
їх управлінської компетенції. 

На відміну від інших спеціалістів, що забезпечують управління, керівники являють 
собою групу посадових осіб, яким делеговані права та обов’язки владного характеру. Вони 
можуть віддавати накази, доручення, що є обов’язковими для відповідних виконавців. Са-
ме керівний склад органів та підрозділів поліції несе на собі основний тягар діяльності з 
управління та відповідальність за її результати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам теорії управління, 
управління персоналом та психології управління в Національній поліції України присвяче-
ні праці вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема В. Г. Андросюка, О. М.Бандурки, 
В. І. Барка, Є. Г. Запорожцева, І. В. Зозулі, Я. Ю. Кондратьєва, М. В. Костицького, 
В. О. Кудрі, Н. П. Матюхіної, В. С. Медведєва, С. В. Пєткова, В. М. Плішкіна, 
В. М. Синьова, О. М. Столяренка, О. Г. Шестакова, О. Н. Ярмиша та інших. 

Водночас проблема кадрового забезпечення органів Національної поліції України, 
незважаючи на численні концептуальні підходи до її розв’язання, залишається відкритою. 
Чимало важливих питань не вирішено взагалі, зокрема щодо ролі та значення керівника в 
діяльності органів і підрозділів Національної поліції України, адже запровадження правоо-
хоронними органами країн Східної Європи основ управлінської діяльності країн Європей-
ського Союзу та США призвело до підвищення рівня професійної підготовки поліцейських 
кадрів. Помітні зрушення у кадровій роботі низки держав пострадянського простору також 
стали можливими завдяки методикам, апробованим у провідних країнах світу. 

Метою дослідження є розроблення науково обґрунтованих організаційних і право-
вих засад кадрового забезпечення управління в органах Національної поліції України, і 
формування на цій основі пропозицій щодо вдосконалення діяльності керівника органів і 
підрозділів Національної поліції України. 

Виклад основних положень статті. Міжнародні правові стандарти поведінки пра-
цівників правоохоронних органів надають провідне значення професійному відбору поса-
дових осіб поліції (поряд із навчанням і підготовкою). Європейський Кодекс поліцейської 
етики відповідно до ст. 15b Статуту Ради Європи визначає, що поліція повинна діяти та-
ким чином, щоб її працівники користувалися повагою з боку населення саме як професіо-
нали, на яких покладено забезпечення виконання законів [1]. 

Відповідно до визначених цим Кодексом міжнародних норм, працівники поліції по-
винні відбиратися на основі оцінки їх компетентності, професійних здібностей і досвіду, 
які мають бути зорієнтовані безпосередньо на мету професійної діяльності поліції. 

Нагальна потреба посилення в Україні законності та правопорядку є однією з най-
більш суттєвих складових завдання зі зміцнення демократії та створення правової держа-
ви. Саме органом, на який покладено завдання щодо забезпечення особистої безпеки гро-
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мадян, захисту їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням; охоро-
ни і забезпечення публічного порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшуку осіб, які їх 
вчинили, є Національна поліція України – центральний орган виконавчої влади, який слу-
жить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинно-
сті, підтримання публічної безпеки і порядку, певне місце в діяльності якого займає управ-
лінська діяльність керівника [2]. 

Варто підкреслити, що реформування системи МВС України, виконання завдань, 
покладених на неї Конституцією, законами України щодо забезпечення прав та свобод 
громадян, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку висувають нові вимоги 
щодо особистих і професійних якостей працівників керівної ланки Національної поліції 
України, зумовлюють необхідність підвищення їх ролі в системі управління поліції, рівня 
їх управлінської компетенції. 

На відміну від інших спеціалістів, що забезпечують управління, керівники являють 
собою групу посадових осіб, яким делеговані права та обов’язки владного характеру. Вони 
можуть віддавати накази, доручення, що є обов’язковими для відповідних виконавців. Са-
ме керівний склад органів та підрозділів поліції несе на собі основний тягар діяльності з 
управління та відповідальність за її результати [3, с. 25–26]. 

Визначальна роль керівника Національної поліції України полягає в тому, що це 
особа, яка наділена повноваженнями щодо прийняття рішень. Володіючи реальною вла-
дою, керівник істотним чином впливає на своїх підлеглих, а в цілому – на характер та ре-
зультати функціонування системи. Важливо зазначити, що керівник органів та підрозділів 
Національної поліції України відтворює кадри системи за своєю подобою. Авторитетний 
керівник оточує себе кваліфікованими, знаючими свою справу колегами, а слабкий – ще 
більш слабкими підлеглими. І, як наслідок, перший керівник веде роботу своїх підлеглих 
до успіху, до істотних зрушень у справі боротьби зі злочинністю, слабкий же керівник зі 
своїми кадрами, як правило, завалює роботу. Умілий керівник органу чітко формулює за-
вдання колективу співробітників, ясно розуміє свою роль у процесі їхнього виконання, він 
здатний вишукати, виявити і задіяти внутрішні стимули своїх підлеглих і спрямувати їх до 
самостійних дій, він спроможний передбачити можливі труднощі, запобігти невдачам та 
знайти найкращі шляхи їхнього подолання в кожній конкретній ситуації [4, с. 614]. 

Керівнику в органах Національної поліції доводиться виконувати різноманітні, але 
взаємодоповнюючі функції. Він одночасно виконує функції адміністратора, організатора, 
спеціаліста, громадського діяча і вихователя. У діяльності керівника Національної поліції 
ці функції реалізуються в настільки тісному взаємозв’язку, що далеко не завжди можна 
розрізнити, як одна функція переходить в іншу, а проте вони відносно самостійні [5, 
с. 175]. 

Як слушно зазначає О. М. Бандурка, «діяльність сучасного керівника є багатопла-
новою. Вона поєднує діяльність з визначення основних цілей організації, а також шляхи їх 
досягнення, стратегії розвитку: це і вплив на підлеглих, і виконання певних функцій, як по 
відношенню до підлеглих і організації в цілому, так і до інших органів» [6, с. 100]. З цього 
слідує, що повсякденну діяльність керівника можна звести до виконання таких функцій, 
як: 1) адміністративні; 2) спеціально-професійні; 3) забезпечення; 4) виховні; 
5) контрольно-наглядові; 6) представницькі тощо [7, с. 76]. 

Водночас, на нашу думку, слід ураховувати те, що керівниками Національної полі-
ції є посадові особи, які на постійній основі здійснюють керування різними підрозділами 
Національної поліції, мають ввірений підлеглий колектив і реалізують управлінські функ-
ції. Крім того, керівник Національної поліції як працівник поліції відповідає за свою діяль-
ність перед суспільством, має певне службове призначення, виступає у відносинах із насе-
ленням як професійний працівник, безпосередній представник державної влади, носій 
державно-владних повноважень. 
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Кадровий потенціал керівного складу Національної поліції України можна визначи-
ти як наявний кадровий управлінський ресурс, який має оптимальну структуру та компе-
тенцію раціонального використання засобів і методів управлінської діяльності для досяг-
нення поставленої мети. На відміну від управління персоналом, управління людськими ре-
сурсами переорієнтовано на потреби організації в робочій силі. Тому пріоритети кадрового 
забезпечення визначають передусім результати функціонального аналізу робочих місць, а 
не існуючий кадровий потенціал організації. 

Система управління кадровими ресурсами керівного складу Національної поліції 
України має функціонувати на основі програмно-цільових принципів, а власне управлінсь-
ка діяльність – бути зосереджена на кінцевому результаті. Це забезпечується завдяки за-
провадженню інноваційних форм підготовки керівників, зокрема шляхом безперервності 
підвищення їх кваліфікації та освіти, безперервної адаптації поведінки до змін у суспільст-
ві, формування вміння виступати перед широкою аудиторією та враховувати її особливос-
ті, здатності управляти поведінкою в екстремальних ситуаціях, підтримання належної фі-
зичної підготовки [8, с. 47]. 

Тому надзвичайно важливим напрямком роботи кадрових служб є відбір кандидатів 
для зарахування до резерву керівного складу Національної поліції, об’єктивна оцінка їх 
ділових та особистих якостей, забезпечення навчання кандидатів під час знаходження їх у 
складі резерву, аналіз їх діяльності та вибір і призначення на вакантні посади найбільш 
придатних працівників. За сучасних умов технологію роботи з резервом регулює Поло-
ження про порядок формування кадрового резерву на керівні посади в Міністерстві внут-
рішніх справ України, його територіальних органах та підрозділах [9]. 

У зв’язку з цим керівництвом Національної поліції України проводиться ряд органі-
заційних заходів, спрямованих на оптимізацію структури та підвищення ефективності яко-
сті її кадрового забезпечення. Значна робота знаходить своє зовнішнє вираження у формах 
управління персоналом, серед яких можна виділити загальні форми, що характерні для 
всіх сфер управлінської діяльності, та спеціальні, які можна зустріти лише в досліджуваній 
сфері. 

До загальних форм відносяться: видання нормативних актів; видання індивідуаль-
них (на правових, адміністративних) актів; здійснення інших юридично значущих дій, ор-
ганізаційні дії та матеріально-технічні операції. 

До спеціальних форм управління персоналом можна віднести такі: а) визначення 
потреб у персоналі (прогнозування нових робочих місць, планування кількості та якісної 
потреби у персоналі, вибір методів розрахунку кількості потреби у персоналі); б)  профорі-
єнтаційна робота з кандидатами на службу (аналіз джерел відбору персоналу, відбір пер-
соналу, встановлення зв’язків із зовнішніми організаціями, ділова оцінка кадрів під час ві-
дбору) [10, с. 64–65]. 

Ефективність протікання управлінського процесу, дотримання законності, настрій 
людей у підрозділі, стосунки між працівниками залежать від багатьох факторів: безпосере-
дніх умов роботи, професійних якостей кадрових працівників, рівня керівного складу тощо. 

Беззаперечним є те, що для ефективного управління людьми сучасний керівник по-
винен мати такі особисті якості, які б давали йому моральне право очолювати колектив 
[11, с. 92]. Наприклад, знання й уміння виконувати спеціальну роботу у сфері управління 
Національною поліцією, до яких належать розуміння природи управлінської праці й про-
цесів управління; знання посадових і функціональних обов’язків, способів досягнення ці-
лей і підвищення ефективності діяльності органу; уміння використовувати сучасну інфор-
маційну технологію й засоби комунікації, необхідні у процесі управління; здібності до ке-
рівної роботи. У практичній діяльності керівника ці здібності проявляються у здатності 
управляти людьми і самим собою, в умінні навчати і розвивати підлеглих, здатності роз-
биратися в людях і формувати малі групи, спрямовувати їх діяльність; володіти педагогіч-
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ними прийомами та вміннями тонко і непомітно для підлеглих навчати їх дорученій спра-
ві, доводячи їх професійну кваліфікацію до необхідних стандартів [11, с. 93]. 

Тому керівникові, впливаючи на підлеглих, необхідно мати на меті спонукання їх 
до певної службової поведінки, що відповідала б як вимогам підрозділу, так і його власним 
уявленням. Сьогодні дуже важливо, щоб в управлінських апаратах знаходилися не просто 
високоосвічені люди, що мають життєвий і практичний досвід, а компетентні працівники, 
які спроможні підтверджувати сучасний стиль роботи і оволодіти новітніми формами ке-
рування органами і підрозділами поліції. 

Щодо вимог, які ставляться до керівника Національної поліції, повинні відобража-
тися два аспекти. Перший аспект стосується вимог, що ставлять до особи, яка претендує на 
службу в Національній поліції. Вони є основними та повинні характеризувати особу як 
здатну виконувати ті чи інші функції працівника Національної поліції, визначати риси 
особи як майбутнього управлінця. Другий аспект стосується вимог, що ставлять до особи, 
вже призначеної на відповідну посаду. Вони виступають як нормативно закріплені прави-
ла, якими керівник повинен керуватися у своїй діяльності [10, с. 66]. 

Керівнику Національної поліції передусім необхідно володіти сукупністю знань і 
вмінь, які б надавали можливість: забезпечувати діяльність органу або його структурного 
підрозділу згідно з сучасними економічними, політичними і соціальними умовами та ви-
могами; поєднувати знання фундаментальних питань з практикою, володіти сучасною ме-
тодологією обґрунтування управлінських рішень з урахуванням загальнолюдських ціннос-
тей, інтересів особи, суспільства і держави; вільно орієнтуватися в законодавстві, що сто-
сується сфери професійної діяльності; критично оцінювати і прогнозувати політичні, еко-
номічні, соціальні, культурні події і явища; аналітично мислити, розуміти сучасні пробле-
ми управління, технології адміністративної роботи, продукувати нові ідеї, управлінські 
рішення; володіти стилістикою офіційних документів тощо. 

Щодо наступного комплексу вимог, які висуваються до керівника Національної по-
ліції, слід виходи з певних загальних принципів управління. За основу необхідно брати 
принцип законності. Поліція, відповідно до ст. 8 Закону України «Про Національну полі-
цію», діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конститу-
цією та законами України [2]. 

Отже, важливою передумовою якісного відбору на керівні посади є розробка та 
впровадження у практику управління кадрового забезпечення моделей управлінської ком-
петентності керівників. 

За основу необхідно брати принцип законності. Поліція, відповідно до ст. 8 Закону 
України «Про Національну поліцію», діє виключно на підставі, у межах повноважень та у 
спосіб, що визначені Конституцією та законами України [2]. Законність у діяльності полі-
ції може бути забезпечена лише за умов використання розгорнутої системи взаємодопов-
нюючих один одного правових гарантій, які дозволяють не допустити чи виявити будь-яке 
правопорушення. Під час розгляду гарантій законності, мова повинна йти про ті умови, 
засоби, способи, механізми, які забезпечують реальність режиму законності. Підрозділи по 
роботі з персоналом Національної поліції України повинні розробляти і затверджувати 
програми роботи з керівниками, здійснювати їх добір, формувати та оновлювати їх кадро-
вий резерв, проводити роботу з працівниками, зарахованими до кадрового резерву, органі-
зовувати їх підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. У програмі роботи з 
керівниками органів та підрозділів Національної поліції необхідно визначати завдання; ві-
дповідальних посадових осіб; а також навчальні заклади, на базі яких може здійснюватися 
підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації керівників та осіб, зарахованих до 
кадрового резерву, календарний план-графік проведення навчальних заходів, нарад, семі-
нарів із визначенням конкретного контингенту їх учасників; обсяги і джерела фінансуван-
ня передбачених програмою заходів [7, с. 154].  
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Тому важливою передумовою якісного відбору на керівні посади є розробка та 
впровадження у практику управління кадрового забезпечення моделей управлінської дія-
льності керівників. Модель включає в себе чотири компоненти: 1) теоретико-
методологічний: знання теорії і методології управління; 2) практичний: професійні знання, 
інтереси і запити; постановка і розв’язання цільових установок; формування та вдоскона-
лення інтелектуальних, практичних умінь і навичок; творча спрямованість; саморегуляція, 
самовдосконалення, самоосвіта; 3) організаційний: знання методів і прийомів управлінсь-
кої діяльності; управління персоналом; застосування новітніх методик і технологій; про-
грамне та інформаційно-комунікативне забезпечення; інноваційна, дослідно-
експериментальна, наукова діяльність; 4) психологічний: індивідуальні професійні здібно-
сті; трудовий і спеціальний досвід; ділові, моральні, світоглядні якості; ідеали; загальноку-
льтурні норми. 

Структура моделі містить три основні елементи: сфера компетентності, яка 
складає фундамент управлінської компетенції; сфера якостей, які є необхідними для кері-
вника в кожній сфері, та сфера ключових характеристик діяльності й поведінки керівника 
відповідно до кваліфікаційних вимог. Використання моделі управлінської компетентності 
дає методичну основу для визначення потенційних лідерів, розробки навчальних програм, 
складання планів професійного розвитку керівників, призначення на конкретну посаду 
найбільш придатних працівників. Також вагомий пласт компетенції керівника в Націона-
льній поліції мають становити повноваження з питань організації служби в Національній 
поліції, оскільки дозволяють застосовувати на рівні з методами прямого впливу (накази, 
доручення тощо) й заходи стимулювання та заохочення працівників Національної поліції 
до належного виконання покладених на них посадових обов’язків. 

Необхідно також згадати і про застосування адміністративного договору, яке спря-
мовується на ефективне вирішення управлінських завдань, для підтримки дисципліни в 
реалізації повноважень керівником органу Національної поліції, гарантування національ-
ного та публічного порядку. Забезпечити реалізацію цієї мети мають керівники, котрі ре-
гулюють управлінські відносини за допомогою адміністративного договору, максимально 
співвідносячи свої владні впливи на третіх осіб, діючи водночас у межах своєї компетенції, 
виконуючи покладені на них завдання. Відповідно, під час одноосібного ухвалення рішен-
ня підписати договір має право керівник органу, якщо це прямо передбачено законом або 
входить до його компетенції. Крім керівника, договір може підписати посадова особа, якій 
надано право підпису спеціальним документом (розпорядженням, довіреністю, наказом 
тощо) [12, с. 218]. 

Системне реформування правоохоронних органів в Україні у напрямі удосконален-
ня кадрової роботи має бути спрямоване на розв’язання таких першочергових завдань: ор-
ганізація роботи з персоналом на основі використання досягнень науки, передового вітчи-
зняного та зарубіжного досвіду; здійснення заходів із впровадження контрактного і конку-
рсного добору кадрів на службу до Національної поліції, удосконалення кваліфікаційних 
вимог до кандидатів і працівників, підвищення ефективності системи службової та профе-
сійно-психологічної підготовки персоналу; удосконалення нормативної бази кадрової ро-
боти, створення оптимальної системи науково-методичного й інформаційного забезпечен-
ня роботи з персоналом; удосконалення управління кадровими процесами на основі сучас-
ної системи науково-аналітичного та інформаційного забезпечення; підготовка кваліфіко-
ваних і компетентних кадрів для підрозділів поліції; реалізація соціальних прав і гарантій 
працівників; коригування штатної чисельності працівників згідно з нормативними наван-
таженнями; створення ефективного механізму взаємної відповідальності навчальних за-
кладів та практичних підрозділів за якість добору кандидатів на навчання; наукове визна-
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чення потреб поліції у фахівцях різних спеціальностей та спеціалізацій з унормуванням 
державних стандартів щодо їх підготовки. 

Висновки. У роботі поліцейських колективів бракує організуючої ролі керівників. 
Рейтинг керівника цілком залежить від професіоналізму, особистого прикладу в роботі, 
уміння керувати службою на конкретній основі, вимогливості, справедливості, турботи 
про підлеглих та відповідальності за них. Разом із фінансовими, матеріально-
економічними та побутовими проблемами значний вплив на стан соціально-
психологічного клімату в поліцейських колективах має здатність керівного складу органі-
зовувати діяльність підлеглих підрозділів. Чільне місце серед несприятливих умов, на яких 
формуються стосунки в поліцейських колективах, посідають саме ті, усунення яких цілком 
належить до компетенції управлінської діяльності керівника як лідера, тобто – суто недо-
ліки в управлінні й керуванні підпорядкованими колективами. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ 

В статье определено роль и значение руководителя в деятельности структурного подразделения 
Национальной полиции. Установлено, что решение проблем кадрового обеспечения управления 
руководителей в таком государственном органе предусматривает реализацию системных орга-
низационных и правовых мер на основе использования отечественного опыта и адаптации при-
знанных мировой общественностью стандартов управления в сфере правоохранительной дея-
тельности. Подготовка руководящего управленческого состава Национальной полиции требует 
введения модели управленческой деятельности, основанной на механизмах конкурсного отбора. 
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE HEAD IN THE ACTIVITIES OF 
BODIES AND DEPARTMENTS OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE 

The article examines the role and importance of the head in the activities of the structural unit of the 
National Police. It has been established that solving the problems of staffing for the management of 
managers in such a state body provides for the implementation of systematic organizational and legal 
measures based on the use of domestic experience and the adaptation of internationally recognized 
management standards in the field of law enforcement. The training of management personnel of the 
National Police requires the introduction of a management model based on competitive selection 
mechanisms. 

An important prerequisite for high-quality selection for management positions is the development and 
introduction to management practice of staffing management models of managers. The model includes four 
components: theoretical and methodological: knowledge of the theory and methodology of management; 
practical: professional knowledge, interests and requests; setting and solving targets; the formation and 
improvement of intellectual, practical skills; creative focus; self-regulation, self-improvement, self-
education; organizational: knowledge of methods and techniques of management; personnel management; 
application of the latest techniques and technologies; software and information and communication 
software; innovative, experimental, scientific activities; psychological: individual professional abilities; 
labor and special experience; business, moral, ideological qualities; ideals; general cultural norms. 

The work of police teams lacks the organizing role of leaders. The leader’s rating is completely dependent on 
professionalism, personal example in the work, ability to manage the service on a concrete basis, 
exactingness, justice, care for the subordinates and responsibility for them. Together with financial, 
material, economic and domestic problems, a significant impact on the state of the socio-psychological 
climate in police teams has the ability of management to organize the activities of subordinate units. The 
leading place among adverse conditions is grounded by mutual relations in police teams, namely those 
whose elimination is entirely within the competence of the managerial activity of the leader as a leader, 
that is, purely flaws in the management and control of subordinate teams. 

Key words: personnel; head, department; personnel; National Police; police officer; management. 
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РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО 
АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

Статтю присвячено дослідженню науково-теоретичних 
засад реформування публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності в Україні. Визначено мету су-
часної вітчизняної стратегії реформування системи пуб-
лічного адміністрування у сфері інтелектуальної власно-
сті. Проаналізовано можливості й загрози ефективному 
вирішенню завдань публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності. Досліджено принципи, стра-
тегічні напрями, стан фінансового та матеріально-
технічного забезпечення публічного адміністрування у 
сфері інтелектуальної власності в Україні. 
Ключові слова: публічне адміністрування; сфера інте-
лектуальної власності; інтелектуальна власність; нор-
мативна база; інституційна база; інфраструктурна база. 

 

Постановка проблеми. Визначення пріоритетів подальшого розвитку публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності має базуватися на результатах ретель-
ного аналізу сучасного стану як самої діяльності суб’єктів публічного адміністрування 
щодо реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, так і сфери інтелек-
туальної власності. Остання є невичерпним ресурсом соціального, культурного та еконо-
мічного розвитку України. Тому розроблення стратегії розвитку публічного адміністру-
вання у сфері інтелектуальної власності є логічним продовженням процесу удосконалення 
сфери інтелектуальної власності в Україні. Національна стратегія розвитку сфери інтелек-
туальної власності конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних ідей і поглядів на 
розвиток сфери інтелектуальної власності в Україні, визначених Стратегією сталого розви-
тку «Україна – 2020» [1], Концепцією Загальнодержавної цільової економічної програми 
розвитку промисловості на період до 2020 р. [2], Стратегією розвитку інформаційного сус-
пільства в Україні [3], Стратегією національної безпеки України [4]. 

Забезпечення конкурентоздатності економіки України та досягнення успіху на ін-
новаційному шляху її розвитку неможливо досягнути без ґрунтовного осмислення сучас-
ного стану такого впливового чинника економіки, як інтелектуальна власність. Разом з 
тим, економіку України неможливо уявити і без надійної системи правової охорони інте-
лектуальної власності, важливим і невід’ємним елементом якої є інститут публічного ад-
міністрування у цій сфері. Стратегія реформування публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності передбачає застосування системного, багатогалузевого і зваже-
ного підходу до питань, пов'язаних із сферою інтелектуальної власності, який має базува-
тися на ефективному співробітництві на всіх рівнях державного устрою та суспільства і 
забезпечити зміцнення інтелектуального потенціалу держави.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти проблеми, що досліджу-
ється, вже розглядалися в наукових працях фахівців, які вивчали різні питання функціону-
© Хрідочкін А. В., 2018 
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вання сфери інтелектуальної власності: проблеми адміністративно-правового регулювання 
суспільних відносин інтелектуальної власності (Ю. Л. Бошицький, І. І. Дахно, 
В. С. Дмитришин, М. В. Паладій, Д. В. Смерницький та ін.), цивільно-правовий режим 
об’єктів інтелектуальної власності (О. П. Орлюк, О. А. Підопригора, О. Д. Святоцький, 
О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов та ін.), використання об’єктів інтелектуальної власності 
у господарській діяльності (В. Д. Базилевич, О. Б. Бутнік-Сіверський, О. Б. Зайківський, 
М. Ю. Потоцький та ін.), а також кримінально-правову охорону інтелектуальної власності 
(М. Г. Вербенський, В. Д. Гулкевич, О. М. Джужа, І. П. Катеринчук, А. М. Коваль, 
А. С. Нерсесян, В. Б. Харченко та ін.). Проте теоретичні засади публічного адмініструван-
ня у сфері інтелектуальної власності, на жаль, не були предметом спеціального досліджен-
ня. Існуючі ж наукові праці розкривають ці питання або лише фрагментарно, або лише з 
вузькогалузевою метою, без застосування відповідного комплексного підходу. 

Метою даної статті є спроба комплексного дослідження науково-теоретичних за-
сад реформування публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні. 

Викладення основного матеріалу. Ефективність реалізації завдань публічного ад-
міністрування у сфері інтелектуальної власності залежить від внутрішніх факторів, сприя-
тливих можливостей, а також загроз, які здатні негативно впливати на його розвиток і за-
лежать від дії зовнішніх факторів. Так, з одного боку, в Україні існує політична підтримка 
сфери інтелектуальної власності з боку держави і суб’єкт публічного адміністрування, що 
забезпечує реалізацію державної політики у цій сфері, – Міністерство економічного розви-
тку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку України), а з іншого – наявні складні 
економічні умови та розпорошення і дублювання функцій публічного адміністрування між 
одразу кількома органами виконавчої влади. У країні сформована інституційна база та ін-
фраструктура публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності та досягнутий 
достатній ступінь прозорості у формуванні управлінських рішень [5, с. 12–13], але недо-
статнім залишається інституційний потенціал суб’єктів публічного адміністрування, а та-
кож відсутня належна координація та ефективність їх діяльності. Розвиток розвиненої ін-
фраструктури інтелектуальної власності, наявність в Україні складу творців і винахідників, 
патентних повірених, оцінювачів у сфері інтелектуальної власності та потужного інтелек-
туального потенціалу і наявність окремих інструментів стимулювання створення об'єктів 
інтелектуальної власності гальмуються недостатньо ефективною діяльністю підрозділів з 
питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в орга-
нах виконавчої влади, бюджетних установах, організаціях і на підприємствах, діяльність 
яких пов'язана з використанням об'єктів інтелектуальної власності. Вітчизняна нормативна 
база у сфері інтелектуальної власності в основному розроблена [6, с. 53], але недостатнім 
залишається нормативно-правове регулювання питань, пов'язаних з оцінкою прав інтелек-
туальної власності, методичною базою визначення розміру шкоди, завданої порушенням 
прав на об'єкти інтелектуальної власності, ефективними механізмами запровадження у ви-
робництво результатів інтелектуальної діяльності. Високий ступінь інтеграції України до 
міжнародних та регіональних організацій у сфери інтелектуальної власності, її членство у 
міжнародних і регіональних договорах, ефективна співпраця з міжнародними, регіональ-
ними організаціями у сфері інтелектуальної власності, спеціалізованими відомствами в 
інших країнах та узгодженість в цілому українського законодавства з відповідними міжна-
родними стандартами [7, с. 222–224] стримується його не повним узгодженням із законо-
давством Європейського Союзу (далі – ЄС). А високий рівень розвитку вітчизняних інфо-
рмаційних технологій – невирішеністю на законодавчому рівні питання електронного по-
дання заявок на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності, унаслідок чого формування 
ринку інтелектуальної власності відбувається повільно. Ефект від підтримки з боку міжна-
родних та регіональних організацій знижується недостатнім використанням інноваційного 
потенціалу об'єктів інтелектуальної власності, слабким упровадженням запатентованих 
об’єктів, а також низьким економічним потенціалом запатентованих винаходів і корисних 
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моделей, чинність яких не підтримується після п'яти років. Отримання Мінекономрозвитку 
України статусу Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої 
експертизи (далі – МПО/ОМПЕ) [8, с. 181] супроводжується перепонами виконання даним 
суб'єктом власних функцій у частині залишення умов тендерних закупівель щодо закупі-
вель послуг іноземних власників відомих патентно-інформаційних ресурсів, визначених 
обов'язковими для використання мінімуму документації Договору про патентну коопера-
цію (РСТ). Створення системи підготовки спеціалістів у сфері інтелектуальної власності, 
активна діяльність із підвищення культури у сфері інтелектуальної власності в суспільстві 
гальмується недостатнім рівнем культури та свідомості з питань інтелектуальної власності 
в українському суспільстві, що породжує, зокрема, досить високий рівень контрафакції та 
піратства, недобросовісне подання заявок на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності. 

Крім того, можливості ефективного вирішення завдань публічного адміністрування 
у сфері інтелектуальної власності часто стримуються існуючими загрозами для реалізації 
цих планів. Так, державна політика України, спрямована на інтеграцію в ЄС, та активна 
діяльність вітчизняного законодавчого органу з адаптації національного законодавства до 
законодавства ЄС [9, с. 17–18] можуть обернутися появою законодавчих протиріч, здатних 
призвести до негативних наслідків у функціонуванні всієї сфери інтелектуальної власності. 
Наслідком же опанування сучасним досвідом з удосконалення механізмів публічного ад-
міністрування у сфері інтелектуальної власності можуть стати зміни механізмів фінансу-
вання державної системи правової охорони інтелектуальної власності у випадку віднесен-
ня її до адміністративних послуг, що призведе до негативних наслідків її функціонування. 
Створення інтегрованої інформаційної системи з питань інтелектуальної власності та поя-
ва доступу до європейських фондів і програм розвитку потенціалу національних систем 
інтелектуальної власності [10, с. 5] супроводжуються високою конкуренцією на зовнішніх 
ринках для традиційної продукції українських виробників, пасивністю правовласників у 
діях із захисту прав інтелектуальної власності. А процеси створення системи стимулів для 
розвитку сфери інтелектуальної власності та впровадження об'єктів інтелектуальної влас-
ності в інноваційний процес [11, с. 62–63] гальмуються відсутністю громадської позиції в 
суспільстві щодо протидії контрафакції та піратству. У свою чергу, створення надійної си-
стеми інтелектуальної безпеки [12, с. 101] інколи обертається невиконанням Мінекономро-
звитку України функцій МПО/ОМПЕ у разі залишення умов тендерних закупівель щодо 
закупівель послуг іноземних власників відомих патентно-інформаційних ресурсів. 

Сьогодні світове співтовариство впевнено перейшло до стадії економічного розвит-
ку, що зветься «економікою, заснованою на знаннях». А тому головною ціллю державної 
політики щодо публічного адміністрування в інтелектуальній сфері на середньострокову 
перспективу є сприяння формуванню та запровадженню сучасної моделі інтеграції інтеле-
ктуального потенціалу нації у внутрішній і світовий ринки, враховуючи як національну 
специфіку процесів перетворення інтелектуального надбання в конкурентоспроможну 
продукцію, так і відповідний світовий досвід. Забезпечення сталого розвитку економіки 
України потребує повноцінного використання наукового-технічного потенціалу в процесі 
технологічної модернізації економіки, спрямування його на забезпечення реальних потреб 
розвитку економіки нашої країни на базі інноваційної моделі. Звідси, метою сучасної стра-
тегії реформування публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності повинно 
стати забезпечення рівня правової, інституційної та соціальної бази, який відповідає між-
народно-визнаним стандартам, для створення, охорони, захисту та найбільш повного ви-
користання інтелектуального потенціалу нації в інтересах розвитку конкурентоздатної 
економіки України, максимально заснованої на знаннях та інноваціях. 

З урахуванням зазначених обставин, подальший розвиток публічного адміністру-
вання у сфері інтелектуальної власності має базуватися на принципах: верховенства права, 
законності, рівності всіх суб’єктів перед законом; свободи інтелектуальної, творчої діяль-
ності та підприємництва; справедливого балансу приватних та публічних інтересів, прива-
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тних інтересів творців та підприємців; правової визначеності та правової прогнозованості; 
справедливості, добросовісності та розумності; саморегуляції ринку інтелектуальної влас-
ності, а також соціальної відповідальності бізнесу у сфері інтелектуальної власності. 

Ураховуючи визначену мету, принципи її досягнення та відповідно до пріоритетних 
завдань економічного розвитку нашої держави, основними стратегічними напрямами роз-
витку публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні слід визнати 
забезпечення: удосконалення нормативної бази публічного адміністрування у сфері інте-
лектуальної власності; удосконалення механізмів публічного адміністрування у сфері інте-
лектуальної власності, подальший розвиток його інституційної бази; удосконалення сис-
теми захисту інтелектуальної власності, створення ефективних механізмів попередження 
та боротьби з контрафакцією та піратством; підвищення в суспільстві рівня обізнаності та 
культури у сфері інтелектуальної власності; підвищення рівня освіти та професійного рів-
ня у сфері інтелектуальної власності; розвитку міжнародного, регіонального та двосторон-
нього співробітництва у сфері інтелектуальної власності і гармонійного інтегрування 
України в європейський та міжнародний інтелектуальний простір; високого рівня інтелек-
туальної безпеки для надійного розвитку і збереження українського інтелектуального по-
тенціалу; вирішення питань утилізації або ліквідації виробів, у яких реалізовані об'єкти 
інтелектуальної власності після їхнього використання в інтересах часткового розв'язання 
екологічних проблем забруднення. 

Важливе значення для належного виконання завдань публічного адміністрування у 
сфері інтелектуальної власності в Україні має фінансове та матеріально-технічне забезпе-
чення його впровадження, яке повинно здійснюватися на рівні та в обсягах, що забезпечать 
подальший розвиток сфери інтелектуальної власності, у результаті чого будуть створені 
передумови для зростання конкурентоспроможності та досягнення Україною успіху на ін-
новаційному шляху її розвитку. Досягнення цієї мети можливе шляхом: забезпечення не-
обхідних фінансових і матеріально-технічних умов функціонування системи суб’єктів пу-
блічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності; запровадження грантів, пре-
мій, стипендій та інших заохочень у системі освітніх, наукових і науково-дослідних уста-
нов за напрямом модернізації інструментів використання та просування інтелектуальної 
власності;  збільшення бюджетного фінансування програм підготовки та підвищення ква-
ліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності (суддів, працівників правоохоронних 
та контролюючих органів тощо); спрощення процедури закупівлі зарубіжних комерційних 
баз даних у відповідності зі сталою міжнародною практикою для забезпечення якісного 
виконання Мінекономрозвитку України МПО/ОМПЕ з метою зменшення фінансового на-
вантаження; створення умов для залучення інвестицій приватного сектору в наукові дослі-
дження, інновації та охорону інтелектуальної власності; створення умов для залучення по-
забюджетних джерел фінансування шляхом участі у проектах і програмах зовнішньої та 
технічної фінансової допомоги з боку донорів у межах сфери інтелектуальної власності. 

Ефективність реформування та подальшого розвитку публічного адміністрування у 
сфері інтелектуальної власності в Україні значною мірою залежить від того, наскільки сис-
тема моніторингу та оцінки відповідає цілям і завданням державної політики у цій сфері та 
наскільки управлінські рішення, що ухвалюються, адекватні результатам і рекомендаціям 
моніторингових досліджень. Перспективними напрямами забезпечення моніторингу та 
оцінювання впровадження стратегії удосконалення процесу адміністрування у сфері інте-
лектуальної власності повинні стати: розробка сукупності процедур і показників моніто-
рингу та оцінювання на національному рівні, що адекватно та поетапно відображають 
процес реалізації завдань реформування та подальшого розвитку публічного адміністру-
вання у сфері інтелектуальної власності; збір, обробка та аналіз даних моніторингу, вияв-
лення помилок або непередбачених впливів, визначення причин їх виникнення, а також 
внесення необхідних поправок або змін у зміст і форму запланованих заходів та дій; моде-
рнізація та оновлення системи консолідованої звітності та статистики щодо публічного 
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адміністрування у сфері інтелектуальної власності; забезпечення населення та зацікавле-
них суб’єктів публічного адміністрування достовірною інформацією стосовно умов і ре-
зультативності функціонування системи публічного адміністрування у сфері інтелектуаль-
ної власності. 

Вирішення завдань розвитку публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності сприятиме подальшому розвитку та функціонуванню сфери інтелектуальної вла-
сності на якісно новому рівні та дозволить забезпечити: сприяння покращенню конкурен-
тоспроможного підприємницького середовища, яке базується на результатах інтелектуаль-
ної творчої діяльності, що сформує належні умови для переходу до інноваційної моделі 
економічного зростання країни; зростання рівня освіти, поінформованості та культури су-
спільства у сфері інтелектуальної власності, що призведе до зменшення використання пі-
ратських і контрафактних товарів, випадків недобросовісної конкуренції; підвищення рів-
ня підготовки та кваліфікації фахівців суб’єктів публічного адміністрування у сфері інте-
лектуальної власності, працівників судових, правоохоронних та контролюючих органів; 
стимулювання створення, правового захисту та правомірного використання об'єктів інте-
лектуальної власності як стратегічний інструмент формування умов для переходу до інно-
ваційної моделі зростання економіки як важливого кроку для побудови постіндустріально-
го суспільства; виконання Мінекономрозвитку України функцій МПО/ОМПЕ на високому 
якісному рівні; впровадження сучасних інформаційних технологій, удосконалення інфор-
маційного забезпечення у сфері інтелектуальної власності; забезпечення доступу широкого 
кола громадськості до інформації, пов'язаної з різними аспектами набуття, здійснення, за-
хисту та дотримання прав інтелектуальної власності; удосконалення національного зако-
нодавства у сфері інтелектуальної власності у відповідності до європейських норм і стан-
дартів для забезпечення надійного захисту прав інтелектуальної власності та зменшення 
обсягу правопорушень у цій сфері; розширення ринку та зростання капіталізації інтелекту-
альної власності, що відповідає рівню постіндустріального суспільства; зростання приваб-
ливості та престижу інтелектуальної творчої діяльності, створення сприятливого іннова-
ційного клімату; зростання іміджу нашої країни як правової держави, у якій здійснюється 
ефективний захист прав інтелектуальної власності, що буде сприяти залученню іноземних 
інвестицій; створення ефективних механізмів забезпечення інтелектуальної безпеки в кра-
їні для надійного розвитку та збереження вітчизняного інтелекту; покращення екологічно-
го стану країни. Це, у свою чергу, призведе до розвитку економіки України на базі іннова-
ційної моделі, збереження та розвитку інтелектуального потенціалу нації, інтеграції Украї-
ни до світового співтовариства як його рівноправного члена, а також покращення міжна-
родного іміджу України та її інвестиційної привабливості. 

Висновки. Таким чином, стратегічні напрями подальшого розвитку публічного ад-
міністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні повинні зосереджуватися на ви-
рішенні таких трьох комплексах базових проблем публічного адміністрування у сфері, що 
досліджується: проблем нормативної бази (яка включає національне законодавство як су-
купність правових положень, на підставі яких суб’єкти публічного адміністрування ство-
рюють належні умови охорони та захисту прав, що виникають у зв'язку з різними видами 
інтелектуальної творчої діяльності членів суспільства), проблем інституційної бази 
(суб’єктів публічного адміністрування, наділених відповідними повноваженнями у сфері 
інтелектуальної власності з метою вирішення ними широкого кола завдань із надання пра-
вової охорони, управління, реалізації та захисту прав інтелектуальної власності) та про-
блем інфраструктурної бази (елементів і відносин, які забезпечують та підтримують на 
відповідному рівні функціонування сфери інтелектуальної власності, а також користувачів 
цієї сфери). 
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ПУБЛИЧНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ 

Статья посвящена изучению научно-теоретических основ публичного администрирования в сфе-

ре интеллектуальной собственности в Украине. Определена цель современной отечественной 

стратегии реформирования системы публичного администрирования в сфере интеллектуальной 

собственности. Проанализированы возможности и угрозы эффективному решению задач публич-

ного администрирования в сфере интеллектуальной собственности. Исследованы принципы, 

стратегические направления, состояние финансового и материально-технического обеспечения 

публичного администрирования в сфере интеллектуальной собственности в Украине. 
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SCIENTIFIC AND THEORETICAL FRAMEWORK FOR PUBLIC 
ADMINISTRATION REFORM IN THE INTELLECTUAL PROPERTY 

SPHERE OF UKRAINE 
The article is devoted to the research of the scientific and theoretical framework for public administration 
reform in the intellectual property sphere of Ukraine. The purpose of the contemporary national strategy of 
public administration reform in the intellectual property sphere is determined. It is to provide the 
appropriate level of normative, institutional and infrastructural base that comply with internationally 
recognized standards for the creation, protection, defense and full use of the national intellectual potential 
for competitive economy of Ukraine development. The possibilities and threats for effective solution of 
public administration tasks in the intellectual property sphere are analyzed. It is proved, that the threats 
are related to the fact, that Ukrainian public policy on integration with the European Union and the active 
work of the native legislative body to bring national legislation into line with the legislation of the 
European Union, may result in the emergence of legislative discrepancies that can lead to negative effects 
in the functioning of the entire sphere intellectual property. The increase of foreign direct investment in the 
Ukrainian economy and the process of developing a civilized intellectual property market are often 
hampered by the global or regional economic crisis and political and economic instability. The principles, 
strategic directions, the state of financial and logistic conditions of public administration in the 
intellectual property sphere in Ukraine are investigated. Particular attention was paid to principles of 
public administration in the intellectual property sphere: the supremacy of law, legality, equality of all 
subjects before the law, freedom of intellectual, creative activity and enterprise, a fair balance of private 
and public interests, private interests of creators and entrepreneurs, justice, conscientiousness and 
reasonableness; self-regulation of the intellectual property market, and also the social responsibility of 
business in the intellectual property sphere. 
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ДЖЕРЕЛО СУЧАСНОГО 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА:  
ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ  
ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

У статті з’ясовано стан сучасної наукової дискусії щодо 
визначення терміна «джерело адміністративного права». 
Окреслено новітні тенденції щодо видів джерел адмініст-
ративного права. Проаналізовано всі їх види, визначено 
основні ознаки, з урахуванням яких надано авторське ви-
значення терміна «джерело адміністративного права». 
Ключові слова: джерело адміністративного права; фо-
рмалізовані джерела; неформалізовані джерела; акти су-
дових органів. 

 
Постановка проблеми. Проаналізувавши сучасну, радянську та дореволюційну на-

укову літературу, можна зробити висновок, що адміністративне право на теренах нашої 
держави неодноразово переживало часи розквіту та занепаду. І якщо на початку ХХ сто-
ліття наука адміністративного права починає активно розвиватися, то вже за радянських 
часів вона перебуває у занепаді та під тотальним контролем, її двічі (1917–1921, 1928–
1937) навіть зовсім забороняли, посилаючись на те, що дана галузь права необхідна лише в 
буржуазному суспільстві, де існують протиріччя між владою та населенням. Безперечно, за 
часів радянського союзу адміністративне право  існувало та розвивалося, але лише в рам-
ках суто управлінської концепції. З часів же проголошення незалежності України вектор 
стратегічного розвитку цієї галузі змінюється. Важливим кроком до побудови «фундамен-
ту» для новітнього адміністративного права стає прийняття Конституції України та прого-
лошення принципу верховенства права. Тепер всеосяжний адміністративний контроль ра-
дянських часів перетворюється в адміністративну діяльність держави, де права та свободи 
людини є найвищою цінністю. 

Позитивну роль у формуванні новітнього адміністративного права також відіграє 
інтеграція України до європейського співтовариства. Саме вона спонукає до адаптації 
українського права до європейських правових стандартів. У цих умовах спостерігається 
докорінний перегляд змісту та призначення адміністративного права, формується новітня 
наукова доктрина. А це, у свою чергу, актуалізує необхідність відійти від застарілих уяв-
лень про зміст основних категорій в адміністративному праві. На нашу думку, саме кате-
горія «джерело адміністративного права» є однією з фундаментальних у даній галузі, яка 
потребує нового осмислення.  

Метою даної статті є спроба сформувати новітнє бачення категорії  «джерела ад-
міністративного права», яке б відповідало б сучасній концепції адміністративного права та 
дзеркально відображало потреби суспільства та держави. 

Теоретичною основою для проведення дослідження стали праці вчених-юристів, 
які в різні історичні періоди займалися проблематикою джерел права відповідних галузе-
© Цуркаленко Ю. В., 2018 
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вих наук, у тому числі й адміністративно-правової. Це, зокрема, праці В. Б. Авер’янова, 
А. Б. Агапова, О. М. Бандурки, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, В. В. Богуцького, 
В. М. Гаращука, І. С. Гриценка, С. В. Ківалова, А. В. Кіріна, Л. В. Коваля, Р. О. Куйбіди, 
Д. М. Лук’янця, Д. В. Лученка, В. В. Мартиновського, О. І. Миколенка, С. О. Мосьондза, 
Р. С. Мельника, В. В. Прокопенка, О. С. Рогачової, С. Г. Стеценка, М. М. Тищенка, 
В. Т. Тимощука, І. О. Федорова, А. М. Школика та ін. Але, незважаючи на постійний нау-
ковий інтерес та тривалий шлях розвитку наукових думок щодо визначення змісту катего-
рії «джерело адміністративного права», ще й нині до нього відсутній єдиний концептуаль-
ний підхід.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Зміст основних категорій адміністра-
тивного права, у тому числі і зміст категорії «джерело адміністративного права», зміню-
ється в залежності від етапу демократичного розвитку нашої країни. І якщо за радянських 
часів мова велася, переважно, про єдине джерело адміністративного права – нормативний 
акт державного управління, бо сутність адміністративного права тих років зводилася ви-
ключно до встановлення державою обов’язкових правил поведінки для громадян, держав-
них та суспільних організацій та підприємств у сфері державного управління, то вже з мо-
менту проголошення незалежності України, а в подальшому її інтеграції до європейського 
союзу, загалом змінюється призначення та сутність адміністративного права, які форму-
ються з так званої «людиноцентричної ідеології». Саме оновлення та трансформація цієї 
галузі дають нам можливість осмислити категорію «джерело адміністративного права» з 
іншого аспекту, адже визначення джерел адміністративного права знаходиться у прямій 
залежності від визначення сутності самого адміністративного права і навпаки. У даному 
випадку доречно згадати думку М. М. Коркунової, що не тільки за природою характеру і 
уявлень про право можна визначати природу і характер його джерел, але і, навпаки, на ос-
нові тих або інших форм або джерел права можна  визначати природу і характер самого 
права [1, с. 87–90]. 

Перш ніж перейти до основного завдання даної статті – формулювання визначення 
категорії «джерело адміністративного права» крізь призму реалій сьогодення, вважаємо за 
доцільне здійснити аналіз сучасної наукової літератури на предмет того, що вчені-
адміністративісти за останні 15 років розуміли під цією категорією. Так, наприклад, 
В. К. Колпакова та О. В. Кузьменко у підручнику «Адміністративне право України» кате-
горію «джерело адміністративного права» висвітлюють як акт суб’єкта публічного управ-
ління, що регулює виконавчо-розпорядчу діяльність і складається з адміністративно-
правових норм [2, с. 43]. 

Зі свого боку, автори підручника за загальною редакцією В. Б. Авер’янова «Адміні-
стративне право України. Академічний курс» розуміють під цим поняттям акти правотво-
рчості державних органів та органів місцевого самоврядування, що прийняті в межах ком-
петенції, яку встановлено законодавством, а також міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України [3, с. 141].  

Науковець З. С. Гладун зазначає, що джерело адміністративного права – це акт пра-
вотворчості органів державної влади і місцевого самоврядування  (у частині делегованих 
їм повноважень), що складається з адміністративно-правових норм чи навіть одного пра-
вила поведінки і регулює управлінську (виконавчо-розпорядчу) діяльність [4, с. 31]. У 
юридичній літературі зустрічаються й інші визначення. Так І. П. Голосніченко під цією 
категорією розуміє нормативно-правовий акт, що містить норми адміністративного права, 
які регулюють відносини, що виникають у процесі організації та здійснення державного 
управління [5, с. 6]. Учений-адміністративіст О. В. Константий розуміє під цією категорі-
єю зовнішні форми встановлення і вираження загальнообов’язкових правил поведінки, які 
регулюють суспільні відносини, що виникають у сфері державного управління, акти пра-
вотворчості державних органів (законодавчих, виконавчих, судових, господарського 
управління), місцевих рад, а іноді сумісні акти органів і громадських організацій [6, c. 8]. 
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Ми не ставили собі за мету дослідження абсолютно всіх без виключення думок, але 
навіть проаналізувавши найбільш популярні, можемо зробити висновок, що майже всі на-
уковці під джерелом адміністративного права однаково розуміють зовнішню форму вира-
ження його норм, тобто певні акти, які містять адміністративно-правові норми. Основна 
різниця у поглядах на цю категорію полягає в тому, акти яких органів чи осіб можуть бути 
джерелом адміністративного права. Стосовно цього науковець С. М. Мойсак зазначає, що 
різниця у поглядах на категорію «джерело адміністративного права» полягає лише в тому, 
що одні автори зазначають, що це повинні бути акти державних органів, що містять адмі-
ністративно-правові норми, а інші вказують, що це мають бути акти правотворчих органів 
[8, с. 44]. Тож, на думку дослідника, державні органи та правотворчі органи – це не тотож-
ні поняття. Отже, постає питання: а хто наразі є суб’єктом правотворення джерел адмініст-
ративного права? 

Відповідаючи на це питання, для початку наголосимо, що саме представники дер-
жавної влади, зазвичай, розглядаються науковцями як основна правотворча сила, яка упо-
вноважена встановлювати певний порядок. Так, ще на «світанку» незалежності України 
І. А. Ільїн писав, що до кола основних повноважень держави входить повноваження влад-
но направляти життя політичного союзу: авторитетно і остаточно встановлювати правові 
норми і примусово застосовувати їх до відносин інших громадян. Вона уповноважена не 
просити, а вимагати; зобов’язана не вмовляти, але авторитетно наказувати і забороняти, 
зберігаючи у перспективі можливість, обов’язковість і неминучість примусу [9, с. 279]. 
Ураховуючи це, зрозумілим виглядає те, що кожен сучасний вчений серед джерел адмініс-
тративного права, у першу чергу, виділяє нормативно-правові акти, розробкою і прийнят-
тям яких займається Верховна Рада, Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої 
влади та органи місцевого самоврядування. Тобто, законодавчі та виконавчі органи держа-
вної влади виступають у ролі суб’єкта правотворення.  

Однак слід погодитися з тим, що Конституція Україна прямо не виключає й можли-
вості усіх державних органів творити право. Це означає, що законодавчі та виконавчі ор-
гани державної влади не є єдиними творцями права. Зазначений висновок є дуже принци-
повим, тому цілком і повністю варто підтримати думку Т. В. Гурової, що поняття правот-
ворчості повинне розвиватися відповідно до положень теорії поділу влади на законодавчу, 
виконавчу і судову, кожна з яких тим чи іншим чином причетна до процесу формування 
системи правових норм [10, с. 9]. Отже, в реаліях сьогодення можна говорити про існуван-
ня і суддівської правотворчості. 

 Безперечно, правотворчі повноваження органів судової влади кардинально відріз-
няються від повноважень органів законодавчої та виконавчої влади, але це не виключає 
можливості їх існування. І хоча створювати нові юридичні акти, згідно з чинним законо-
давством, уповноважена лише Верховна Рада України, судді своїм рішенням можуть конк-
ретизувати або доповнити вже чинні юридичні акти [11]. 

Наразі віднесення актів органів судової влади до джерел адміністративного права є 
одним із досить дискусійним питань. Водночас зауважимо, що все ж у нашій країні відбу-
вається переосмислення їх ролі та значення, і цей процес пов’язаний з відходом від пози-
тивізму як домінуючого праворозуміння та закріплення на конституційному рівні принци-
пу верховенства права. А це свідчить про те, що наша країна намагається наблизитися до 
розвинутих демократичних країн Європи, досвід яких, як слушно зазначає С. С. Алексєєв, 
свідчить, що високий рівень правового розвитку досягається в суспільстві тільки тоді, коли 
суд, спираючись на Конституцію, на закон, на загальновизнані права людини, теж створює 
право [12, c. 219]. 

До того ж наразі в Україні є ряд передумов для використання актів органів судової 
влади як джерела адміністративного права. До таких належать як процеси правової конве-
ргенції у світі, так і пошук нових ефективних джерел права. Однак необхідно визнати, що 
основною передумовою є наявність в адміністративному законодавстві численних прога-
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лин і колізій, інакше кажучи, наявність у формалізованих актах адміністративного права 
прогалин та суперечливих окремих положень. Це, відповідно, ускладнює процес здійснен-
ня справедливого правосуддя та забезпечення єдиного тлумачення положень матеріально-
го закону. Виправити вказані недоліки можливо за допомогою розроблених суддями окре-
мих положень, які можуть конкретизувати або доповнити юридичні акти. 

Безумовно, суд не може замінити собою особу законодавця. Навіть більше, можли-
вість суду в даній сфері обмежена рамками чинних юридичних актів. Однак це зовсім не 
означає, що акти органів судової влади не можуть визнаватися джерелами права. Навпаки, 
положення чинних законодавчих актів надає підстави стверджувати, що вказані акти все ж 
таки необхідно відносити до джерел адміністративного права. У даному контексті доречно 
навести слова О. В. Константія про те, що саме з прийняттям Конституції України створе-
но підстави для визнання рішень певних категорій справ джерелом права. Причинами цьо-
го він називає право суду визнавати недійсними і відміняти нормативно-правові акти будь-
якого рівня, та можливість безпосереднього застосування Конституції у разі невідповідно-
сті її до законодавства [6, c. 8]. Подібної точки зору дотримується і Н. І. Химчук, який пи-
ше, що закріпивши у статті 6 Конституції України теорію розподілу влад, законодавець 
визнав можливість гілок державної влади видавати загальнообов’язкові правила поведінки 
на території України, тобто провадити нормотворчу діяльність. Інакше кажучи, органи су-
дової влади мають право бути суб’єктом нормотворчої діяльності в Україні. Про це, на йо-
го думку, свідчить і та обставина, що судові рішення, згідно зі статтею 124 Основного За-
кону, ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими на всій території України.  

Однак необхідно звернути увагу на те, що лише рішення певної категорії справ мо-
жуть визнаватися джерелом адміністративного права. Інакше кажучи, виключно вищі ор-
гани судової влади своїм рішенням можуть змінити, відмінити, конкретизувати або допов-
нити чинні юридичні акти, до яких належать: Європейський Суд з прав людини, Консти-
туцій Суд України та Верховний Суд. Отже, з огляду на сказане вище, можна стверджува-
ти, що в Україні у сфері адміністративного права має місце й судова правотворчість. 

Зазначені державні органи – не єдині сили, які, так би мовити, «творять» норми ад-
міністративного права. Так, доволі вагомою правотворчої силою є міжнародна спільнота, 
яка відповідно стоїть над державою. Це пояснюється тим, що Україна, ставши членом Ради 
Європи та інших міждержавних інституцій, взяла на себе зобов’язання керуватися у своїй 
діяльності нормами міжнародного права. Чимала кількість таких норм безпосередньо сто-
суються регулювання діяльності суб’єктів публічної адміністрації, а значить – вони також 
є складовою системи джерел адміністративного права [11], а міжнародна спільнота – 
суб’єктом правотворення в рамках адміністративного права. 

До того ж доречно зазначити, що держава є лише другорядним творцем права, го-
ловним же творцем виступає сам народ. Так, народ є творцем низки неформалізованих 
джерел адміністративного права. У даному випадку мова йде про норми моралі, традиції, 
звичаї та правову доктрину. Дані норми підтримуються стабільним суспільним порядком у 
суспільстві, силою звичок і громадською думкою та фіксуються  у формі різних приписів 
про те, як слід чинити в кожному конкретного випадку. Навіть більше, на відміну від норм 
права, моральні норми характеризуються певною невизначеністю, наявністю деяких від-
мінностей у моральних переконаннях людей залежно від рівня їхньої культури, віку, мате-
ріальної забезпеченості, тощо [13, с. 476]. Тобто неформалізовані джерела виступають од-
ним з елементів системи джерел адміністративного права, а силою, що їх творить, є сам 
народ.  

Отже, наразі ми маємо чотири види правотворчих сил (представники державної 
влади, суддівської влади, міжнародна спільнота, народ), які, відповідно, можуть створюва-
ти джерела адміністративного права.  

Водночас необхідно наголосити, що з огляду на положення теорії права, для того, 
щоб акти зазначених вище правотворчих сил належали до джерел адміністративного пра-
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ва, вони обов’язково повинні володіти певними ознаками, а саме: правила, котрі в них міс-
тяться, повинні бути загальновідомими. Говорячи іншими словами, усі учасників суспіль-
них відносин повинні бути проінформовані про зміст, сферу і межу дії норми права. Усі 
джерела адміністративного права розраховані на невизначену кількість разів їх застосу-
вання. Тобто володіють такою властивістю, як нормативність. Вона виявляється в тому, що 
в них закріплюються правила поведінки, які містять норми цього права, та при цьому їх 
реалізація в конкретних правовідносинах не припиняє їхньої дій. Отже, вони розраховані 
на численне, неодноразове застосування та повинні поширюватися на невизначене коло 
осіб, бути не персоніфікованими. Принагідно зауважимо, що не може визнаватися джере-
лом права те, що адресовано конкретним учасникам правовідносин. 

Окрім зазначеного, у всіх без винятку джерелах адміністративного права 
обов’язкова наявність правила поведінки, що регулює адміністративно-правові відносини 
які виникають, змінюються чи припиняються у сфері публічного адміністрування. Тобто, 
не може бути визнано джерелом адміністративного права те правило поведінки, яке не мі-
стить у собі адміністративно-правової норми. Вказана ознака, по суті, є єдиною, яка при-
таманна виключно джерелам адміністративного права, адже саме за її допомогою відбува-
ється відділення джерел адміністративного права від джерел інших галузей права. 

Висновки. Підсумовуючи все зазначене, наголосимо, що джерела адміністративно-
го права повинні мати такі ознаки, як наявність правила поведінки, яке містить у собі нор-
ми адміністративного права, загальновідомість, офіційність (публічність), нормативність 
та неперсоніфікованість. З огляду на це та усі викладені вище міркування, джерела сучас-
ного адміністративного права – це загальнообов’язкові правила поведінки, творцем яких 
виступає народ, міжнародна спільнота, органи державної та судової влади, які містять ад-
міністративні норми, мають як формалізовану, так і неформалізовану форму та регулюють 
відносини, що виникають у процесі організації та здійснення публічного адміністрування. 
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Ukraine is a young independent state. It tends to get into the European Union, and to become truly 
democratic, legal and social state. Human rights are  priority in this country. In this regard, civil society is 
developing rapidly, and its life is changing. Ukrainian legislation is being changed because our 
government is seeking to make it acguis communautaire (EU legislation). Therefore the sources of new 
administrative law must be determined. Nowadays there is still a disagreement between scientists about 
modern system of sources of administrative law of Ukraine. 

Article is devoted to the nature and content of «source of administrative law». The analysis of different 
views on the modern system of sources of administrative law is studied. It was paid attention in this issue 
to such scholars as, Averyanov, Bevzenko,  Bytyak,  Kolpakov, Kurylo, Melnik. Each of whom brings their 
own vision of the vision of this system. 

The special attention is paid to a category «source of soviet administrative law», the point of view of 
modern administrative scientists and soviet scientists on this category is analyzed, its kinds,  system and 
hierarchical construction. System of administrative law sources is built, it is represented by the decisions of 
party, Constitution and laws, international agreements and legal acts of management. The existing legal 
system and ideas of research workers concerning the possibility and expedience of acceptance the acts of 
judicial bodies and ordinary right as sources of soviet administrative law are researched. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕДИЧНОГО 
КРИТЕРІЮ НЕОСУДНОСТІ  
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Наукову статтю присвячено проблемним питанням 
встановлення медичного критерію неосудності в кримі-
нальному праві України, зокрема проведено співвідношен-
ня понять осудності та неосудності, проаналізовано роз-
виток наукової думки щодо змістового наповнення «меди-
чного критерію».  Окрім цього, у статті зроблено порів-
няння різних підходів до класифікацій психічних розладів 
у Кримінальному кодексі України та в Міжнародній кла-
сифікації хвороб, на підставі чого робиться висновок про  
невідповідність медичного критерію неосудності класифі-
кації психічних розладів. 
Ключові слова: неосудність; осудність; формула неосу-
дності; критерії; медичний критерій; психіатрія; Між-
народна класифікація хвороб; психічний розлад. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку України проблема боротьби зі 
злочинністю та регулювання питань кримінальної відповідальності вийшла на загальноде-
ржавний рівень та має надзвичайно важливе значення. Значущою умовою для вирішення 
цих питань є досконалість чинного кримінального законодавства, зокрема точність та ін-
формативність тих понять, які в ньому закріплені. 

На фоні значної кількості існуючих на сьогодні кримінально-правових понять та те-
рмінів особливою дискусійністю  відрізняється «неосудність». Зазвичай під час з’ясування 
змісту поняття «неосудність» дослідники намагаються охопити якнайбільше ознак, проте 
пояснити таку практику формування понять одним лише психологічним моментом – праг-
ненням нічого не упустити – навряд чи буде правильним. Чим більшу кількість ознак міс-
тить поняття, тим повніше його уявляють деякі вчені, тим нібито ґрунтовніше воно відо-
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бражає предмет чи явище. Насправді це призводить до «розбухання» поняття, до підміни 
поняття про предмет чи явище простим описом цього предмета чи явища [1].  

Традиційно психічні стани людини у кримінальному праві характеризують за допо-
могою двох критеріїв: біологічного (медичного) та юридичного (психологічного), однак, 
незважаючи на те, що ці питання були предметом досліджень багатьох науковців, перева-
жна більшість із них все ж наголошує на вагомішій значимості юридичного критерію, 
оминаючи належною увагою медичний критерій. 

Загальновідомо, що право встановлення неосудності належить виключно судові, 
рішення про її наявність приймається на основі висновку психіатра. Отже, категорія «не-
осудність» не є виключно правовою. Точніше це лише її правова «форма», змістом яку на-
повнює психіатрія. Враховуючи це, а також певну обмеженість знань юристів у галузі пси-
хіатрії, ця ознака досить часто стає предметом маніпулювань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До проблеми вивчення категорії неосуд-
ності зверталися П. П. Андрушко Ю. М. Антонян, С. В. Бородін, В. М. Бурдін, 
А. А. Васильєва, О. О. Дудоров, О. В. Зайцев, В. Х. Кандінський, О. Ф. Кістяківський, 
А. Ф. Коні, В. В. Лень, Д. Р. Лунц, В. А. Ломако, Р. І. Міхєєв, А. А. Музика, 
Н. А. Орловська, М. І. Панов, А. О. Пінаєв, А. В. Савченко, В. Г. Смірнов, В. В. Сташис, 
В. Я. Тацій, В. П. Тихий, М. С. Таганцев, В. С. Трахтеров, Т. І. Юдін, Л. І. Шеховцова та 
інші. 

Формулювання мети статті. Під час підготовки статті було поставлено за мету ви-
вчити медичний критерій неосудності: проаналізувати розвиток наукової думки щодо змі-
стового наповнення «медичного критерію», провести співвідношення понять осудності та 
неосудності, розглянути різні підходи до  

класифікацій психічних розладів у Кримінальному кодексі України та в Міжнародній 
класифікації хвороб, аби запропонувати варіанти удосконалення та конкретизації даного 
терміну в законодавстві. 

Виклад основних положень статті. Безперечно, учення про неосудність є одним із 
головних питань теорії кримінального права. Цій проблемі надзвичайно багато уваги при-
діляють спеціалісти різних галузей знань, зокрема юристи, психологи, психіатри, філосо-
фи, соціологи та інші. Проблема неосудності досліджується на стику різних наук: криміна-
льного права, юридичної психології, патопсихології, психіатрії, філософії та інших. Отже, 
коли мова заходить про неосудність, завжди виникають труднощі, оскільки поняття неосу-
дності є певною мірою відносним, а її встановлення є не завжди простою та очевидною на 
практиці справою. 

У чинному Кримінальному кодексі України (далі – КК України) законодавець упе-
рше закріплює визначення позитивного поняття осудності. У той же час законодавець, 
зробивши такий суттєвий крок уперед порівняно з попереднім кримінальним законодавст-
вом, не пропонує подальших змін. Не змінено поняття неосудності та її причини, не зміне-
но структурне розміщення зазначених понять, і надалі в одній статті поряд розташовано 
поняття не тільки з протилежним, суперечливим змістом, а й ті, які не мають безпосеред-
нього відношення до осудності та неосудності та їхніх кримінально-правових наслідків.  

Необхідно зазначити, що український законодавець взагалі не оперує таким понят-
тям як «неосудність». Тлумачення поняття «неосудність» випливає з протилежного, тобто 
з поняття «осудність», яке закріплене в ч. 1 ст. 19 КК України: «Осудною визнається осо-
ба, яка під час вчинення злочину могла (примітка авторів: тобто була реально здатною) 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними». Виходячи з аналізу ч. 1 і ч. 2 
ст. 19 КК України, «неосудність» можна визначити так: «Нездатність особи під час вчи-
нення суспільно-небезпечного діяння усвідомлювати його (діяння) або керувати ним (ді-
янням) внаслідок наявного в особи хронічного психічного захворювання, тимчасового  ро-
зладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки» [1]. 
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Багато авторів так само (традиційно) вважають осудність і неосудність своєрідними 
антиподами, де неосудності надається роль негатива, а осудності – позитива [2]. У юриди-
чній літературі, як правило, підкреслюється, що поняття «осудність» вживається у кримі-
нальному праві у більш вузькому спеціальному змісті як антитеза поняттю «неосудність» 
[3]. Ю. М. Антонян та С. В. Бородін у результаті проведеного дослідження дійшли виснов-
ку, що «осудність як самостійна категорія не є дзеркальним відображенням неосудності, у 
неї свої конкретні ознаки…» [4]. 

На нашу думку, абсолютне протиставлення осудності та неосудності не має на те 
реальних підстав. Кожен, хто стверджує, що осудність – «нормальний стан психічного 
здоров’я людини» [5], а неосудність – «патологія», має розуміти, що осудна особа (як і не 
осудна), може мати психічний розлад, але у менш вираженій мірі, але це суперечить попе-
редньо висловленому твердженню. 

Отже, керуючись правилами формальної логіки та взявши до уваги визначення по-
няття осудності, поданого в ч. 1 ст. 19 КК України, термін «неосудність» потрібно тракту-
вати так: неосудною визнається особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діян-
ня, передбаченого цим Кодексом, не могла усвідомлювати свої діяння або керувати ними. 

У науці кримінального права наведену в законі сукупність ознак неосудності, що її 
характеризують, розглядають як її формулу [6]. На сьогодні формула неосудності склада-
ється з двох частин: медичного та юридичного критеріїв. Зауважимо, що кількість критері-
їв є предметом наукових дискусій, але наше дослідження присвячено медичному (біологі-
чному) критерію, тож саме на ньому і пропонуємо зупинитися. 

Так склалося історично, що медичний критерій визначають першим, про це у своїй 
праці «Проблема неосудності в теорії і практиці судової психіатрії» писав ще Д. Р. Лунц у 
1966 році, оскільки юридичний критерій по своїй суті є похідним від медичного. Аналізу-
ючи змістову наповненість медичного критерію, Д. Р. Лунц звертав увагу на його дві важ-
ливі властивості. Перша – це вказівка на хворобливий характер розладів психіки. Друга – 
прагнення охопити всі можливі форми цих розладів [7]. 

Д. Р. Лунц вважав найбільш вагомою особливістю властивостей, об’єднаних медич-
ним критерієм, «не відмінність цих властивостей одна від одної, а те спільне, що їх 
об’єднує і визначає сутність медичного критерію неосудності – вказівка на хворобливий 
характер психічних розладів» [7]. Теза про необхідність відмежування психічних розладів і 
нехворобливих порушень психічної діяльності у вигляді афективних розладів і алкоголь-
ного сп’яніння, досить детально ним обґрунтована. На ці ж особливості медичного крите-
рію вказув і В. Х. Кандінський [8]. 

Положення про хворобливий характер розладів психіки не викликало суперечнос-
тей ні серед психіатрів, ні серед юристів. На думку В. Х. Кандінського, тут мова йде не про 
одну, а про дві ознаки, кожна з яких виконує свою окрему функцію. По-перше, вказівка на 
хворобливий характер розладів відмежовує їх від нехворобливих, тобто таких, що не поз-
бавляють особу здатності усвідомлювати й керувати діями. Звідси й назва критерію – ме-
дичний. По-друге, вказівка на розлад саме психічної сфери свідчить про відмежування цих 
станів від розладів інших органів чи систем, а також характеризує психічні розлади як такі, 
що мають суб’єктивну, а не об’єктивну причину [8]. 

Безсумнівно, у визначенні медичного критерію неосудності обов'язково повинен 
бути в центрі уваги хворобливий характер розладів психіки, тому що тільки вони можуть 
утворювати медичний критерій неосудності. Усі нехворобливі розлади психіки (прим. ав-
тора: різні ступені фізіологічного сп'яніння, психофізичне недорозвинення неповнолітніх, 
фізіологічний афект, стан нервово-психічних перевантажень, глухонімота та інші фізичні 
недоліки й деякі інші стани, якщо вони не спричинили патологічних змін у психіці) не мо-
жуть бути віднесені до медичного критерію неосудності, однак обов'язково повинні бути 
враховані при призначенні покарання. С. Н. Шишков, підкреслюючи хворобливий харак-
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тер розладів психіки, пропонував визначати медичний критерій неосудності, використо-
вуючи терміни «психічна хвороба або інший хворобливий стан» [9].  

Справедливо зазначав Д. Р. Лунц: «Як відомо, саме в цьому й полягає сутність ме-
дичного критерію: вказати на конкретні умови, що здатні позбавити осудності». Але один і 
той самий критерій одночасно не може бути і загальним, і конкретним – саме в цьому й 
полягає суперечність у змістовому наповненні медичного критерію. Якщо віднести медич-
ний критерій до загального, то тоді цілком достатньо було б сказати, що це хворобливий 
стан психіки, якщо ж розглядати медичний критерій як більш конкретну категорію, то тоді 
слід вдаватися до переліку [8]. 

Із розвитком психіатрії, принципів класифікації і клінічної оцінки різноманітних 
клінічних форм зміст медичного критерію змінювався. Тому з деталізацією основних по-
нять і удосконаленням методів діагностики отримував новий зміст і медичний критерій 
[10].  

Так, з початку XX століття судова психіатрія знає три основні діючі визначення ме-
дичного критерію. У дефініції 1903 р. психічні розлади поділяються на хвороби, стани і 
розумовий недорозвиток. У формулі 1926 р. уже чітко виокремлено головну ознаку: по-
няття хвороби, що включає хворобливі розлади, стани та розумовий недорозвиток. Власне 
хвороби поділялися на хронічні та тимчасові. У формулі 1960 р. з групи «інші хворобливі 
стани» було виокремлено «недоумство». Цей крок на той час знайшов підтримку серед 
психіатрів, які розраховували на те, що таке розширення переліку психічних розладів де-
монструє, наскільки важливим є правильне встановлення діагнозу психічної хвороби чи 
психічного розладу, однак варто зазначити, що деякі юристи заперечували проти виокрем-
лення «недоумства» як самостійної ознаки медичного критерію [8]. 

На сьогодні для встановлення медичного критерію необхідна наявність у особи хо-
ча б однієї з хвороб, що перелічені у ст. 19 КК України. До того ж така хвороба повинна 
мати такий ступінь розвитку, при якому особа втрачає здатність усвідомлювати своє діян-
ня або керувати ним.  

Виходячи зі змісту ч. 2 ст. 19 КК України, медичний критерій неосудності склада-
ється з 4 компонентів: хронічне психічне захворювання, тимчасовий  розлад психічної дія-
льності, недоумство або інший хворобливий стан психіки.  

На нашу думку, перелік видів психічних розладів, що міститься у ч. 2 ст. 19  
КК України, є досить умовним і таким, що в повній мірі не відображає сучасний стан ви-
значення і класифікації психічних розладів. 

Під кримінально-правовим визначенням психічних хвороб (хронічних) розуміється 
розлад психічноі діяльності, що має тривалий перебіг і тенденцію до наростання хвороб-
ливих явищ. В окремих випадках спостерігаються періоди тимчасового покращення стану 
хворого, так звані ремісії, але це не означає видужання. Ю. А. Внукова до даної групи від-
носить: шизофренію, епілепсію, сифіліс мозку, маніакально-депресивний психоз, прогре-
сивний параліч, параною та низку інших хвороб [11]. 

Тимчасовим розладом психічної діяльності визнається гостре, короткочасне психіч-
не захворювання, яке перебігає у вигляді нападів. Порівняно з попередньою групою захво-
рювань, ці хвороби тривають коротший період часу, виникають раптово (найчастіше вна-
слідок тяжких душевних травм) та підлягають лікуванню, до них належать такі, як реакти-
вний стан, гострий алкогольний психоз, так звані виняткові стани (патологічне сп’яніння, 
патологічний ефект), сутінкові стани тощо [11]. 

Недоумство (олігофренія) – найбільш тяжке психічне захворювання (психологічне  
каліцтво). Воно обумовлене ураженням головного мозку під час пологів або набуте в ран-
ньому дитинстві внаслідок хворобливого стану психіки дитини. Недоумство проявляється 
в трьох формах: ідіотія (найглибший ступінь розумового недорозвитку), імбецильність 
(менш глибокий; як правило, не виключає осудності), дебільність (найлегша форма). Різ-
няться вони різним ступенем ураження психіки [11]. 
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Під іншим хворобливим станом психіки розуміють ті види захворювань, які 
пов’язані з хворобливим станом психіки і можуть бути підставою для визнання особи не-
осудною. Ці стани характеризуються тимчасовими розладами психіки, не належать до 
хронічних або тимчасових розладів психіки, але за своїми психопатологічними ознаками 
можуть бути прирівняні до них. Їх утворюють, зокрема, деякі форми психопатій, різнома-
нітні розлади психіки, які виникли внаслідок перенесення тяжких інфекційних захворю-
вань, нервово-психічні розлади в наркоманів у період абстиненції, психічні зміни особис-
тості, які виникають на тлі глухонімоти та ін. [11]. 

Вказуючи на чотири групи психічних розладів, законодавець, очевидно, мав намір 
показати, що ступінь і характер психічних розладів можуть бути різними. Разом з тим на-
вряд чи дане формулювання медичного критерію неосудності можна назвати вдалим. На 
нашу думку, диференціація психічних розладів по групах не сприяє ні вдосконаленню но-
рми кримінального закону, ні створенню для практиків чітких орієнтирів при визначенні 
медичного критерію неосудності. 

На підтвердження нашої думки В. Б. Первомайський зазначає, що медичний крите-
рій повинен містити тільки узагальнюючі ознаки психічних розладів. Рівень узагальнення 
повинен визначатися метою, яка переслідується введенням у закон медичного критерію. 
Медичний критерій у нинішній інтерпретації можна розглядати як спробу поєднання двох 
принципів: з одного боку, даються загальні ознаки психічної патології, а з іншого – пере-
раховуються окремі її види. Так поряд з узагальнюючими поняттями «хронічні і тимчасові 
психічні захворювання» виділено «недоумство», що називає цілком конкретну психічну 
патологію, у цьому ж переліку вживається і досить загальне поняття «інші хворобливі ста-
ни психіки», що взагалі не має визначеного об’єму  (тобто формально допускає включення 
соматичних розладів). Звідси і ще одна з причин незадоволеності чинною дефініцією медич-
ного критерію, а також дискусій з приводу обсягу і змісту його складових елементів [8]. 

Г. В. Назаренко, навпаки, вважає, що «…спрощення медичного критерію здатне на 
практиці призвести до негативних результатів. Стирання меж між хронічними, тимчасови-
ми та іншими розладами психіки дає можливість екскульпіровать більш широке коло осіб 
за рахунок недиференційованого підходу до розладів психічної діяльності в експертній 
практиці. Крім того, відсутність чітких медичних критеріїв, які можуть служити орієнти-
рами для судової практики, позбавляє суд можливості дати кваліфіковану оцінку експерт-
ного висновку й винести обґрунтоване визначення про неосудність» [12].  

Ми, у свою чергу, повністю погоджуємося з думкою О. В. Зайцева, який пропонує 
визначити медичний критерій неосудності через визначення «тяжкого психічного розла-
ду», що наведене в Законі України «Про психіатричну допомогу» [13]: «… розлад психіч-
ної діяльності (затьмарення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, 
інтелекту чи пам’яті), який позбавляє особу здатності адекватно усвідомлювати оточуючу 
дійсність, свій психічний стан і поведінку» [14]. 

У той же час В. В. Лень, також посилаючись на Закон України «Про психіатричну 
допомогу», зокрема той факт, що законодавець виокремлює «психічні розлади» та «тяжкі 
психічні розлади», пропонує поділ на психічні хвороби (тяжкі) та психічні відхилення (не 
тяжкі). Визначаючи психічні захворювання як хронічні (невиліковні), тяжкі захворювання 
(не менше 3-х місяців) або ті, які мають рецедивний перебіг із тенденцією до прогресу, 
тобто поступове наростання й ускладнення хворобливого процесу, який призводить до 
глибоких, стійких патологічних змін психіки і відповідно – до зростання ступеня суспіль-
ної небезпеки особи. А психічне відхилення як не хронічне, не тяжке, виліковне або після 
лікування якого настає значне, стабільне покращення, особа перестає бути суспільно небе-
зпечною для себе й оточуючих [15]. 
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Вважаємо, що формулювання «психічний розлад», як медичний критерій неосудно-
сті, цілком охоплює весь спектр захворювань, що можуть бути цим критерієм. Чинною 
класифікацією є Міжнародна статистична класифікація хвороб і споріднених проблем охо-
рони здоров’я десятого перегляду (далі за текстом – МКХ-10), яка застосовується в Україні 
з 1 січня 1999 р. [16]. 

Закон України  «Про психіатричну допомогу» у ст.1 визначає психічні розлади як 
«розлади психічної діяльності, визнані такими згідно з чинною в Україні Міжнародною 
статистичною класифікацією хвороб, травм і причин смерті» [14]. 

МКХ-10 запропонувала зовсім інший підхід (порівняно з МКХ-9) до психічних роз-
ладів, що, на нашу думку, цілком виправдано; згідно з нею система МКХ стосовно психіч-
них розладів багато в чому стала близькою до системи DSM (система класифікації Амери-
канської психіатричної асоціації). У частині V (F) МКХ-10 психічні розлади поділяються 
на 10 головних груп (F0 − органічні, включаючи симптоматичні психічні розлади;  
F1 − психічні та поведінкові розлади внаслідок зловживання психоактивними речовинами; 
F2 − шизофренія, шизотипічні та маревні розлади; F3 − афективні розлади настрою;  
F4 − невротичні, стресові та соматофорійні розлади; F5 − поведінкові синдроми, пов’язані 
з фізіологічними порушеннями та фізичними факторами; F6 – розлади зрілої особистості 
та поведінки у дорослих; F7 − розумова відсталість; F8 − порушення психологічного роз-
витку; F9 − поведінкові та емоційні розлади, які зазвичай починаються в дитячому та під-
літковому віці) [17]. 

Чому це так важливо? Тому що МКХ-10 була не просто черговим переглядом чи 
оновленням переліку психічних захворювань із присвоєнням їм статистичних кодів – за-
вдяки величезній кількості принципових нововведень її сміливо можна назвати концептуа-
льною платформою для подальшого розвитку психіатрії [18]. 

По-перше, МКХ-10 не оперує таким поняттям як «психічне захворювання», що 
вживається в ст. 19 КК України, більш доречним і етичним є термін «психічний розлад», 
яким оперує не лише МКХ-10, а й Закон України «Про психіатричну допомогу». По-друге, 
очевидною є невідповідність найменувань психічних розладів у ч. 2 ст. 19 КК та МКХ-10. 
Необґрунтованим видається використання терміну «недоумство» через його відсутність в 
МКХ-10, де виділено в окрему групу такий розлад психіки, як «розумова відсталість». По-
третє, вказівка на хронічний або тимчасовий характер психічних розладів не вирішує за-
вдання повноцінної характеристики медичного критерію у зв’язку зі зміною класифікації у 
психіатрії [13]. 

Сьогодні готується до прийняття МКХ-11: 18.08.2018 р. Всесвітня організація охо-
рони здоров’я повідомила про вихід нової версії Міжнародної класифікації хвороб. МКХ-11 бу-
де представлена для прийняття державами-членами на сесії Всесвітньої асамблеї охорони 
здоров’я у травні 2019 року та набуде чинності 1 січня 2022 року. Певних змін зазнає і ро-
зділ, присвячений психічним розладам. Отже, із прийняття нової Міжнародної класифіка-
ції хвороб ст. 19 КК України відставатиме на два «покоління» своїм підходом до визна-
чення неосудності [19].  

Звісно, реформувати КК України відповідно до кожного нового перегляду Міжна-
родної класифікації хвороб було б недоцільним, отже введення тлумачення медичного 
критерію через  загальні ознаки було б найдоречнішим. Треба погодитися з В. В. Ленєм, 
який вважає, що некоректне формулювання в законі медико-біологічних критеріїв різних 
юридично-релевантних розладів психіки, їхня надмірна інформатизація свідчать про тер-
мінологічну необережність і певною мірою можуть зумовлювати експертні й навіть судові 
помилки [20]. 
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Висновки. Підводячи підсумки, варто зазначити, що формулювання медичних при-
чин неосудності повинно забезпечувати максимально повне охоплення різного роду психі-
чних розладів, які виключають можливість особи забезпечувати свідомо-вольовий конт-
роль за своєю поведінкою. Водночас, на нашу думку, цього можна досягти шляхом виді-
лення загального поняття, а не способом розширення ознак психічних розладів, як це на-
магається сьогодні зробити законодавець, навряд чи законодавче закріплення різного роду 
психічних відхилень може забезпечити максимально повне охоплення різних порушень 
психіки, які зумовлюють неосудність особи. Таким загальним поняттям може бути поняття 
«психічний розлад». З урахуванням того, що впливати на інтелектуально-вольову діяль-
ність особи можуть не тільки психічні, а й соматичні розлади, вони також повинні належа-
ти до медичних причин неосудності. 
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The article deals with the study of the medical criterion as a component of insanity. Whereas the sense of 
integrity is a necessary feature for setting the composition of the crime, it is worth not to underestimate it. 
The authors of the article attempt to formulate the concept of "insanity", because "insanity" is only a legal 
form, the content of which is filled with psychiatry. The lawyers’ knowledge in the field of psychiatry is not 
always enough; the category of "insanity" quite often becomes the subject of manipulation. It is focused on 
the fact that the legal criterion is derived from the medical one. The historical development of the content of 
the "medical criterion" has been analyzed. It is important, because the meaning of the concept is evolved 
together with the development of psychiatry. An attempt was also made to investigate the views of different 
scholars on the most optimal definition of the "medical criterion", an approach to the interpretation of a 
medical criterion in accordance with Article 19 of the Criminal Code of Ukraine. Each of the subspecies of 
mental disorder, filed in the Criminal Code of Ukraine, is considered in more detail. It should be 
emphasized that the Criminal Code of Ukraine and the International Classification of Diseases categorize mental 
disasters differently. The authors of the article also compare approaches to the classification of mental 
disorders proposed by the 9th and 10th revisions of the International Classification of Diseases, because the 
classification offered by the Ukrainian legislator is more similar to the 9th revision of the International 
Classification of Diseases. Also it is dealt with approach to the definition of "mental disorder" in 
accordance with the Law of  Ukraine "On Psychiatric Aid". The study was conducted to find the best way to 
overcome the conflict definitions between the current Criminal Code of Ukraine and the dynamic 
development of psychiatry. As a result we may say that if the medical criterion is determined by common 
characteristics, it would be the most appropriate. In this case the definition will not be tied up to the certain 
stage in the development of psychiatry. 

Key words: insanity; sanity; formula of insanity; criteria; medical criterion; psychiatry; International Classifi-
cation of Diseases; mental disorder. 
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КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПИТАННЯ 
ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА 
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ 

Статтю присвячено кримінологічному аналізу питання 
протидії злочинності на рівні регіонів України. Обґрун-
товано, що зазначена протидія обумовлюється міжнаро-
дною та національною кримінологічною стратегією і в 
той же час має специфічні властивості, притаманні то-
му чи іншому регіону. Протидія злочинності на рівні регі-
онів має системний характер та досягається комплекс-
ною діяльністю на всіх рівнях протидії. 
Ключові слова: протидія злочинності, регіон, криміноло-
гічна діяльність, злочинність.  

 
Постановка проблеми. Враховуючи стрімкі темпи розвитку сучасного суспільства, 

злочинність невпинно проникає в усі сфери життєдіяльності людства. На противагу зазна-
ченому явищу фахівцями різних наукових галузей та практичними працівниками різних 
відомств та структур вивчається феномен злочинності та розробляються ефективні багато-
рівневі системи протидії їй. 

Вивчення стану злочинності та, відповідно, заходів протидії їй на рівні регіонів не є 
новим об’єктом у кримінологічній науці, проте, останнім часом набуває все більшої актуа-
льності. Така увага є цілком виправданою, оскільки вивчення стану злочинності на рівні 
регіонів дозволяє локально, з більшою ефективністю, впливати на причини та умови зло-
чинної діяльності. Такий точковий вплив дозволяє мах швидко з міn затратами людських і 
фінансових ресурсів відреагувати на злочинні прояви, тим самим запобігти їм, утримати 
від розповсюдження або зовсім знищити.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення злочинності на рівні регіонів в 
різні часи висвітлювалося у працях українських та зарубіжних вчених. Свої роботи цій 
проблемі присвяти А.М. Бабенко, В.В. Голіна, Т.А. Денисова, А.І. Долгова, А.П. Закалюк, 
О.М. Литвинов, К.Т. Ростов, В.П. Філонов, В.І. Шульга. Серед вітчизняних досліджень, 
присвячених вивченню злочинності в регіонах України, можна відмітити: В. І. Шакун 
«Модель і критерії ефективності профілактики злочинів у великих містах України та за ко-
рдоном» (Київ, 1995 р.) [1], «Урбанізація і злочинність» (Київ, 1996 р.) [2]; 
Д. В. Федоренко «Геокриміногенна обстановка в особливо великому промисловому місті 
(на основі статистичних даних по місту Донецьку)» (Донецьк, 2000 р.) [3]; І. Г. Богатирьов 
та М. О. Кисильова «Кримінологічні засади запобігання злочинності у великому місті на 
регіональному рівні» (Бровари, 2010 р.) [4]; В. В. Голіна «Державне програмування і регі-
ональне планування заходів запобігання злочинності в Україні» (Харків, 2012 р.) [5]. Безу-
мовно, дослідження злочинності на рівні регіонів дозволяють викрити причини та умови 
злочинності, які корелються особливостями того чи іншого регіону. Доцільність і необхід-
ність таких досліджень має велике значення при розробці системи заходів протидії зло-
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чинності на рівні регіонів. На сьогоднішній день саме це питання, в умовах децентралізації 
влади, потребує додаткового вивчення, що і є метою нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Регіональна специфіка злочинності дозволяє отри-
мати повну і достовірну інформацію про стан злочинності (рівень, інтенсивність, динаміка, 
структура); дослідити її схожість та відмінність в кількісно-якісних показниках, не тільки 
між різними регіонами, а й у середині самих регіонів (мається на увазі адміністративно-
територіальний устрій: райони, міста, райони в містах, селища, села); а також системно та 
виважено підійти до організації протидії злочинності та координації роботи відповідних 
суб’єктів. 

Будь-який кримінологічний аналіз потребує визначення з базовими поняттями, які 
обумовлюють предмет самого дослідження і дозволяють одноманітне його розуміння і ви-
користання. З цього приводу слушне зауваження В.В. Голіни, що термінологічна точність і 
конкретизація змісту понять у кримінології не менш важливі, ніж в інших науках [6, с. 5]. 

Із всього різноманіття термінів, які обирають дослідники для позначення впливу на 
злочинність: «попередження злочинності», «профілактика злочинності», «соціальна про-
філактика», «боротьба зі злочинністю», «війна зі злочинністю», «протидія злочинності», 
«протистояння злочинності», «контроль злочинності», «регулювання злочинності», 
«управління злочинністю», «подолання злочинності», «запобігання злочинності», «викорі-
нення злочинності», «превенція злочинності», «припинення злочинів» тощо, ми приєднує-
мося до науковців, які для захисту людини, суспільства та держави від злочинних посягань 
(злочинності) та реагування на їх вчинення використовують термін «протидія злочинності». 

О.М. Бандурка та О.М. Литвинов визначають протидію злочинності як особливий 
інтегрований, багаторівневий об’єкт соціального управління, який складає різноманітна за 
формами діяльність відповідних суб’єктів (державних, недержавних органів та установ, 
громадських формувань та окремих громадян), які взаємодіють у вигляді системи різнорі-
дних заходів, спрямованих на пошук шляхів, засобів та інших можливостей ефективного 
впливу на злочинність з метою зниження інтенсивності процесів детермінації злочинності 
на усіх рівнях, нейтралізації дії її причин та умов для обмеження кількості злочинних про-
явів до соціально толерантного рівня [7, с.45]. 

Розглядаючи протидію злочинності як комплекс соціальних і спеціальних заходів 
діяльності держави, суспільства і громадян щодо недопущення або перешкоджання зло-
чинних проявів, можна представити її у вигляді системи, до складу якої входять профілак-
тика, запобігання та кримінально-правова превенція. Запропоновану систему можна розг-
лядати як свого роду ескалацію до злочинності, тобто шлях від розуміння переваг законос-
лухняної поведінки до неминучого покарання у разі скоєння злочину.  

Наступним терміном, що окреслює предмет нашого дослідження є «регіон». Оскі-
льки більшість термінів, що використовуються у кримінології, запозичені з різни наукових 
галузей, дослідникам часто доводиться стикатися з різним форматом тлумачення одних і 
тих же понять і категорій. У цьому розумінні «регіон» не є винятком і має різні за обсягом 
та змістом наповнення в залежності від специфіки об’єкта і сфери його дослідження.  

Академічний тлумачний словник визначає регіон як певну територіальну одиницю 
(район, область, зону), що вирізняється з-поміж інших таких же одиниць специфічними 
рисами (географічними, геологічними, етнографічними, економічними і т. ін.) [8, с. 477]. 

Власне визначення має Європейський парламент: «регіон — це територіальна ціліс-
ність, яка розглядається з географічної точки зору, або чітко окреслена територіальна ор-
ганізація, де населення має специфічну ідентичність, яка направлена на стимулювання та 
розвиток культурної, економічної та соціальної сфери» [9, с. 203].  

В. Шилов розглядає «регіон» як соціально-економічний простір з певною природно-
географічною територією, з притаманним їй певним типом та характером виробництва, зі 
специфічними історико-культурними та демографічними особливостями, з адміністратив-
но-політичною територією та кордонами, а також з дією одного кола нормативно-правової 
бази [10, с. 50-52]. 
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Усі вище викладені визначення поняття «регіон» хоча і мають певні відмінності, але 
все ж є одна спільна ознака, що притаманна їм всім – певна територія. Отже саме територі-
альний устрій нашої держави свідчить про розподіл  української землі на певну територію – 
регіони.  

Хоча Конституція України і не містить конкретного посилання, що територія Укра-
їни складається з регіонів, а просто перелічує всі області, АРК, міста Київ і Севастополь 
(всупереч, подіям, що відбуваються сьогодні в Україні, українська влада беззаперечно 
вважає АРК, Донецьку та Луганську області тимчасово окупованою територією України), 
зміст ряду нормативно-правових актів однозначно свідчить про те, що саме регіони є скла-
довими загальної території України. 

Так, Закон України «Про засади державної регіональної політики» під регіоном ви-
значає територію Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя (п. 7, 
ст.1) [11]. Наступний закон, який має тотожне визначення регіону, – це Закон України 
«Про стимулювання розвитку регіонів», де «регіон – територія Автономної Республіки 
Крим, області, міст Києва та Севастополя» (ст.1) [12]. 

Саме такий зміст у даному дослідженні ми вкладаємо у термін «регіон» і розуміємо 
його як конкретне територіальне утворення з чіткими кордонами, власною системою орга-
нів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, мають певні схожості і від-
мінності, в залежності від соціальних, економічних, культурних, демографічних, історич-
них особливостей місцевості, рівноправні один до одного і в той же час підпорядковані 
державі. 

Проте регіони, у свою чергу, мають власну структуру і складаються з районів, міст, 
районів в містах, селищ та села. В результаті складається система територіального устрою, 
де регіон є похідним по відношенню до загальної території держави і одночасно головним 
відносно власних складових. 

 Протидія злочинності на рівні регіонів виходить із загальнодержавних програм, але 
не ототожнюється із ними, не розчиняється в них, а доповнюється специфічними, власти-
вими окремим територіям особливостями, які, у свою чергу, не суперечать основам держа-
вної політики. 

О.М. Ігнатов відстоює думку, що загальнокримінальна протидія злочинності потре-
бує організації багаторівневої й різноспрямованої системи заходів протидії злочинності, 
що мають враховувати не лише особливості факторів детермінації вказаного різновиду 
злочинності, а й зовнішні – конфігурації геополітичної, регіональної кон’юнктури та стру-
ктурно-функціональної ролі в них України, а також впливу транснаціональної злочиннос-
ті [13, с. 453]. Звідси виходить, що під час формування концепції (програми) протидії зло-
чинності на рівні регіонів мають враховуватися не тільки місцеві особливості, а й загаль-
нонаціональні і світові тенденції у протистоянні зі злочинністю. 

Саме нестабільний стан сучасного світу робить напрямок вивчення протидії зло-
чинності на рівні регіонів не тільки одним із перспективних об’єктів сучасної кримінології, 
а й відводить важливу роль у створенні системи забезпечення безпеки суспільства і держави.  

Кримінологічна система охоплює не лише сукупність теоретичних поглядів, ідей і 
уявлень про детермінацію злочинності й систему організації діяльності державних і гро-
мадських інституцій з протидії їй, але й систему правового регулювання, яка визначає цілі, 
завдання та пріоритетні напрямки протидії злочинності, форми і методи діяльності в цій 
сфері [14, с. 108]. А отже, законодавство і практика, спрямовані на викорінення злочиннос-
ті, мають відповідати сучасним потребам з урахуванням реальних можливостей, які суспі-
льство має у своєму розпорядженні на певному етапі свого розвитку. 

Таким чином, беззаперечна позиція О. М. Бандурки і О. М. Литвинова, що ціль про-
тидії злочинності має формуватися з урахуванням: 

- по-перше, нових світоглядних позицій, актуальних для даного етапу розвитку сус-
пільства і держави; 

- по-друге, повинна мати виражений прикладний синтезуючий початок у формі пе-
вних ідейних положень (інтеграційних зав’язків), наявність яких передбачається через ін-
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терес до механізму протидії злочинності, що розглядається через призму системно-
структурного підходу [7, с. 53]. 

З огляду на вищесказане можна дійти висновку, що цілі протидії злочинності на рі-
вні регіонів мають бути динамічними і відповідати національним, регіональним та місце-
вим потребам. 

В.В. Голіна у своєму дослідженні зазначає, що об’єкт запобігання злочинності – це 
все те (чинники, фактори, причини й умови, обставини, що сприяють настанню (досягнен-
ню) злочинного результату, злочинно небезпечне оточуюче особистість середовище, кри-
міногенні особи та ін.), на що повинна впливати система запобігання злочинності, щоб не 
допустити розвитку злочинних проявів [15, с. 48]. Ми підтримуємо цю думку  і вважаємо 
запропоновану дефініцію цілком прийнятною і для позначення об’єкта протидії злочинно-
сті на рівні регіонів.  

Система суб’єктів запобігання злочинності включає в себе декілька груп: а) органи 
та організації, які керують цією діяльністю, організують її, створюють систему управління 
нею (органи державної влади та управління, органи місцевого самоврядування); б) органи 
та організації, стосовно яких запобігання злочинності та злочинних проявів віднесено або 
має бути віднесено до основних завдань і функцій (МВС, СБУ, прокуратура, суд, спеціалі-
зовані громадські організації); в) органи, установи, організації, функції та повноваження 
яких не мають цільового спрямування на запобігання злочинності та злочинним проявам, 
але їхня діяльність посередньо впливає на запобіжні процеси щодо детермінантів злочин-
ності та окремих злочинів (заклади освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної допомо-
ги, адміністрація підприємств, установ, організацій тощо) [16, с. 346; 110]. 

Що стосується суб’єктів протидії злочинності на рівні регіонів, то вони складають 
таку систему: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні 
та правозастосовні органи, підприємства, установи і організації, громадські організації, со-
ціальні групи, службові особи та громадяни. Всі ці різнорідні суб’єкти у певному взає-
мозв’язку, на конкретній території та у відносному часовому просторі спрямують свою ді-
яльність на досягнення однієї спільної цілі – протидія злочинності. 

Діяльність суб’єктів протидії злочинності при досягненні зазначеної цілі обумовле-
на певною спрямованістю: 

- визначати основні напрями, завдання, форми і методи протидії злочинності в краї-
ні (в рамках нашого дослідження заначений вид діяльності органічно поєднує місцеві та 
регіональні напрями, завдання, форми і методи протидії злочинності, які одночасно відпо-
відають загальнонаціональним концепціям, стратегіям тощо); 

- здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення протидії злочинності; 
- виявляти криміногенні фактори і сигналізувати про них; 
- безпосередньо реалізувати заходи з реагування на окремі злочини, а також заходи 

з усунення, послаблення або нейтралізації криміногенних факторів, у тому числі з корекції 
особистісних деформацій і усунення обставин, що їх сформували [17]. 

Зазначена сукупність суб’єктів протидії злочинності на рівні регіонів, виконуючи 
свої як професійні (в залежності від специфіки діяльності вони можуть бути 
обов’язковими та супутніми), так і громадські (добровільні) обов’язки враховує ряд спе-
цифічних суб’єктивних і об’єктивних умов, притаманних окремим регіонам, які пронизу-
ють всі сфери життєдіяльності суспільства: особливості демографічного складу, міграційні 
процеси, урбанізація, організація соціальної інфраструктури, історична специфіка заселен-
ня регіонів, географічне розташування регіонів, культурні і національні особливості, рі-
вень доходів, рівень релігійності і навіть сімейний стан, споживання алкоголю та ін. 

Така увага різноманітним сферам життєдіяльності населення того чи іншого регіону 
є цілком обґрунтованою, оскільки регіональна злочинність являє собою не тільки складову 
злочинності на рівні держави, а й складову загальної соціальної системи, в якій злочин-
ність виступає породженням всіх взаємодіючих компонентів суспільства. 
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Враховуючи зазначені умови, а також наявність сил і засобів фінансового і матеріа-
льного ресурсу, кадрових структур і інформаційного забезпечення, вищезазначеними 
суб’єктами розробляються регіональні програми із протидії злочинності. 

Яскравий приклад протидії злочинності на рівні регіону наведений у дисертаційно-
му дослідженні Р. С. Веприцького, коли в Комінтернівському (на сьогоднішній день Сло-
бідському) районі м. Харкова мали місце досить часто псування і крадіжки із місць загаль-
ного користування приладів освітлення, лавок для сидіння, урн для сміття, малих архітек-
турних форм для дитячих розваг, озеленення тощо. Адміністрацією району спільно з Хар-
ківським національним університетом внутрішніх справ і АТ «Тріолан» на основі договору 
про співпрацю була розроблена спеціальна програма розвитку в регіоні системи відеоспос-
тереження в громадських місцях. В громадських місцях (в дворах, на перехрестях вулиць, 
в скверах, в під’їздах багатоквартирних будинків), де було встановлено відеоспостережен-
ня (а це більше 200 приладів), були вивішені для загального інформування таблички-
надписи про те, що дана територія чи об’єкт знаходиться під відеоспостереженням [18].  

Позитивний результат проведеної роботи проявився не тільки у затриманні зловми-
сників, а й у припиненні порушення громадського порядку. 

Отриманий досвід був покладений в основу спеціальної програми протидії злочин-
ності «Безпечне місто», впровадження якої дозволило: максимально підвищити безпеку на 
вулицях і дорогах міста; охопити основні магістралі міста, перехрестя, місця проведення 
громадських заходів; покращити управління дорожнім рухом в місті; більш оперативно і 
обґрунтовано вирішувати спірні ситуації при ДТП; ефективно боротися з кримінальними і 
терористичними загрозами; здійснювати моніторинг ситуації і контроль у дворах багаток-
вартирних будинків, під’їздах та ліфтах [19]. 

Отже, зазначена діяльність має здебільшого профілактичний характер і передусім 
спрямована на упередження злочинності, а це означає збереження стану суспільної безпе-
ки, а також на справедливе відновлення порушених прав і свобод. 

Принагідно зауважимо, що програма «Безпечне місто» на сьогоднішній день є до-
сить популярною серед багатьох регіонів України, так наприклад: «Безпечне місто Черні-
гів» на 2018-2020 роки, «Безпечне місто Запоріжжя», «Безпечне місто Одеса» на 2017-2019 
роки, «Безпечне місто» на 2018 рік (м. Дніпро), «Безпечне місто» на 2016-2018 роки  
(м. Полтава), «Безпечне місто» (м.  Луцьк),  «Безпечне місто» (м. Київ). 

Не занижуючи значення стратегії держави у протидії злочинності, варто розуміти і 
не можна недооцінювати закономірності криміногенної ситуації в окремих регіонах. Це 
пояснюється тим, що вивчення злочинності певного регіону дозволяє з’ясувати конкретні 
причини і умови, які властиві кожному окремому регіону, а це, у свою чергу, дозволяє роз-
робити відповідні системи профілактики та протидії їй.   

На думку фахівців, для отримання більш повної та якісної інформації про криміно-
логічну обстановку, необхідно в різних сполуках враховувати такі її відмінні кримінологі-
чні ознаки: розмір території, її компактність або ізольованість, віддаленість від централь-
них органів влади, крупних промислових і культурних центрів країни; характеристика на-
селення (кількість, щільність, темпи приросту та його тенденції, рівень міграції, співвід-
ношення міських і сільських мешканців); етнічна неоднорідність і культурологічні відмін-
ності укладів життя; стан інфраструктури, наявність природних комплексів і продовольчих 
ресурсів; наявність певного потенціалу для розвитку зовнішньої торгівлі, соціально-
культурного обміну з іншими регіонами та країнами, наявності можливостей для внутріш-
нього та зовнішнього туризму; стан розвитку сфери народного споживання; можливості 
для підготовки кваліфікованих кадрів для потреб регіону; трудові ресурси (їх розподіл, 
структура, чисельність робітників і службовців у всіх основних галузях народного госпо-
дарства); стан економіки та медичного обслуговування населення (рівень розвитку установ 
охорони здоров’я, кількість пенсіонерів щодо активного населення, кількість одиноких ма-
терів) [20, с. 18]. 

Висновок. Протидія злочинності на рівні регіонів носить системний характер і 
обумовлюється метою, завданнями, рівнями, об’єктами, суб’єктами та прогнозуванням з 
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урахуванням специфіки конкретного регіону. Вибір комплексу заходів із протидії злочин-
ності обумовлюється сукупністю не тільки кількісних і якісних показників злочинності 
(стан, структура, коефіцієнти, географія тощо) регіону, а й притаманним цьому регіону  
особливостям наступного характеру: економічного, соціального, культурного, демографіч-
ного, психологічного, географічного та організаційно-правового. 

Маючи специфічні властивості, протидія злочинності на рівні регіонів є складовою 
частиною системи державного та міжнародного (глобального) рівнів у протистоянні зло-
чинності.  Така система являє собою певну ієрархію, в якій на кожному наступному рівні 
(зверху до низу) деталізуються і конкретизуються (індивідуалізуються) заходи і суб’єкти 
протидії злочинності із урахуванням особливостей як злочинності, так і загального стану 
соціуму і принципів державобудівництва. 

Підсумовуючи викладене вище, необхідно підкреслити, що диференційований під-
хід до протидії злочинності на рівні регіонів надає можливість виявити закономірності ви-
никнення та існування злочинності в конкретних умовах, а отже завдати відповідні дії на 
відновлення рівноваги між злочинною та право слухняною сторонами життя суспільства. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОПРОСА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ НА УРОВНЕ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ  

Статья посвящена криминологическому анализу вопроса противодействия преступности на 
уровне регионов Украины. Обосновано, что указанное противодействие обуславливается между-
народной и национальной криминологической стратегией и в то же время имеет специфические 
свойства, присущие тому или иному региону. Противодействие преступности на уровне регионов 
обосновано имеет системный характер и достигается комплексной деятельностью на всех уров-
нях противодействия. 
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CRIMINOLOGIC ANALYSIS OF THE COUNTERACTION CRIME’S ISSUE 
ON THE REGIONAL LEVEL IN UKRAINE 

The article is devoted to the criminological analysis of counteraction of criminality at the level of 
Ukrainian regions. It is reasonable, that the indicated counteraction is stipulated by international and 
national criminology strategy and at the same time is specific characteristics inherent to one or another 
region. Counteraction of criminality at the level of regions is reasonable has system character and arrived 
at by complex activity at all levels of counteraction. 

Counteraction of crime at the regional level is systemic and is determined by the purpose, objectives, levels, 
objects, subjects and forecasting taking into account the specifics of a particular region. The choice of a set 
of measures to counteract crime is determined by a combination of not only quantitative and qualitative 
indicators of crime (state, structure, coefficients, geography, etc.) of the region, but also features inherent in 
this region of the following character: economic, social, cultural, demographic, psychological, geographical 
and organizational- legal 

Having specific features, countering crime at the regional level is an integral part of the system of state and 
international (global) levels in combating crime. Such a system represents a certain hierarchy, in which at 
each subsequent level (from the bottom to the top) details and specifics (individualized) measures and 
subjects of counteraction to crime taking into account the features of both crime and the general state of 
society and the principles of state building. 

Summarizing the foregoing, it should be emphasized that a differentiated approach to combating crime at 
the regional level provides an opportunity to identify patterns of occurrence and existence of crime in 
specific conditions, and therefore, to take appropriate actions to restore the balance between the criminal 
and the right of the obedient sides of society's life. 
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НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ  
ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ  
ДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО 

У статті охарактеризовано запобіжний захід у вигляді 
домашнього арешту. Досліджено недоліки застосування 
цього запобіжного заходу саме до неповнолітніх, які вчи-
нили кримінальне правопорушення. У результаті прове-
деного дослідження надано пропозиції щодо внесення змін 
до статей Кримінального процесуального кодексу України 
стосовно розширення кола осіб, на яких покладається ко-
нтроль за поведінкою неповнолітнього підозрюваного під 
час перебування під домашнім арештом. Запропоновано 
встановити конкретні випадки обрання цілодобового до-
машнього арешту стосовно неповнолітнього підозрювано-
го. Внесено пропозиції щодо збільшення обов’язків та об-
межень, які необхідно застосовувати до осіб, стосовно 
яких обирається домашній арешт. 
Ключові слова: запобіжний захід; неповнолітній підоз-
рюваний; домашній арешт; кримінальне правопорушення; 
кримінальне провадження. 

 
Постановка проблеми. Не заважаючи на те, що багатьма міжнародно-правовими 

актами надаються рекомендації стосовно належного застосування запобіжних заходів що-
до неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення, національне законодавство у 
цій сфері є недосконалим. Трапляються випадки грубого порушення прав дитини, що в по-
дальшому призведе не лише до звернень до Європейського суду з прав людини [1], а й до 
руйнування психіки неповнолітнього. Одним із таких порушень є обрання занадто суворо-
го запобіжного заходу щодо неповнолітнього підозрюваного, наприклад, такого, як три-
мання під вартою. У подальшому цей запобіжний захід подовжується, та підлітки роками 
перебувають в умовах слідчих ізоляторів, що досить сильно порушує їхні права та впливає 
на психічне і фізичне здоров’я дитини. Із застосуванням альтернативних запобіжних захо-
дів, в останні часи національні суди почали відмовлятися від подовження тримання під ва-
ртою, обираючи натомість запобіжний захід у вигляді домашнього арешту [2]. 

Питання обрання щодо неповнолітнього підозрюваного запобіжного заходу у ви-
гляді домашнього арешту є досить актуальним. Зазначений запобіжний захід – відносно 
новий для нашого законодавства, тому його застосування, особливо до такої вразливої ка-
© Бабенко О. Г., 2018 
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тегорії осіб, як неповнолітні, є не повністю задовільним, існують певні недоліки його ус-
пішного виконання. 

На теперішній час судами не завжди призначаються обмеження та заборони, перед-
бачені КПК України для осіб, щодо яких обирається запобіжний захід. Відсутня достатньо 
ефективна система контролю за поведінкою підозрюваного та дотриманням ним покладе-
них судом обов’язків. Тому на теперішній час актуальним є визначення шляхів правильно-
го застосування домашнього арешту та ефективний контроль за дотриманням умов зазна-
ченого запобіжного заходу. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню домашнього арешту присвятили свої 
праці такі науковці, як А. В. Антонова, О. В. Давиденко, О. П. Кучинська, Є. І. Макаренко, 
О. І. Марочкін, Ю. Д. Москалюк, Ю. Г. Овчинніков, О. В. Сівак та ін. Однак деякі пробле-
мні питання обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо неповноліт-
нього підозрюваного в національному кримінальному процесі залишаються не досліджені, 
зокрема не виявлені способи достатньо ефективного контролю над дотриманням обмежень 
та заборон підозрюваним. Також відкритим залишається питання дотримання прав непов-
нолітнього підозрюваного під час реалізації домашнього арешту. 

Формування цілей. Мета статті полягає в дослідженні недоліків застосування до-
машнього арешту до неповнолітнього підозрюваного. Завданнями нашого дослідження є: 
1) охарактеризувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо неповнолітнього 
підозрюваного; 2) визначити недоліки, зокрема проблеми дотримання прав неповнолітньо-
го підозрюваного під час застосування та реалізації домашнього арешту; 3) запропонувати 
доповнення до законодавства України для покращення гарантій прав неповнолітнього пі-
дозрюваного під час застосування та виконання домашнього арешту. 

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на прагнення України до Європейських 
стандартів та підвищену увагу міжнародної спільноти до українського судочинства, впро-
вадження «домашнього арешту» в національне законодавство є вкрай прогресивним. Вод-
ночас його головною перевагою є те, що завдяки цьому гуманному заходу процесуального 
примусу людині, яка оступилася, надається можливість переосмислити вчинене нею, і ви-
ключити її остаточне поглинання кримінальним середовищем. Практика свідчить, що «до-
машній арешт» є своєрідним шансом виправитися для людей, які вперше порушили закон, 
захистом неповнолітніх засуджених від впливу кримінального середовища, полегшенням 
долі ув’язнених жінок та інвалідів [3, с. 239]. 

Для неповнолітніх, які потрапили у сферу кримінального судочинства, досить важ-
ливим є відокремлення від кримінального «елемента», адже перебільшення в обмеженні 
прав неповнолітнього підозрюваного в майбутньому може порушити ще не достатньо сфо-
рмовану дитячу психіку. Тому метою будь якого запобіжного заходу щодо осіб, які не до-
сягли 18-річного віку, має бути адекватність обраних обмежень і заборон та не перебіль-
шена необхідність ізоляції від суспільства. 

Однак у плані обмеження прав під час домашнього арешту, цей запобіжний захід 
ставлять майже на один щабель із триманням під вартою тому, що його застосування сут-
тєво порушує основні права людини. 

У цьому аспекті О. І. Марочкін зазначає, що застосування домашнього арешту пе-
редбачає доволі відчутне втручання у приватне життя особи шляхом покладання на неї за 
рішенням суду заборон та обмежень. На цих підставах за оцінками Європейського суду з 
прав людини домашній арешт розглядається в тій самій площині, що й тримання особи під 
вартою, оскільки він пов'язаний із позбавленням свободи, виходячи з розуміння положень 
Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод [4, с. 146]. 

О. П. Кучинська вважає, що за своїм характером, обсягом обмежень домашній 
арешт є, певною мірою, рівнозначним до обмеження волі. Він є другим за суворістю запо-
біжним заходом – після тримання під вартою. Отже, час, який особа провела під домашнім 
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арештом у випадку її засудження до позбавлення волі, повинен зараховуватися у строк 
тримання під вартою [5, с. 18]. 

А. В. Антонова наголошує, що даний запобіжний захід, безумовно, обмежує права 
особистості, однак є більш «м’яким», порівняно із запобіжним заходом тримання під вар-
тою. Цей запобіжний захід за правильного його застосування та своєчасного контролю за 
дотриманням умов домашнього арешту може виступати альтернативою триманню під вар-
тою, забезпечивши водночас належну поведінку підозрюваного, обвинуваченого, без його 
поміщення у «кримінальне середовище» слідчих ізоляторів [6, с. 101]. 

З позицією зазначених вище авторів, у частині того, що домашній арешт є рівнозна-
чним до обмеження волі, ми згодні, оскільки неповнолітні перебувають у такому віці, коли 
їм необхідний повноцінний розвиток, домашнє спілкування, пізнання чогось нового, а пе-
вні рамки, покладені на дитину запобіжним заходом, можуть обмежити її в цьому. На наш 
погляд, неповнолітньому, якому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, 
заборона цілодобово залишати житло [7; 8], є такою, що порушує його звичайний уклад 
життя, право на освіту, навчання тощо. З іншого боку, перебування під домашнім арештом 
відбувається в «рідних стінах», у звичних для дитини побутових умовах та оточенні, тому 
вважаємо за необхідне вдосконалити національне законодавство в частині застосування 
саме цілодобового домашнього арешту щодо неповнолітнього. 

Цікавою є пропозиція О. П. Кучинської стосовно того, що домашній арешт повинен 
зараховуватися у строк тримання під вартою. З одного боку, така норма забезпечила б не-
повнолітнього підозрюваного додатковими гарантіями захисту. Однак, з іншого боку, це 
видається досить не справедливим щодо неповнолітніх, які перебувають в умовах СІЗО, 
тому що умови перебування під час запобіжного заходу полярно різні. Вважаємо, таке мо-
жливе виключно у випадку обрання домашнього арешту із забороною цілодобово покида-
ти зазначене в ухвалі житло. 

Як було зазначено вище, підозрюваний (незалежно від того, дорослий чи неповно-
літній) відбуває домашній арешт у звичних для свого життя та побуту умовах, на відміну 
від осіб, які перебувають під вартою у слідчому ізоляторі. Особи, які перебувають в умо-
вах СІЗО, не мають нормальних умов, дотримуються специфічного режиму дня, перебу-
вають в одній камері з особами, які раніше вчиняли різноманітні злочини, які мають широ-
кий спектр захворювань та перебувають під цілодобовим наглядом співробітників ізолято-
ру (які, зазвичай, знаходяться у форменому одязі, носять службову зброю та спецзасоби), 
що є психологічно важким випробуванням для людини будь-якого віку.  

З погляду на викладене, вважаємо, що домашній арешт не варто порівнювати та 
прирівнювати до тримання під вартою.  

Ми переконані, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту стосовно непов-
нолітнього має дві «сторони медалі». З одного боку, підліток перебуває в «домашніх сті-
нах», а з іншого боку, при покладанні на нього реальних та відчутних заборон обмежують-
ся його права та свободи. 

Ю. В. Гошовська посилається на В. Г. Крайнюка, який досить вдало зазначає, що 
неповнолітні особи, які виховуються у благополучних сім’ях, у вечірній час і так перебу-
вають вдома під контролем батьків. Тому обмеження в часі, які можуть бути вказані в ух-
валі про обрання запобіжного заходу, неповнолітній і не відчуває, а значить, не повною 
мірою усвідомлює застосування до нього вказаного запобіжного заходу, який покладає на 
нього процесуальні обов’язки [9, с. 145]. 

Виключно індивідуально підібрані до кожного неповнолітнього підозрюваного за-
борони та обмеження, передбачені будь-яким запобіжним заходом, будуть відігравати ви-
ховну та профілактичну роль, що в подальшому направить поведінку та світогляд підлітка 
на правильний шлях, а також послугує його розкаянню та виправленню.  

Погоджуємося з думкою О. В. Сівак про те, що кожен із запобіжних заходів, які пе-
редбачені кримінальним процесуальним законом, певним чином корегує поведінку непов-
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нолітнього підозрюваного. Лише правильне їх застосування впливає на волю, свідомість та 
емоції неповнолітнього, допомагає йому критично оцінювати свої дії, у зв’язку з якими 
стосовно нього було обрано той чи інший запобіжний захід, викликає у нього неприємні 
відчуття та переживання, і тим самим стимулює необхідність у зміні своєї неправомірної 
поведінки [10, с. 149]. 

Досліджуваний нами запобіжний захід має бути більш контрольованим, адже ви-
ключно часове обмеження під час домашнього арешту не дасть очікуваного результату у 
питанні дотримання належної поведінки неповнолітнім підозрюваним та розуміння вчине-
ного діяння. Навіть носіння електронного браслету не матиме належного та очікуваного 
результату без покладення на неповнолітнього підозрюваного додаткових умов виконання 
домашнього арешту. 

Щодо цього Є. І. Макаренко зазначив, що на етапі започаткування «домашнього 
арешту» не можна обмежуватися лише електронною системою спостереження. З метою 
контролю за поведінкою підозрюваного (обвинуваченого), який перебуває під домашнім 
арештом, за ним треба наглядати не лише застосовуючи електронні браслети, а й за допо-
могою інших традиційних заходів, передбачених ч. 5 ст. 181 КПК України, а саме: рапто-
вих візитів правоохоронців до місця перебування арештованого й вимог надати усні чи пи-
сьмові пояснення з питань, пов’язаних із порушенням покладених на нього зобов’язань; 
періодичних перевірок у телефонному режимі тощо [3, с. 238]. 

Окрім запропонованих варіантів контролю неповнолітнього, який перебуває під 
домашнім арештом, вважаємо, вдалим буде залучення адміністрації школи, представників 
органів опіки та піклування, співробітників відділу ювенальної превенції, на яких потрібно 
покласти обов’язок контролювати прибуття та вибуття дитини до/з навчального закладу. 

Така новела дасть змогу контролювати та дисциплінувати неповнолітнього та ма-
тиме профілактичний ефект. 

Оскільки законом передбачено застосування цілодобового домашнього арешту, по-
стає питання: чи буде досягнута мета, поставлена цим запобіжним заходом, який обрано 
щодо дитини, яка вчинила злочин? 

Здавалося б, що обираючи стосовно неповнолітнього цілодобовий домашній арешт 
та ізолюючи його від зовнішнього світу, підозрюваний мав би зрозуміти, що за вчинене 
ним діяння він достатньо жорстоко обмежений у своїх правах та діях. Однак стосовно не-
повнолітніх не часто обирається цілодобовий домашній арешт [11], адже зазвичай діти у 
віці до 18 років відвідують навчальний заклад, а тому у них виникне необхідність відлуча-
тися з місця відбування домашнього арешту. 

Так, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова за клопотанням захис-
ника неповнолітнього підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, було змінено запобіж-
ний захід з цілодобового домашнього арешту на домашній арешт у нічний час доби із за-
бороною залишати квартиру АДРЕСА_2 з 18:30 години до 07:30 години, на строк до  
31 жовтня 2018 року. Окрім цього, слідчим суддею на неповнолітнього було накладено ряд 
обов’язків та обмежень (прибувати до слідчого, прокурора та суду за їх викликами; утри-
муватись від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному проваджен-
ні; здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт (паспорти), інші 
документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну; носити електронний за-
сіб контролю) [12]. 

Своє рішення слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова мотивував тим, 
що неповнолітній підозрюваний характеризується з позитивної сторони, та надав докази, у 
яких зазначено, що він є учнем 11-а класу ліцею ім. І. Пулюя. З 03.09.2018 року повинен 
відвідувати навчальний процес в ліцеї з 08.30 год. до 15.25 год. з метою отримання повної 
середньої освіти [12]. 

У випадках обрання цілодобового домашнього арешту щодо неповнолітнього, який 
здобуває освіту та відповідно не може відвідувати навчальний заклад, необхідно запропо-
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нувати норму, яка б могла забезпечити дитину елементарними знаннями. Таким чином, 
дитина буде забезпечена додатковими гарантіями на здобуття освіти, зможе розвиватися, 
спілкуватися та розуміти всі негативні наслідки вчиненого нею діяння. 

Ще одну цікаву проблему виділила Ю. В. Гошовська. Вона зазначає, що оскільки 
участь законного представника у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх є 
обов’язковою, залишається невирішеним питання про те, яка саме роль законного предста-
вника під час виконання неповнолітнім покладених на нього процесуальних обов’язків під 
час застосування вказаного запобіжного заходу [9, с. 145]. Зауваження Ю. В. Гошовської є 
досить доречним та актуальним, тому що покладаючи процесуальні обов’язки та обмежен-
ня під час застосування домашнього арешту виключно на неповнолітнього підозрюваного, 
без активної участі дорослого, вони можуть бути не виконані в тому обсязі, як того вима-
гає процесуальний закон. 

На законного представника, дитина якого вчинила кримінальне правопорушення та 
в подальшому опинилася під домашнім арештом, необхідно покласти суворі обов’язки 
щодо контролю за дитиною. Необхідно зобов’язати законного представника проводити бе-
сіди з дитиною, контролювати дитину під час перебування за місцем мешкання, монітори-
ти та контролювати спілкування дитини по мобільному телефону та в Інтернеті, звернути 
увагу на коло її спілкування та допомогти дитині намагатися уникати факторів, які сприя-
ють вчиненню неправомірної поведінки, а в подальшому – скоєнню нових злочинів. Ми 
розуміємо, що більшість батьків чи законних представників тих дітей, які вчинили кримі-
нальне правопорушення та щодо яких обрано запобіжний захід, мають постійне місце ро-
боти та не в змозі в денний час повноцінно контролювати дитину. Вважаємо, що дитину 
варто контролювати в телефонному режимі, аж до того, що зобов’язати підлітка в обумов-
лений час телефонувати батькам, співробітникам поліції та звітувати щодо свого місцепе-
ребування. 

Висновки. Підсумовуючи, слід відзначити, що домашній арешт є альтернативою 
тримання неповнолітнього під вартою. За умови наповнення цього запобіжного заходу ко-
нтролем з боку дорослих, його ефективність повинна збільшитися. Посилений контроль 
підлітка та розуміння ним необхідності перебування під домашнім арештом забезпечать 
йому гідне майбутнє, правильну поведінку в соціумі та відстороненість від кримінального 
спілкування. 

До недоліків обрання щодо неповнолітнього підозрюваного запобіжного заходу у 
вигляді домашнього арешту можна віднести такі: 

– не врегульоване питання ефективного нагляду за дотриманням 
неповнолітнім обмежень та заборон, покладених під час обрання домашнього арешту; 

– КПК України не містить обмежень та заборон, які б включали контроль і 
виховання під час запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. 

Пропонуємо внести зміни в національне законодавство, а саме: доповнити статтю 
181 КПК України частиною 8, у наступній редакції: 

«Вирішуючи питання обрання до неповнолітнього зазначеного запобіжного заходу, 
слідчий суддя, суд, за вчинення неповнолітнім тяжкого та особливо тяжкого злочину, як 
крайній захід можуть обрати цілодобовий домашній арешт з обов’язковим накладенням 
обмежень та заборон, передбачених ст. 194 КПК України. 

В ухвалі суду про обрання домашнього арешту щодо неповнолітнього підозрювано-
го, обвинуваченого зазначається, на кого саме покладається обов’язок з контролю за до-
триманням умов, обмежень та заборон, накладених обраним запобіжним заходом, та на-
глядом за поведінкою неповнолітнього. Такими особами можуть бути співробітники від-
ділу ювенальної превенції, органів опіки та піклування, батьки, законні представники та 
адміністрація навчального закладу, де навчається підліток». 

До ч. 1 ст. 194 КПК України пропонується додати п. 4 такого змісту: 
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«4) наявність можливості ефективного контролю під час виконання обов’язків, 
покладених ч. 5 цієї статті».  

Пропонується також внести доповнення до ч. 5 ст. 194 КПК України в такій редакції: 
«При обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчим суддею, 

судом на неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого) можуть покладатися наступні 
додаткові обов’язки, обмеження та заборони: 

– у разі обрання щодо неповнолітнього домашнього арешту, із забороною 
цілодобово покидати житло, двічі на тиждень з ним, за місцем відбування домашнього 
арешту, проводити навчальні заходи, згідно з навчальним планом (у разі технічного 
забезпечення можливе онлайн-навчання). 

– зобов’язати неповнолітнього відвідувати заняття з психологом; 
– зобов’язати неповнолітнього в установлений час здійснювати контрольні 

дзвінки до поліції; 
– обмежити неповнолітнього в користуванні мережею Інтернет». Контроль 

за здійсненням даного обмеження покласти на батьків (законних представників) або осіб, 
з якими проживає неповнолітній; 

– на співробітників відділу ювенальної превенції та інших служб у справах 
дітей може покладатися обов’язок відвідувати неповнолітнього підозрюваного 
(обвинуваченого) за місцем відбування домашнього арешту, з метою проведення 
профілактичних бесід та вивчення національного законодавства, своїх прав та обов’язків; 

– на класного керівника чи інших вчителів, керівників гуртків та тренерів 
спортивних секцій покладається обов’язок посилити нагляд за неповнолітнім 
підозрюваним, обвинуваченим під час перебування у навчальному закладі та дозвільних 
гуртках». 

Перспективними напрямки розглянутої тематики можуть стати:  
– дослідження доцільності застосування домашнього арешту щодо неповнолі-

тнього підозрюваного, який виховується в дитячій установі; 
– визначення суб’єкта та способу ефективного виконання обмежень у вигляді 

заборони користуватися мобільним телефоном та мережею Інтернет, які можуть поклада-
тися на неповнолітнього підозрюваного під час домашнього арешту. 
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НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА К 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ ПОДОЗРЕВАЕМОМУ 

В статье охарактеризовано меру пресечения в виде домашнего ареста. Исследовано недостатки 
применения данной меры пресечения именно к несовершеннолетним, которые совершили уголов-
ное правонарушение. В результате проведенного исследования было предложено внести измене-
ния в статьи Уголовного процессуального кодекса Украины по поводу расширения круга лиц, на 
которых возлагается контроль над поведением несовершеннолетнего подозреваемого, во время 
нахождения под домашним арестом. Предложено установить конкретные случаи избрания круг-
лосуточного домашнего ареста в отношении несовершеннолетнего подозреваемого. Внесено пред-
ложения по увеличению обязанностей и ограничений, которые необходимо применить к лицам, в 
отношении которых избирается домашний арест. 

Ключевые слова: мера пресечения; несовершеннолетний подозреваемый; домашний арест; уголов-
ное правонарушение; уголовное производство.  
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DISADVANTAGES OF THE APPLICATION OF THE HOUSE ARREST TO 
UNDERAGE SUSPECT 

The article characterizes preventive measure in the form of house arrest. The disadvantages of this 
preventive measure specifically to underage who have committed a criminal offense are investigated. These 
disadvantages are the lack of effective control over the implementation of restrictions and duties imposed 
as a result of the election of this preventive measure, as well as the absence of restrictions and prohibitions 
that contain control and education during house arrest. 

During the survey of house arrest, an analysis of the court decisions of the national courts was conducted, 
in which the indicated preventive measure was elected to the juvenile suspects. In the article it is given an 
example when the around-the-clock house arrest for underage was changed to house arrest, with the 
prohibition to leave home at the scheduled time, due to the need for the child to attend school. The articles of 
scientists who previously investigated the preventive measure in the form of house arrest were studied and 
analyzed. However, not all problematic issues were investigated. The question of observance of the rights of 
an underage suspect during the implementation of a house arrest remains open. As a result of the 
investigation, it was proposed to amend the articles of the Criminal Procedure Code of Ukraine regarding 
the expansion of the circle of persons responsible for monitoring the behavior of an underage suspect, while 
under house arrest. Such persons can be - juvenile police officers, parents, other relatives, representatives of 
an institution where an underage studies. It is proposed to establish specific cases of the election of round-
the-clock house arrest in regard to an underage suspect, such as: the commission of a serious and especially 
serious crime. A proposal to national legislation has been made in order to increase the duties and 
restrictions that may be applied to persons in regard to whom house arrest is being elected. The research 
options of perspective areas of the considered topics are proposed, namely, the application of house arrest to 
an underage, which is contained in a special educational institution. In addition, it was proposed to 
establish a person and determine ways to effectively enforce the restrictions connected with the prohibition 
of using the Internet during the application of house arrest to an underage. 

Key words: preventive measure; underage suspect; house arrest; criminal offense; criminal proceedings. 
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ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
ПРОКУРОРОМ 

Статтю присвячено дослідженню окремих питань щодо 
можливості здійснення досудового розслідування прокуро-
ром. Проаналізовано вимоги міжнародно-правових норм 
щодо можливості здійснення прокурором досудового розс-
лідування. Досліджено походження загальнодержавних та 
кримінальних процесуальних функцій прокурора та орга-
нів досудового розслідування. Визначено, що міжнародно-
правовими нормами допускається проведення поліцейсько-
го розслідування прокурором, проте іноземний досвід пере-
важно представлений здійсненням поліцейського розсліду-
вання окремим органом під керівництвом прокурора. 
Ключові слова: прокурор; слідчий; органи досудового розс-
лідування; компетенція; предмет відання; функції.  

 
Постановка проблеми. У 1995 році при набутті членства в Раді Європи, наша дер-

жава взяла на себе зобов’язання, пов’язані з позбавленням прокуратури функції досудово-
го розслідування. У цьому напрямку було внесено ряд змін до законодавства, які виклика-
ють досить суперечливі оцінки серед науковців, практиків та пересічних громадян [1; 2, 
с.  1; 3]. Одночасно слід відмітити, що, незважаючи на проголошену тенденцію щодо поз-
бавлення прокуратури загальнодержавної функції досудового розслідування, ґрунтуючись 
лише на аналізі норм кримінального процесуального законодавства, можна зробити висно-
вок, що прокурору як процесуальному керівнику надано такі процесуальні повноваження, 
використання яких дозволяє йому проводити досудове розслідування самостійно в повно-
му обсязі, не залучаючи слідчого чи оперативні підрозділи. 

Враховуючи такі розбіжності в законодавчому регулюванні та суперечливі погляди 
щодо реформування органів прокуратури в даному напрямку, можна зазначити, що питан-
ня щодо можливості провадження досудового розслідування прокурором є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень. Серед вчених, сферою інтересів яких є дослідження 
проблем кримінального процесу, досить популярною є теми, пов’язані з регулюванням 
процесуальних повноважень прокурора, здійснення ним процесуального керівництва, під-
тримання державного обвинувачення, співвідношення його компетенції з керівником ор-
гану досудового розслідування. Тут слід відмітити роботи таких учених, як Р. Г. Ботвінов, 
І. В. Гловюк, А. Ю. Гнатюк, Ю. М. Грошевий, І. В. Єна, В. С. Зеленецький, О. В. Капліна, 
Л. М. Лобойко, М. А. Погорецький, С.В. Пшенічко, О. Ю. Татаров та інших. Слід зазначи-
ти, що питання досудового розслідування в даному контексті переважно розглядаються під 
час дослідження компетенції слідчих прокуратури. Проте здійснення досудового розсліду-
вання самим прокурором як процесуальним керівником залишається без належної уваги. 

Метою дослідження є результат у вигляді отримання нових знань щодо проваджен-
ня досудового розслідування прокурором. Для досягнення зазначеної мети слід виконати 
такі завдання: 1) проаналізувати вимоги міжнародно-правових норм щодо провадження 
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досудового розслідування прокурором; 2) проаналізувати походження загальнодержавних 
та кримінальних процесуальних функцій вказаних суб’єктів. 

Виклад основного матеріалу. У Рекомендації (2000) 19 Комітету Міністрів Ради 
Європи державам-членам щодо ролі служби публічного обвинувачення в системі криміна-
льної юстиції, ухваленій 6 жовтня 2000 року, щодо взаємовідносин між прокуратурою та 
поліцією визначено, що існує певне розходження між тими державами, в яких поліцейська 
служба є незалежною від прокуратури і користується значними повноваженнями не тільки 
у ході проведення розслідувань, а часто і під час прийняття рішення щодо кримінального 
переслідування, і тими, в яких її діяльність знаходиться під наглядом або під керівництвом 
прокурора. Пункти 22 та 23 вказаної Рекомендації присвячені певним пропозиціям, які ад-
ресовані саме цим двом групам держав [4]. Тобто у своїх рекомендаціях Рада Європи від-
значає поділ держав-членів на дві групи: 1) держави, в яких поліцейська служба є незале-
жною від прокуратури; 2) держави, в яких поліція або знаходиться під керуванням проку-
ратури, або поліцейські розслідування проводяться прокурором, чи прокурор здійснює над 
ними нагляд. 

Отже, європейська спільнота припускає провадження розслідування саме прокуро-
ром. Проте справедливим буде зазначити, що іноземний досвід переважно представляє 
сторону обвинувачення такими суб’єктами, як прокурор та підлеглий йому слідчий, або 
детектив, або поліцейський. Наприклад, у кримінальному процесі Німеччини провадиться 
прокурорське дізнання. Прокурор здійснює досудове провадження, залучаючи поліцію до 
виконання своїх завдань [5, с. 359; 6].  

У навчальному посібнику з кримінального процесу автори Л. М. Лобойко та 
О. А. Банчук зазначають, що теоретично функцію розслідування можна було б передати до 
служби обвинувачення (прокуратури – уточнення наше). Проте практично, на думку авто-
рів, це здійснити неможливо з історичних, політичних, економічних та інших причин. На 
заваді стоїть невідповідність технічних та людських ресурсів служби обвинувачення порі-
вняно з поліцією як органом виконавчої влади. Також автори Л. М. Лобойко та 
О. А. Банчук вказують на недоцільність підготовки обвинувачення самими обвинувачами 
із суто процесуальних причин [7, с. 63].  

Щодо можливості самостійного здійснення прокурором кримінальних процесуаль-
них дій, автор А. Ю. Гнатюк відзначає певні можливі недоліки. Так, під час проведеного 
дисертаційного дослідження він доходить висновку про те, що врегулювання повноважень 
прокурора щодо самостійного здійснення ним процесуальних дій має відбуватися з ураху-
ванням принципу незмінності прокурора. Наявність цього принципу означає, що прокурор, 
який здійснює процесуальне керівництво і нагляд за досудовим розслідуванням, висуває 
обвинувачення і сам же розслідує кримінальне правопорушення, по-перше, здійснює на-
гляд за своєю ж діяльністю і керує своїми ж діями, а по-друге, він не має в суді права підт-
римувати державне обвинувачення, бо через виконання обов’язків слідчого стає свідком у 
суді, а тому підлягає відводу [8, с. 11]. 

Такі висновки автора, на нашу думку, є дещо спірними та заслуговують певної кри-
тики. Так, будь-яка діяльність, виконувана суб’єктом, передбачає його самоорганізацію та 
самоконтроль. Взагалі прив’язка до визначеного в законодавчій нормі процесуального ке-
рівництва прокурора не може бути перешкодою до здійснюваного ним розслідування, зва-
жаючи на визначені в тому ж законі його процесуальні повноваження, про що ми зазнача-
ли раніше [9, с. 188]. 

Стосовно вказаної А. Ю. Гнатюком втрати прокурором права підтримувати держав-
не обвинувачення та його відводу, оскільки через виконання обов’язків слідчого він стає 
свідком у суді, частково можна погодитись. Дійсно, у разі перевірки в суді достовірності, 
допустимості та належності певних доказів, суб’єкт, який здійснював збирання даних до-
казів під час досудового розслідування (як правило, це слідчий), може бути допитаний в 
суді як свідок. А тому, у разі здійснення досудового розслідування прокурором, перспек-
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тива перетворитися на свідка, безперечно, вступає у конфлікт із принципом незмінності 
прокурора. 

Враховуючи безперечну перевагу в технічних можливостях та людських ресурсах 
правоохоронних органів, які знаходяться у складі виконавчих органів влади, а також зва-
жуючи на ризики процесуальної неефективності, можна погодитися з аргументом щодо 
неефективності поєднання прокурором досудового розслідування та представництва дер-
жавного обвинувачення. Проте даний аргумент не обґрунтовує, на нашу думку, повного 
остракізму положення щодо здійснення прокурором досудового розслідування, яке може 
мати місце у разі потреби. 

Між тим, у міжнародних документах наполегливо підкреслюється необхідність «чі-
ткого відокремлення ролі поліції та служби обвинувачення» [10, с. 20]. Також Парламент-
ська асамблея Ради Європи в Рекомендації № 1604 (2003) «Про роль служби публічних об-
винувачів в демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві права» серед інших 
рекомендацій надала пропозицію урядам держав-членів щодо необхідності того, щоб від-
повідальність за обвинувачення покладалася на самостійні органи, незалежні від поліції 
[11]. Із зазначених міжнародно-правових норм слід виокремити дві основні ідеї: 1) щодо 
відокремлення ролі поліції та служби обвинувачення; 2) щодо покладення відповідальності 
за обвинувачення на самостійні органи, незалежні від поліції.  

Одразу слід зазначити, що з прийняттям у 2012 році нового Кримінального проце-
суального кодексу проблему відповідальності органів досудового розслідування було ви-
рішено. Як вірно зазначив у дисертаційному дослідженні А. Ю. Гнатюк, на прокурора пок-
ладено як процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, так і відповідальність за 
його результати [8, с. 28]. Автор додає, що «… при цьому прокурор несе відповідальність 
за результати діяльності не лише тієї, яку він здійснював особисто, а й здійсненої органами 
досудового розслідування. А точніше – за результати усієї досудової кримінальної проце-
суальної діяльності» [8, с. 35]. Далі він підкреслює, що «…слідчий несе відповідальність 
лише за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій» (ч. 1 ст. 40), 
«…спрямування слідства (розслідування) виключене з числа завдань слідчого. Але це за-
вдання мало бути покладене на іншого учасника, яким і став прокурор, який здійснює про-
цесуальне керівництво досудовим розслідуванням» (ч. 2 ст. 36 КПК) [8, с. 38], 
«…прийнявши рішення про затвердження обвинувального акту, прокурор покладає на се-
бе усю відповідальність за законність досудового розслідування, починаючи від моменту 
прийняття і реєстрації заяви про кримінальне правопорушення до складання слідчим чи 
самим прокурором процесуального документа, підсумкового для стадії розслідування» [8, 
с. 83]. У своєму дослідженні А. Ю. Гнатюк досить вичерпно розглянув питання розподілу 
відповідальності. 

Отже, з прийняттям нового кримінального процесуального закону питання розподі-
лу відповідальності між органами розслідування та прокурором вирішене та не потребує, 
на наш погляд, додаткової уваги. 

Розгляд питання щодо відокремлення ролі органів розслідування від ролі прокурора 
пов'язаний з розглядом їх кримінальної процесуальної функції. Підтримуючи позицію 
здійснення вказаними суб’єктами кримінальної процесуальної функції обвинувачення (або 
кримінального переслідування), проаналізуємо походження загальнодержавних та кримі-
нальних процесуальних функцій вказаних суб’єктів. 

Дослідники англосаксонської системи кримінального процесу, зокрема криміналь-
ного процесу Англії та Уельсу, підкреслюють, що повноваження поліції щодо розшуку та 
збирання доказів, застосування заходів примусу стосовно підозрюваних є похідними від її 
загального обов’язку щодо підтримання громадського порядку («королівського» миру) [12, 
с. 8–9]. У той час як впровадження прокуратури пов’язане з перетворенням приватного 
кримінального обвинувачення в суді на публічне [13; 14, с. 12]. «Поступово відбираючи у 
потерпілого процесуальні права щодо кримінального переслідування та обвинувачення 
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підсудного, держава була змушеною формувати окремий правовий інститут, який підтри-
мував би від її імені обвинувачення, яке трансформувалося із приватної функції в публіч-
ну. Ці процеси зумовили становлення прокуратури, яке відбувалося з певними особливос-
тями в різних державах Європи» [15, с. 142]. Так, у витоків запровадження такої фігури, як 
прокурор, стоїть представництво «королівських інтересів» у суді, тоді як у запровадженні 
поліції – підтримання «королівського миру». Іншими словами, історичним підґрунтям дія-
льності поліцейських підрозділів є підтримання «публічного миру» у розумінні «суспіль-
ного спокою», водночас історичним підґрунтям діяльності прокуратури є представництво 
державних, тобто публічних інтересів у суді. 

У Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи № 690 (1979) «Про Декларацію 
про поліцію» визначено статус поліції таким чином: «Поліцейські сили є публічною служ-
бою, створеною відповідно до закону, яка повинна нести відповідальність за підтримання 
та забезпечення правопорядку» [16, с. 17]. Забезпечення публічного спокою, боротьба зі 
злочинністю, забезпечення спокою та закону в суспільстві, забезпечення правопорядку – 
саме так визначаються класичні загальні цілі поліції в міжнародних документах [17, с. 12], 
до того ж підкреслюється, що робота вказаних службовців є суспільною послугою [18, 
с. 20, 24, 31].  

Приблизно так само врегульовано і у вітчизняному законодавстві, відповідно до 
статті 2 Закону України «Про Національну поліцію» визначено, що завданнями поліції є 
надання поліцейських послуг у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 
3) протидії злочинності; 
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особис-

тих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують 
такої допомоги [19]. 

Окрім органів Національної поліції, інші відомства також містять суб’єктів, що 
здійснюють розслідування кримінальних проваджень у межах кримінальної процесуальної 
функції обвинувачення, та оперативні підрозділи. Проте щодо розглядуваного нами пред-
мета дослідження, у даному випадку між ними немає принципової різниці, всі ці відом-
ства, які містять у своєму складі слідчі та оперативні підрозділи, можна назвати органами 
«правоохоронного спрямування». Тому можна не зупинятися окремо на кожному з цих ві-
домств, а розглянути підстави розподілу предмета відання між прокурором та слідчими і 
оперативними підрозділами, акцентуючи увагу на органах Національної поліції.  

Отже, кримінальна процесуальна функція державних органів – слідчих та оператив-
них підрозділів – трансформується із загальнодержавних функції суспільної безпеки, боро-
тьби зі злочинністю, підтримання правопорядку у суспільстві. Держава в межах криміна-
льного процесу через виконавчу гілку влади реалізує своє завдання боротьби зі злочинніс-
тю та підтримання публічного правопорядку. 

Походження прокуратури пов’язане з публічним представництвом у суді з метою 
виконання того ж загальнодержавного завдання забезпечення безпеки громадян та бороть-
би зі злочинністю. Прокурор представляє державу в суді, підтримуючи кримінальний по-
зов щодо вчиненого злочину, про який стало відомо органам «поліцейського спрямування» 
під час виконання їх загальнодержавної функції підтримання правопорядку у суспільстві. 
В основі обвинувачення прокурора лежить представництво ним інтересів держави (суспі-
льства) в суді: держава постає перед судом в особі свого представника на рівні з людиною, 
що захищається від висунутого проти неї кримінального позову – обвинувачення. А в ос-
нові обвинувачення слідчих та оперативних підрозділів лежить підтримання правопорядку 
в суспільстві, звідси й розслідування кримінальних правопорушень, викриття винної осо-
би, збирання доказів для державного обвинувача, щоб той міг відстоювати інтереси держа-
ви в суді під час підтримання кримінального позову. 
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Про злочин органам поліції стає відомо під час виконання їх загальнодержавної фу-
нкції забезпечення правопорядку, і таким чином вони залучаються у кримінальний процес. 
Тоді як прокурор залучається у кримінальне провадження як представник державного об-
винувачення в результаті повідомлення його органами поліції про виявлене ними криміна-
льне правопорушення і, відповідно, про існуючу необхідність прийняти рішення про кри-
мінальне провадження та оголошення публічного кримінального позову прокурором від 
імені держави.  

Отже, основне завдання, основний тягар щодо обвинувачення від імені держави ле-
жить на прокуророві, а слідчі та оперативні підрозділи як представники органів державної 
виконавчої влади здійснюють кримінальне розслідування в межах виконання своєї загаль-
нодержавної функції підтримання правопорядку, здійснення якої завершується з передан-
ням матеріалів до суду. Діяльність слідчих та оперативних підрозділів є суто допоміжною, 
їх результати використовує державний обвинувач у суді, де вказані органи втрачають 
будь-яку свою правоздатність. Оскільки в межах судового розгляду реалізації загальноде-
ржавного завдання щодо забезпечення суспільного правопорядку з приводу вчиненого 
кримінального правопорушення відбуватися не може. У судовому розгляді також підтри-
мується певний порядок, але його підтримання знаходиться в межах компетенції зовсім 
інших підрозділів державних органів. 

Таким чином, враховуючи дослідження історичного підґрунтя здійснення криміна-
льних процесуальних функцій органами досудового розслідування (підтримання «публіч-
ного миру» в розумінні «суспільного спокою») та державним обвинувачем (представницт-
во державних, тобто публічних інтересів у суді), можна зробити висновок щодо бажаного 
розмежування між суб’єктами здійснення досудового розслідування та підтримання дер-
жавного обвинувачення.  

У результаті проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 
1. Міжнародно-правовими нормами допускається проведення поліцейського розслі-

дування прокурором, проте іноземний досвід переважно представлений здійсненням полі-
цейського розслідування окремим органом під керівництвом прокурора. Міжнародно-
правові норми містять такі вимоги щодо здійснення досудового розслідування прокуро-
ром: 1) відокремлення ролі поліції та служби обвинувачення та 2) покладення відповідаль-
ності за обвинувачення на самостійні органи, незалежні від поліції. 

2. Дослідження історичного підґрунтя здійснення кримінальних процесуальних фу-
нкцій органами досудового розслідування (підтримання «публічного миру» в розумінні 
«суспільного спокою») та державним обвинувачем (представництво публічних інтересів у 
суді), дає підстави для висновку щодо бажаного розмежування досудового розслідування 
та підтримання державного обвинувачення між суб’єктами. 

Для здійснення подальших наукових розвідок можна визначити такі напрями: 

1) дослідження співвідношення предметів відання прокурора та керівника органу досудо-
вого розслідування у кримінальному процесі; 2) дослідження співвідношення предметів 
відання прокурора та органів досудового розслідування у кримінальному процесі. 
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Статья посвящена исследованию отдельных вопросов относительно возможности осуществле-
ния досудебного расследования прокурором. Проанализированы требования международно-
правовых норм относительно возможности осуществления прокурором досудебного расследова-
ния. Исследовано происхождение общегосударственных и уголовных процессуальных функций 
прокурора и органов досудебного расследования. Определено, что международно-правовыми нор-
мами допускается проведение полицейского расследования прокурором, однако зарубежный опыт 
преимущественно представлен осуществлением полицейского расследования отдельным органом 
под руководством прокурора. 
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CONCERNING THE POSSIBILITY OF PROSECUTOR'S PRE-TRIAL 
INVESTIGATION 

The article is devoted to the study of certain issues concerning the possibility of prosecutor's pre-trial 
investigation. The requirements of international legal norms concerning the possibility of prosecutor's pre-
trial investigation is being analyzed. It is determined that international law allows prosecutors to conduct 
a police investigation, however, foreign experience is mainly represented by the police investigation as a 
separate body under the  prosecutor’s direction. 

The article establishes that, taking into account the undoubted advantage of the technical capabilities and 
human resources of law enforcement bodies that are part of the executive branch, as well as considering the 
risks of procedural inefficiency, one can agree with the argument about the ineffectiveness of the 
combination of the prosecutor's pre-trial investigation and the representation of the state prosecution. 

The study found that the main burden of prosecution on behalf of the state lies with the prosecutor, and 
investigative and operational units as representatives of state executive bodies conduct criminal 
investigations within the framework of fulfilling their national functions of maintaining law and order, 
the exercise of which ends with the transfer of materials to the court. The origin of the national and 
criminal procedural functions of the prosecutor and the bodies of pre-trial investigation was investigated. 
It is determined that the origins of the introduction of such a figure as a prosecutor is the representation of 
"royal interests" in court, while in the introduction of the police - the maintenance of "royal order ". In other 
words, the historical basis for the activities of the police units is the maintenance of "public order" in the 
sense of "social order ", while the historical basis of the activities of the prosecutor's office is the 
representation of the state, that is, public interests in the court. 

Key words: prosecutor; investigator; bodies of pre-trial investigation; competence; subject of jurisdiction; 
functions. 
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ГЕНЕЗИС ІНСТИТУТУ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО 
ХАРАКТЕРУ 

На основі всебічного аналізу різнопланових джерел про-
аналізовано особливості поетапного розвитку інституту 
примусових заходів медичного характеру. Особливу увагу 
приділено питанням нормативного закріплення ставлен-
ня держави до неосудних осіб. Показано генезис формуван-
ня самого поняття «неосудність», розвиток процедурних 
аспектів застосування примусових заходів медичного ха-
рактеру до осіб, які їх потребують. 
Ключові слова: етапи розвитку інституту примусо-
вих заходів медичного характеру;  божевільні особи; юро-
диві особи; неосудні особи; примусове лікування.  

 
Постановка проблеми. Порівняльно-правове дослідження етапів розвитку 

інституту примусових заходів медичного характеру крізь історичну призму, починаючи з 
міфологічних уявлень людей про психічні розлади осіб і до виокремлення примусових 
заходів медичного характеру в окремий інститут, має соціальне та наукове значення, 
оскільки відкриває додаткові можливості удосконалення процесу імплементації 
європейських стандартів до національного законодавства. 

Виокремлення етапів історичного становлення думки і ставлення вчених та держави 
до інституту примусових заходів медичного характеру сприяє можливості прогнозування 
науковцями шляхів вдосконалення вказаного інституту з метою впровадження 
європейських стандартів при реалізації прав осіб з розладами психіки під час 
кримінального провадження.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням проблем розвитку та станов-
лення інституту примусових заходів медичного характеру активно займалися такі відомі 
науковці, як З. О. Георгадзе, М. Н. Голоднюк, В. В. Лень, Г. В. Назаренко, А. Н. Павлухин, 
А. А. Портнов, Т. М. Приходько, Ц. М. Фейнберг, С. Л. Шаренко, А. Шувалов та інші вчені.  

Метою даної статті є аналіз історичних періодів розвитку інституту застосування 
примусових заходів медичного характеру. 

Виклад основного матеріалу. Перший етап становлення інституту застосування 
примусових заходів медичного характеру (далі – інституту) прийнято називати донауко-
вим, його пов'язують з існуванням міфологічного світогляду, відповідно до якого наявність 
психічних захворювань розглядалась як кара богів, яких необхідно уласкавити, у тому 
числі і шляхом офірування для вилікування хворого, тобто медичне лікування хворим не 
надавалося. 

Однак правові акти тих часів вже містили інформацію щодо можливих наслідків 
для психічнохворих осіб, зокрема у XVIII ст. до н. е. за законами Хаммурапі договір 
купівлі-продажу раба міг бути розірваний, якщо протягом місяця після його укладення у 
раба виявиться хвороба «бенну» (епілепсія), а в VI ст. до н. е. в законодавстві Соломона 
містилася вказівка про невизнання заповітів божевільних [1]. У VI ст. до н. е. Дигести 
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Юстініана містили вказівку про звільнення божевільних від покарання за вбивство: «дос-
татньо того, що він покараний своїм божевіллям» [2]. 

Розвиток медицини у V ст. до н. е. зумовлює появу перших наукових спроб пояс-
нення психічної хвороби на медичному рівні, що започатковує другий етап становлення 
інституту примусових заходів медичного характеру. У цей період з’являються перші спро-
би лікування осіб, які страждають психічними хворобами. Так, давньогрецький філософ 
Гіппократ намагався лікувати психічнохворих: у випадку домінування меланхолічного 
темпераменту він рекомендував вдаватися до відволікаючої терапії шляхом застосування 
чемериці, кровопускань, блювотних засобів, суворої дієти, а при деяких захворюваннях він 
направляв хворих до Понтійських болот, де вони заражалися на лихоманку і 
виліковувалися від першого недугу [3, с. 6].  

Третій етап розвитку інституту доцільно пов'язати з розвитком теологічного 
світогляду в суспільстві, який суттєво відрізнявся своїми особливостями на території 
Київської Русі та в державах Західної Європи значними відмінностями в релігійних 
сповіданнях. Так, у першій чверті ХІІІ ст. у країнах Західної Європи під впливом католи-
цизму питання щодо психічнохворих осіб вирішували досить радикальними заходами, 
піддаючи їх катуванню або спалюванню. Під інквізицію потрапляли психічнохворі особи, 
яких обвинувачували в чаклунстві та зв’язках із нечистою силою. 

У Київській Русі під впливом прийнятого православ'я ставлення до психічнохворих 
осіб суттєво відрізнялося від країн Західної Європи. Відповідно до Уставу князя Володи-
мира Великого, церква повинна була надавати притулок вдовам, сиротам і божевільним [4, 
с. 160], а в Судному Законі князя Володимира Мономаха у главі «Про заповіт» містилась 
вказівка про виключення «біснуватих» із числа свідків.  

Крім того, дещо схожим було ставлення до осіб, які страждають психічними захво-
рюваннями на території Московії. Так, у 1551 році Іван Грозний закріпив за Священним 
синодом обов’язок поміщення божевільних до монастирів [5, с. 275]. Психічнохворих у 
монастирях лікували ченці, які мали дозвіл на проведення «вичитування», шляхом 
спеціальної молитви або шляхом дотримання хворими посту. Разом із тим тогочасне 
суспільство не відмовлялося від тілесних засобів лікування психічнохворих. Поряд із роз-
витком релігії вдосконалювалася медицина, яка, використовуючи плоди рослин, трави, 
коріння, органи і тканини різних тварин, розробляла лікарські засоби, які за своїми власти-
востями були близькими до сучасних біогенних стимуляторів. 

Особливістю періоду початок XIII – кінець XVII століття можна назвати поширення 
явища юродства, яке викликало любов та шану серед народу. Ставлення суспільства та 
влади до юродивих, інакше кажучи, блаженних, мала позитивну спрямованість, а тому і 
мови не йшлося про необхідність застосування до них примусового лікування. Так, вони 
знаходили своє місце у монастирях серед ченців.  

Дослідниками встановлено, що не всі юродиві були дійсно психічнохворими, хоча 
поведінка юродивих повністю відповідала поведінці божевільного [6, с. 44]. Проте з часом 
ставлення влади до цього явища змінилося: поряд із боротьбою проти нього Петра І і, як 
наслідок – припиненням канонізації юродивих, з'явилися й соматичні методи лікування 
психічнохворих осіб, зокрема влаштовувалися спеціальні печі, у котрі поміщали голову 
хворого, тривале обливання холодною водою, кровопускання, обертання тіла в 
спеціальному пристрої [3, с. 8].  

У контексті питання, що розглядається, цікавість викликають правові акти зазначе-
ного вище періоду, оскільки вони характеризуються наявністю приписів про звільнення 
психічнохворих осіб від відповідальності за деякі злочини. Так, норми Соборного укладу 
1649 року звільняли психічнохворого від відповідальності за вбивство, а відповідно до 
«Новоуказних статей про татебні, розбійні та вбивчі справи», прийнятих у 1669 році, «як-
що біснуватий вб’є, то є невинуватим у смерті» [7, с. 43]. У 1690 році була проведена пер-
ша лікарська експертиза в м. Вязьмі над жебраком, який вважав себе сином царя, що «живе 
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на небесах і ходить на небеса в отвір, а приймають його янголи». Його піддали 
освідуванню з боку дипломованих лікарів, кожен із яких надав свій висновок латинською 
та грецькою мовами, підекспертного визнали душевнохворим, таким, що страждає на 
меланхолію [1, с. 19].   

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що в період з першого по 
третій етапи розвитку інституту примусових заходів медичного характеру психічнохворі 
особи були позбавлені можливості отримувати належну психіатричну допомогу через 
відсутність відповідних наукових знань. 

Четвертий етап розвитку інституту починається з XVIII століття та пов'язаний із 
розвитком ідеї гуманізму – здобутку Великої французької революції. Не оминаючи і галузь 
психіатрії, ставлення до психічнохворих набирало більш гуманного вигляду, створювалися 
перші лікарні для психічнохворих, а видатним французьким лікарем Піннелєм вперше 
проголошено принцип лікування психічнохворих, згідно з яким їх звільняли від кайданів 
[8, с. 15]. 

У 1723 році, а потім у 1726 році Петро І видає Укази, забороняючи тримання ду-
шевнохворих у монастирях, натомість мали бути створені спеціальні лікарні для таких 
осіб, а згодом – особливі будинки для божевільних, проте жоден з Указів так і не був 
втілений у життя через низький рівень медицини, а тому психічнохворі й надалі утримува-
лися в монастирях [9, с. 262, 277]. У зв’язку зі становищем того часу, коли траплялися 
непоодинокі випадки ухилення дітей дворян від державної служби під приводами недоум-
ства, у 1722 році Петро І видає Указ «Про освідування дурнів у сенаті», та по 1815 рік про-
водиться освідування дворян у сенаті для визнання їх душевнохворими [10, с. 19]. У 
1767 році Катерина ІІ видає Указ, який зобов’язує мешканців Санкт-Петербургу 
повідомляти поліцію про всіх божевільних, що проживають у їхніх будинках, особливо 
про тих, які «спричиняють неспокій та займаються дивакуватими справами», а у випадку 
вчинення суспільно небезпечного діяння таким хворим, якщо той не був зареєстрований у 
поліції, власнику будинку загрожував значний штраф [11, с. 24]. 

Разом із тим з 1776 року, згідно з Указом Катерини ІІ, усіх душевнохворих 
злочинців мали утримувати в Суздальському монастирі незакованими та поводитися з ни-
ми «з можливо людською помірністю» [8, с. 43]. Крім того, цього ж року побудовано пер-
ший будинок для душевнохворих у Новгороді, потім у Москві та інших губернських 
містах [12, с. 13].  

У подальшому Указом імператора Олександра І від 1801 року «Про невіддання до 
суду пошкоджених в розумі людей, які вчинили в такому стані вбивство» обов'язком 
поліції і Лікарської управи стає упевнитися в реальності «ушкодження розуму» злочинця, 
що звільняло його від суду і зумовлювало розміщення в «будинок божевільних». Поступо-
во ці будинки перетворювалися на заклади, котрі можна було назвати психіатричними 
лікарнями [9, с. 41]. 

Отже, можна стверджувати, що починаючи з XVIII століття відмічається суттєвий 
прогрес розвитку інституту, оскільки з’являються перші психіатричні лікарні, а хворі по-
чинають отримувати психіатричну допомогу. 

П'ятий етап розвитку інституту припадає на початок XIX століття. У зв'язку з тим, 
що в той час переважна частина українських земель, зокрема Лівобережна, Слобідська, 
Правобережна та Південна Україна, входила до складу Російської імперії, значний внесок 
у розвиток інституту примусових заходів медичного характеру було зроблено під протек-
торатом Російської імперії. Цей період пов'язують із запровадженням лікарень для 
психічнохворих осіб та законодавчим закріпленням обов'язкової госпіталізації деяких 
категорій небезпечних хворих.  

Так поступово державні та земські психіатричні лікарні почали використовуватися 
як наукові бази для дослідження психічних розладів. Новий принцип надання 
психіатричної допомоги, висунутий відомим англійським лікарем Коннолі, пов'язаний із 
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відмовою від гамівних сорочок і зв'язування хворих, був підтриманий відомим російським 
психіатром С. С. Корсаком, який активно намагався запровадити його на рідних теренах 
[14, с. 278]. 

У 1827 році Державною радою було встановлено правила виписки із психіатричних 
лікарень осіб, які вчинили вбивства. Такі особи могли бути виписані по закінченню п’яти 
років за відсутності ознак психічної хвороби з дозволу Міністерства внутрішніх справ. У 
виняткових випадках при поручительстві впливових осіб допускалося скорочення 
п’ятилітнього терміну [12, с. 14]. 

Крім того, у 1832 році прийнято Звід законів, який передбачав звільнення 
психічнохворих осіб від кримінальної відповідальності не тільки за вбивства, а й за будь-
які інші злочини, та вперше передбачав примусове лікування осіб, які вчинили вбивство у 
стані божевілля [14, с. 277], із поміщенням їх до спеціальних відділень будинків 
божевільних окремо від інших осіб [7, с. 44]. 

Так, у вказаних нормативних актах відзначалося, що якщо протягом п’яти років у 
хворого не буде помічено припадків божевілля, він може бути звільнений із лікарні під по-
ручительство сім’ї чи сторонніх осіб, але в будь-якому випадку з дозволу Міністерства 
внутрішніх справ. При цьому повинна бути встановлена повна довіра до особи поручителя, 
а законом від 1838 року цей строк було скорочено до двох років [15, с. 8]. 

З прийняттям у 1845 році Укладу про покарання кримінальні та виправні, розшире-
но коло неосудних осіб, до яких могли бути застосовані примусові заходи медичного ха-
рактеру, та виділено три основні форми психічних розладів: хронічна форма у виді 
божевілля та недоумства; тимчасова форма у виді припадків, запаморочення і абсолютного 
безпам’ятства; інші розлади психічної діяльності внаслідок старіння, лунатизму, що по-
збавляють особу належного розуміння [12, с. 15].  

Відповідно до статті 102 Укладу, передбачалася можливість передачі хворих, які 
вчинили злочини у стані припадку, запаморочення чи абсолютного безпам’ятства, на 
піклування батькам, родичам, опікунам чи навіть стороннім, які бажають взяти хворого на 
своє піклування. У випадку недостатньої надійності опікуна, коли від нього не можна 
очікувати точного виконання покладених на нього обов’язків, хворого для лікування і на-
гляду за ним примусово поміщали в лікарню, де він і залишався до повного одужання [15, 
с. 9]. Особи, які вчинили вбивство, замах на власне життя і підпал, божевільні від народ-
ження, незалежного від того, чи згодні родичі взяти їх на піклування, доглядати за ними і 
лікувати їх, підлягали поміщенню в будинок божевільних [15, с. 44]. Божевільні та 
недоумкуваті, які вчинили вбивство, замах на вбивство, посягання на власне життя і 
підпал, у примусовому порядку поміщалися в зазначені будинки строком на два роки. Цей 
термін міг бути скорочений за відсутності суспільної небезпечності хворого і вирішенні 
питання про передачу його під нагляд особам, які заслуговують на довіру. Підставою для 
продовження строку примусового лікування були припадки, які свідчили про 
небезпечність хворого для оточуючих. У випадку загострення хвороби лікування зазначе-
них хворих ставало довічним [12, с. 15]. 

Відповідно до положень статті 103 зазначеного вище нормативного акта, правила 
статті 102 поширювалися на осіб, які втратили розумові здібності і розум унаслідок 
старіння, а також на лунатиків, які в припадку свого нервового розладу діяли без належно-
го розуміння, тобто таких хворих віддавали на піклування чи поміщали в один із закладів 
для догляду [15, с. 9]. 

Кримінальний уклад 1903 року закріпив новий підхід до визначення категорії осіб, 
які звільнялися від відповідальності через наявне психічне захворювання, стаття 93 пере-
дбачала, що не ставиться у провину злочинне діяння, вчинене особою, яка під час його 
вчинення не могла розуміти властивостей і значення діяння, що нею вчиняється, чи керу-
вати своїми вчинками внаслідок хворобливого розладу душевної діяльності, чи непритом-
ного стану, або ж розумової відсталості, яка виникла внаслідок тілесних вад чи хвороби. У 
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випадках, коли залишення такої особи без особливого нагляду суд визнає небезпечним, він 
віддає цю особу під відповідальний нагляд батьків чи інших осіб, які виявлять бажання 
прийняти її на своє піклування, чи поміщує її у лікувальний заклад [7, с. 44–45].    

Таким чином, дослідження періоду XIX століття дозволяє зробити висновок про 
позитивні зміни в розвитку інституту, передусім варто відзначити перші спроби правової 
регламентації примусових заходів медичного характеру. 

Шостий етап розвитку інституту примусових заходів медичного характеру безпосе-
редньо пов'язаний із розвитком законодавства радянського періоду.  Так, прийнятий у 1927 
році Кримінальний Кодекс УРСР передбачав можливість застосування «медичних заходів 
соціальної оборони» у виді примусового лікування або розміщення в медично-ізоляційні 
установи.  Вартими уваги є норми Кодексу, що надавали можливість застосовувати заходи 
соціальної оборони «відповідним органом перед судовим розглядом» [16, с. 22]. Таким чи-
ном, психічнохворі особи направлялися на примусове лікування не тільки судом, а й 
слідчими, і що важливо – за відсутністю судово-психіатричної експертизи, а виписувалися 
психіатрами без рішення суду. І тільки прийнята у 1935 році Інструкція «Про порядок при-
значення проведення примусового лікування психічнохворих, які вчинили злочини» 
закріпила положення, відповідно до якого призначення і зняття примусового лікування 
відносилися виключно до компетенції суду [12, с. 20].   

Кримінальний Кодекс УРСР 1960 року розмежовував види примусового лікування 
залежно від ступеня суспільної небезпечності психічнохворого, зокрема: 1) поміщення 
особи в психіатричну лікарню загального типу та 2) поміщення особи в психіатричну 
лікарню спеціального типу [17, с. 66]. Згодом, відповідно до змін, внесених 10 лютого 1988 
року Президією Верховної Ради Української РСР, у Кримінальний Кодекс було додано ще 
один вид примусових заходів медичного характеру, і з того часу існували такі види, як  
1) поміщення до психіатричної лікарні зі звичайним наглядом; 2) поміщення до 
психіатричної лікарні із посиленим наглядом; 3) поміщення до психіатричної лікарні із су-
ворим наглядом [18].  

Дані здійсненого аналізу радянського періоду дозволяють зробити висновок, що 
розвиток інституту примусових заходів медичного характеру ознаменувався рядом нега-
тивних тенденцій, серед яких регулювання питань примусового лікування підзаконними 
актами і відсутністю судового контролю за наданням недобровільної психіатричної допо-
моги. 

Сьомий етап розвитку інституту примусових заходів медичного характеру припадає 
на період становлення незалежності України і дотепер. Прийнятий у 2000 році закон 
України «Про психіатричну допомогу» вперше регламентував питання, пов’язані з 
госпіталізацією особи до психіатричного закладу, а у Кримінальному Кодексі України, 
прийнятому у 2001 році, з’явилося законодавче визначення мети примусових заходів ме-
дичного характеру, а також врегульовано питання їх продовження, зміни і припинення, 
одночасно у Кримінальному Процесуальному Кодексі України міститься окремий розділ, 
присвячений процедурі кримінального провадження щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру.   

Висновки. Проведене дослідження етапів становлення інституту примусових 
заходів медичного характеру дозволяє зробити висновок, що з розвитком правосвідомості 
людства зазнавав модифікацій як процес захисту суспільства від душевнохворих, що вчи-
няли злочини, так і процес лікування вказаних осіб. За часи свого існування суспільство 
зробило значні кроки на шляху до нормативного закріплення прав осіб із розладами 
психіки, і тому важливим кроком сьогодення вважаємо зосередження уваги на реалізації та 
дотриманні прав таких осіб.    
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ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

На основе всестороннего анализа разноплановых источников исследования проанализированы 
особенности поэтапного развития института принудительных мер медицинского характера. 
Особое внимание уделено вопросам нормативного закрепления отношения государства к невме-
няемым. Показано генезис формулирования самого понятия невменяемости и создания специаль-
ных учреждений с введением мер медицинского характера. 

Ключевые слова: этапы развития института принудительных мер медицинского характера; 
безумцы; юродивые; невменяемые; принудительное лечение. 
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GENESIS OF THE INSTITUTE FOR THE APPLICATION OF COMPULSORY 
MEDICAL MEASURES 

On the basis of a comprehensive analysis of diverse sources of research, the article analyzes the peculiarities 
of the phased development of the institute of compulsory measures of a medical nature. Particular 
attention is paid to the issues of normative consolidation of the state's relation to insane persons. It also 
reflects the genesis of formulating the very concept of insanity and the creation of special institutions with 
the introduction of medical measures. 

Achievement of social and scientific significance is possible through the comparative legal study of the 
development stages of the institute of compulsory measures of a medical nature through a historical prism, 
starting with the mythological notions of people about mental disorders of individuals and the isolation of 
compulsory measures of a medical nature in a separate institute. Conducting such studies will open up 
additional opportunities for improving the process of implementing European standards in national 
legislation. 

The distinction between the stages of the historical formation of the opinion and the scientists’ attitude and 
the state towards the institute of compulsory measures of a medical nature contributes to the possibility for 
scientists to predict retrospective ways of improving the institute of primitive measures of medical 
character in order to implement European standards in the process of realizing the people’s rights  with 
mental disorders.  

Taking into account the volume of existing information on the given issue and foreign experience, it is 
possible to conduct a study of the establishing stages the institute of compulsory measures of medical 
nature. Conducting such a study will open up the opportunity to know the modifications that have 
undergone the process of protecting society from the mentally ill who have committed crimes, as well as the 
process of treatment these individuals. 

In addition, the article provides normative legal acts that stipulate the status of persons with mental 
disorders since the time of existence of the state and until the end of the year. 

Key words: stages of development the institute of compulsory measures of a medical nature; crazy persons; 
foolish persons; unknowing persons; compulsory treatment. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ  
ОКРЕМИХ КОНСТРУКТИВНИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАЗОВОЇ ЗБРОЇ  
В СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті здійснено комплексний аналіз конструктивних 
особливостей окремих зразків газової зброї. Приділено ува-
гу актуалізації газової та сигнальної зброї іноземного ви-
робництва на українському ринку та невідповідності ха-
рактеристик такої зброї вимогам, викладеним у методи-
ках та стандартах нашої держави. Вказано на супереч-
ності, що виникають при експертній оцінці та встанов-
ленні типової приналежності газової зброї, що обумовлено 
конструкцією, яка дозволяє переводити її в іншу цільову 
групу без внесення незворотних змін «de facto» та відсут-
ністю закріпленої законодавчої реакції  на зазначений 
феномен «de jure». 
Ключові слова: вогнепальна зброя; газова зброя; газова 
зброя, пристосована для стрільби кулевими патронами; 
перероблена газова зброя. 

 
Постановка проблеми. В останній час в Україні стрімко розвиваються кризові 

явища в політичній та економічній сферах, що, безперечно, впливає на мінімально встано-
влений та дійсний прожитковий рівень громадян. У часи нестабільності соціальних на-
строїв у державі зростає кількість злочинів, спрямованих на життя та здоров’я громадян, а 
також на незаконне заволодіння чужим майном. Такі тенденції мають наслідком виник-
нення нових видів зброї, характеристики якої викликають сумніви щодо віднесення її до 
певної категорії. До такої зброї можна віднести газові пістолети та револьвери, які присто-
совані для стрільби кулевими снарядами. Зумовлено це, передусім, можливістю їх легкої 
переробки, а також тим, що більшість зразків газової зброї виготовляються на базі бойових 
зразків. Спрощена конструкція, доступна ціна та можливість вільного придбання зумов-
люють попит на газову зброю серед населення, що, своєю чергою, сприяє випадкам пере-
робки її у вогнепальну. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначена проблематика не є новою як 
для криміналістичної доктрини, так і для практики. Протягом останніх років вчені у своїх 
працях як ремарочно, так і повноцінно розкривають особливості вивчення газової зброї в 
межах судової експертології або розглядають специфіку закріплення такої зброї у вітчиз-
няних нормативно-правових актах. Однак, не дивлячись на те, що зброєзнавство є предме-
том дослідження багатьох учених (А. В. Кофанов, П. Д. Біленчук, І. В. Ігнатьєв, 
О. С. Павленко, Р. Г. Захарченко, М. Л. Коміссаров та ін.), платформою для дискусій, нау-
кові розвідки в цій площині мають свій сенс, обумовлений відсутністю чітких дефініцій, 
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загального розуміння, а також повноцінного, нормативно закріпленого, порядку обігу як 
зброї взагалі, так і газової зокрема. 

Формування мети статті. Враховуючи своєчасність вивчення газової зброї в умо-
вах сьогодення (загострена політична ситуація, проведення бойових дій тощо), а також з 
метою формування сукупності пропозицій щодо вирішення теоретичних та прикладних 
проблем, пов'язаних з обігом окремих зразків газової зброї, вважаємо за доцільне провести 
комплексний аналіз правових, наукових та методичних основ криміналістичного дослі-
дження такої зброї. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день у власності громадян перебу-
ває велика кількість зброї самозахисту, більшість якої складає газова зброя, яка за своїми 
конструктивними особливостями та принципом дії схожа з бойовими аналогами, що приз-
водить до спірних питань щодо віднесення її до вогнепальної зброї та встановлення типо-
вої приналежності. 

Газову зброю, яка перебуває в обігу в Україні, на нашу думку, умовно можна поді-
лити на три групи: 

– газові пістолети та револьвери, конструкція яких повністю відповідає вимогам 
діючих стандартів та не дозволяє здійснювати постріли кулевими снарядами; 

– пістолети та револьвери, які виробником класифікуються як газові, проте випус-
каються без захисних елементів, які б перешкоджали його використанню як вогнепальну 
зброю (відсутні будь-які перетинки чи втулки в каналі ствола та каморах, або вони наявні, 
але не запобігають проведенню стрільби з використанням снарядів); 

– пістолети та револьвери, виготовлені шляхом переробки газової зброї, у результа-
ті чого вони набувають властивостей вогнепальної зброї. 

Якщо з першою групою все зрозуміло, то з другою та третьою виникають питання 
щодо встановлення їх призначеності та віднесення до категорії вогнепальної зброї. 

Упродовж останніх років на територію України великими партіями надходить зброя 
закордонних фірм, яка виробником класифікується як сигнальна або газова, проте за свої-
ми конструктивними особливостями абсолютно не відповідає вимогам, які висуваються до 
такої зброї в Україні. Така зброя, як правило, або має втулки чи перетинки, які вільно ви-
кручуються за допомогою інструментів загального вжитку, або просто має гладкий канал 
ствола, що в обох випадках не перешкоджає використанню кулевих патронів. Контроль за 
обігом такої зброї повинен починатися ще з перетинання контролю, адже на територію 
України не повинні ввозитись пристрої, які завідомо не відповідають вимогам діючих ста-
ндартів та методик. Ті ж зразки, які вдалося перевезти на територію України або ті, які ра-
ніше були зареєстровані як газові чи сигнальні, повинні вилучатися органами дозвільної 
системи під час їхньої реєстрації та перереєстрації.  

Відповідно до положень «Методики криміналістичного дослідження газових пісто-
летів і револьверів» газова зброя розглядається як вид зброї несмертельної дії, яка призна-
чена для тимчасового виведення з ладу живої сили шляхом викидання газодимної хмари з 
суміші речовин сльозоточивої чи дратівної дії за рахунок вибухового загоряння пороху або 
речовини, яка його замінює [1]. 

У той же час СОУ 78-19-001:2007 «Пістолети, револьвери та інші короткоствольні 
пристрої несмертельної дії: загальні технічні умови» виділяє такий вид зброї як газова 
зброя з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмерте-
льної дії і визначає її як таку газову зброю, яка має додаткову можливість стрільби патро-
нами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії [2]. До категорії вогнепа-
льної таку зброю даний документ не відносить. 

Дія газових пістолетів та револьверів заснована на принципі вогнестрільності, що, у 
свою чергу, дає можливість використання її для фізичного ураження цілі, а не впливу на 
біологічний об’єкт дратівною газоподібною речовиною. На нашу думку, при використанні 
патрону травматичної дії в газовій зброї, така зброя перестає бути газовою, адже втрачає 
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своє пряме призначення – виведення з ладу живої сили викиданням газодимної хмари із 
суміші речовин сльозоточивої чи дратівної дії. Тому термін «газова зброя з можливістю 
стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії» взагалі є 
суперечливим та недоцільним. Таку газову зброю необхідно визначити, скоріше, як газову 
зброю, пристосовану для стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами не-
смертельної дії.  

Сказане вище підтверджується також «Методикою криміналістичного дослідження 
газових пістолетів та револьверів», пункт 2.2. якої закріплює, що призначення досліджува-
ного екземпляру для викидання суміші речовин сльозоточивої чи дратівної дії із застосу-
ванням газового патрону визначається за наявністю сукупності конструктивних елементів, 
які дозволяють віднести його до певного різновиду газової зброї. 

Призначення досліджуваного екземпляра для викидання суміші речовин сльозото-
чивої чи дратівної дії із застосуванням газового патрону встановлюється в результаті: ви-
значення наявності необхідної сукупності конструктивних елементів та встановлення по-
дібності за зовнішніми ознаками.  

За наявності сукупності конструктивних елементів, які дозволяють використання 
патронів не одного, а декількох видів, за визначальний визнається патрон з найбільшою 
уражуючою дією [1]. 

Положення даної методики також передбачають визначення енергетичних показни-
ків снарядів, які можуть заряджатись окремо від патрону, тобто якщо конструкція зброї 
передбачає можливість вміщення з дульної сторони ствола снаряда. Слід зазначити, що в 
більшості випадків під час проведення експериментальної стрільби в такий спосіб показ-
ник питомої кінетичної енергії стріляного снаряда складає більше 2 Дж/мм², що свідчить 
про те, що даний снаряд може спричинити проникаючі поранення. Наявність такої зброї в 
обігу є досить небезпечним явищем і потребує реакції з боку держави. 

Газова зброя як вітчизняного, так і іноземного виробництва, незважаючи на зовніш-
ню схожість з бойовими зразками, а іноді і являючись точною їхньою копією, не належить 
до вогнепальної і призначена для активного захисту та оборони людини від нападу. Пере-
робка газових пістолетів і револьверів для застосування боєприпасів має кримінальний ха-
рактер і змінює їх призначення. Такі зразки зі зброї самозахисту перетворюються на бойо-
ву (що використовується для злочинних цілей), набуваючи критеріїв вогнепальності та на-
дійності. За зовнішнім виглядом вона майже не відрізняється від газової, але на ній відсут-
ні випробувальні клейма, які б свідчили, що ця модель пройшла випробування на відпові-
дність вимогам безпеки [3, с. 195]. 

За експертної оцінки та встановленні типової приналежності газової зброї, присто-
сованої для стрільби патронами травматичної дії, виникають значні суперечності. З одного 
боку, у випадках переробки така зброя втрачає властивості газової, стаючи, фактично, 
конструктивно призначеною для механічного ураження цілі на відстані снарядом, що 
отримує спрямований рух за рахунок енергії порохового заряду, тобто набуває властивос-
тей вогнестрільної зброї. З іншого боку, якщо стандартна газова зброя заводського вигото-
влення дозволяє проведення пострілів патронами травматичної дії, це не дає достатні підс-
тави для віднесення її до категорії вогнестрільної. Це пояснюється тим, що сам факт заря-
джання газової зброї травматичним патроном не змінює конструктивних особливостей 
зброї, а змінює її призначення. Не можна стверджувати, що бойовий пістолет «Форт-12», 
заряджений холостим патроном, перестає бути бойовим, адже тоді виходить, що класифі-
кація ствольної зброї залежить виключно від патронів, що в ній використовуються. 

На думку А. Д. Корецького, правова оцінка газової зброї змінюється при заряджанні 
її дробовими чи іншими патронами. У цей момент відбувається пристосування зброї не-
смертельної дії до стрільби боєприпасами, що повинно кваліфікуватися як виготовлення 
вогнепальної зброї та його подальше зберігання, носіння, перевезення, збут тощо [4]. 
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Відповідно до п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 
2002 року № 3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне пово-
дження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями 
чи радіоактивними матеріалами» під незаконним виготовленням холодної, вогнепальної 
зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибу-
хових пристроїв потрібно розуміти умисні, вчинені без передбаченого законом дозволу дії 
щодо їх створення чи перероблення, унаслідок чого вони набувають відповідних характер-
них властивостей. 

Такими діями, зокрема, є перероблення ракетниці, стартового, будівельного, газово-
го пістолета, інших пристроїв, пристосованих для відстрілу патронів, споряджених гумо-
вими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, у 
зброю, придатну до стрільби, або мисливської (у тому числі гладкоствольної) рушниці – в 
обріз, виготовлення вибухових речовин, вибухових пристроїв чи боєприпасів з викорис-
танням будь-яких компонентів, які самі по собі не є вибухівкою, але внаслідок цих дій на-
бувають здатності до вибуху, тощо [5]. 

Жоден нормативно-правовий акт не передбачає відповідальності за переробку газо-
вої зброї у зброю травматичної дії, що, на нашу думку, є значним упущенням. Порядок 
отримання дозволу на газову зброю контролюється з боку держави значно менше, аніж 
зброї, пристосованої для стрільби еластичними снарядами. Право на придбання газової 
зброї мають усі особи, які досягли 18 років та відповідають окремим вимогам, а дозвіл на 
вогнепальну зброю травматичної дії може отримати лише чітко окреслене коло суб’єктів. 
Також існує обмеження стосовно того, що зброя травматичної дії, щодо якої видається до-
звіл, має бути виключно вітчизняного виробництва, газова ж зброя обмежень щодо країни-
виробника не має. Ступінь суспільної небезпеки зброї травматичної дії не може порівню-
ватися зі ступенем суспільної небезпеки бойової зброї, за переробку в яку ст. 263-1 Кримі-
нального кодексу України передбачає відповідальність [6]. Однак, на нашу думку, відпові-
дальність за переробку газової або стартової зброї у зброю травматичну має бути передба-
чена в нормативних актах. Закріплення відповідальності за такі дії в кримінальному зако-
нодавстві є не досить виправданим, проте вона може бути передбачена Кодексом про ад-
міністративні правопорушення.  

Вживані способи переробки залежать від різних чинників, які можна розділити на 
дві групи: що затрудняють внесення змін в конструкцію, або навпаки, такі, що сприяють 
цьому. До чинників, що затрудняють переробку газової зброї, можна віднести: а) перероб-
ку конкретної моделі газової зброї, що вимагає спеціальних пізнань або спеціального уста-
ткування; б) переробку, що вимагає використання значної кількості деталей для того, щоб 
досягти зміни конструкції або її повну заміну; в) складність конструкції замінюваних дета-
лей, що затрудняє їх відтворення; г) неможливість внесення змін в конструкцію деталей 
без порушення цілісності інших частин зброї; ґ) саморобна заміна або зміна деталей, яка 
вимагає виготовлення додаткових пристроїв [7, с. 18–20]. 

 До чинників, що сприяють внесенню змін в конструкцію, відносяться:  а) повна 
конструктивна відповідність частин і деталей бойовим аналогам;  б) незначність зусиль, 
потрібних для переробки вибраної моделі газової зброї; в) мінімальна кількість частин і 
деталей, потрібних для внесення змін; г) доступність і простота саморобного виготовлення 
замінюваних деталей і частин [7, с. 18–20]. 

Під час дослідження переробленої газової зброї спеціалісти науково-дослідних 
установ встановлюють первинну модель зброї, враховуючи конструктивні особливості ча-
стин та механізмів, які збереглися, а також, за наявності, за маркувальними позначеннями. 
Однак відсутність точних відомостей про особливості конструкції та маркування газової 
зброї вітчизняних та іноземних виробників значно ускладнює даний процес та може в 
окремих випадках призвести до експертної помилки. Тому, на нашу думку, з метою під-
вищення рівня діяльності експертних установ, а також сприяння більш швидкому встанов-
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ленню істини за кримінальними та адміністративними провадженнями, які вчинені з вико-
ристанням газової зброї (як переробленої, так і без внесення змін), необхідно створити 
єдину базу, в яку виробниками б вносилась актуальна інформація про конструктивні особ-
ливості окремих моделей зброї, наявність в них захисних елементів та маркувальних поз-
начень.  

Ще однією проблемою, пов’язаною з переробкою газової зброї в зброю травматич-
ної дії, є те, що практично всі моделі газових пістолетів та револьверів мають бойові ана-
логи. Перш за все, це полегшує злочинцям пошук необхідних деталей для переробки, адже 
деталі бойової зброї майже завжди відтворюються в газовій зброї, з єдиною різницею в ма-
теріалі, з якого вони виготовляються. На нашу думку, виправданим є конструювання газо-
вої зброї таким чином, щоб використання деталей бойової зброї було неможливим чи ви-
магало значних зусиль, що дасть менше змоги переробки газової зброї та її застосування 
для реалізації злочинних намірів. Також негативним аспектом того, що газова зброя має 
вигляд бойової, є можливість використання її з метою психологічного впливу на особу. 
При погрозі газовою зброєю у особи, на яку здійснюється напад, складається відчуття реа-
льної погрози зброєю бойовою. Проте при регламентації правового режиму зброї необхід-
но виходити не з її похідних чи другорядних властивостей, а з вражаючої здатності та ці-
льового використання. Вирішити цю проблему, на нашу думку, можливо шляхом виготов-
лення газової зброї з матеріалу яскравого кольору та такої конструкції, яка б не мала ана-
логів серед бойової. Це допоможе особі, на яку напали, усвідомити, що проти неї застосо-
вується зброя несмертельної дії та понести меншу шкоду від злочинного посягання. 

Висновки. Підбиваючи підсумки викладеного вище, можна стверджувати, що на 
сьогоднішній день випадки пристосування газової зброї для стрільби еластичними снаря-
дами стають більш поширеними. Простий порядок придбання такої зброї та незначні зу-
силля для переробки призвели до того, що все частіше знаряддями злочинів стає газова чи 
стартова зброя, що пристосована до стрільби патронами травматичної дії, а також саморо-
бними патронами. Значним упущенням, на нашу думку, є відсутність будь-якої відповіда-
льності за таку переробку, а тому вважаємо за необхідне введення адміністративної відпо-
відальності за переробку газової, стартової зброї у зброю травматичної дії. Така необхід-
ність обумовлена тим, що ступінь суспільної небезпеки зброї травматичної дії значно ви-
щий за аналогічний показник газової зброї. 

Серед проблем, що пов’язані з газовою зброєю, пристосованою для стрільби елас-
тичними снарядами, також можна виділити те, що більшість зразків газової зброї виготов-
ляються на основі бойового аналогу, а це полегшує правопорушнику пошук необхідних 
деталей для заміни, а також те, що існує чимало моделей зброї, які без значних зусиль при-
стосовуються для стрільби кулевими патронами. Для вирішення проблеми пристосування 
газової зброї для стрільби травматичними патронами необхідно розробляти конструкцію 
газових пістолетів, яка б відрізнялася від конструкції бойової зброї. Також з метою покра-
щення діяльності експертних підрозділів необхідно, на нашу думку, створити єдину базу, в 
яку виробники будуть вносити актуальну інформацію про конструктивні особливості 
окремих моделей зброї, наявність в них захисних елементів та маркувальних позначень.  

Врахування запропонованих нами положень при здійсненні практичної діяльності 
відомчих органів може сприяти підвищенню рівня боротьби зі злочинами, що вчиняються 
з використанням газової зброї та зниженню рівня злочинності. 
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В статье автором проводится комплексный анализ конструктивных особенностей отдельных 
образцов газового оружия. Обращается внимание на актуализацию газового и сигнального оружия 
иностранного производства на украинском рынке и несоответствие характеристик такого 
оружия требованиям, изложенным в методиках и стандартах нашей страны. Автор также ука-
зывает на противоречия, которые возникают при экспертной оценке и определении типовой 
принадлежности газового оружия, что обусловлено конструкцией, которая позволяет переводить 
её в другую целевую группу без внесения необратимых изменений «de facto»и отсутствием закре-
плённой законодательной реакции на указанный феномен «de jure». 

Ключевые слова: огнестрельное оружие; газовое оружие; газовое оружие, приспособленное для 
стрельбы пулевыми патронами; переделанное газовое оружие. 
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THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF STUDIES  
OF THE SPECIFIC GAS WEAPONS DESIGN FEATURES  

IN THE FORENSIC EXPERT ACTIVITY 
In the article the author carries out a comprehensive review of the design features of individual samples of 
gas weapons. Attention is paid to actualization of gas and warning weapons of foreign manufacture in the 
Ukrainian market and non-compliance of the characteristics of such weapons with the requirements set 
forth in the methods and standards of our country. The author also points out the contradictions arising 
from the expert assessment and defining the type of gas weapons due to the design allowing transferring 
such weapons to another target group without making irreversible changes “de facto” and the lack of 
reaction established by the Law to the phenomenon “de jure”. Taking into account the current trends has 
allowed to establish that the control over the circulation of the examined weapons should start with the 
crossing of the control as the devices knowingly failing to meet the requirements of the due standards and 
methods  should not be carried to the territory of Ukraine. And the ones that were carried to the territory of 
Ukraine or those that were previously registered as gas or warning should be withdrawn by the authorities 
of licensing system upon their registration and re-registration. 

The author notes that the operation of gas guns and revolvers is based on the principle of firepower, which, 
in turn, makes it possible to use it for the physical destruction of the target but not the impact on a 
biological object by the irritating gaseous substance, wherefore the opinion is advocated that while using a 
non-lethal cartridge in gas weapons such a weapon ceases to be gas since it loses its intended purpose – the 
disabling of manpower by blowing of gas and smoke cloud from a mixture of substances with tear or 
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irritant effects. Therefore, the term “gas weapons allowing shooting with ammunition, equipped with 
elastic bullets of non-lethal action” is generally controversial and inappropriate. Such gas weapons need to 
be defined, rather, as a gas weapon adapted for shooting with ammunition, equipped with elastic bullets of 
non-lethal action. 

The article concludes that responsibility for the processing of gas or starting weapons into traumatic one 
should be provided for in normative acts. Confirming the liability for such actions in the criminal 
legislation is not sufficiently acquitted, but the latter may be envisaged in the Code of Administrative 
Offenses. The author provides the consideration of the proposed provisions in the course of practical 
activities of the departmental bodies can contribute to increasing the level of combating crimes committed 
using gas weapons and lowering of crime rates.  

Key words: firearms; gas weapons; gas weapon adapted for shooting with ammunition; processing of gas or 
starting weapons; processed gas weapons. 
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У статті проаналізовано поняття іншомовної комуні-
кативної компетентності та визначено, що вільне воло-
діння іноземною мовою є свідченням професійного потен-
ціалу фахівця-правоохоронця. Визначено, що викорис-
тання спеціальних навчальних посібників сприяє форму-
ванню іншомовної комунікативної компетентності, зок-
рема розвитку навичок усної та писемної професійної ко-
мунікації іноземною мовою, формує готовність фахівців-
правоохоронців до міжособистісного професійного спілку-
вання. 
Ключові слова: іншомовна комунікативна  компетен-
тність; письмова та усна комунікативність; іншомовна 
фахова комунікація; мовна культура; фахівець-
правоохоронець; навчальний посібник. 

 

Постановка проблеми. Процес пізнання людиною себе і світу, її гармонійну адап-
тацію в соціумі та успішну самореалізацію в різноманітних соціальних сферах, ефективну 
міжособистісну комунікацію і взагалі розвиток і збереження духовної та матеріальної ку-
льтури людства неможливо уявити без опори на мову. У зв’язку з цим фундаментальне й 
стратегічне значення отримує проблема формування мовної особистості – суб’єкта, який 
володіє «сукупністю здібностей і якостей, що дозволяють йому здійснювати суто людську 
діяльність – говорити, спілкуватися, створювати усні й письмові мовні твори, відповідні 
© Лопатинська І. С., Мамонова О. І., 2018 
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цілям і умовам комунікації, отримувати інформацію з текстів, сприймати мову» [8, с. 11]. 
Важливим чинником інтенсифікації цього процесу є мовна освіта. Як визначено у Загаль-
ноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, лише шляхом кращого володіння сучасни-
ми європейськими мовами можна полегшити спілкування та взаємодію між європейцями з 
різними рідними мовами заради підтримки європейської мобільності, взаєморозуміння і 
співпраці, та подолати упередження і дискримінацію» [7, с. 15]. 

Згідно зі стратегією розвитку мовної освіти в Україні, зміст якої визначено у Націо-
нальній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, система неперервної мовної 
освіти має забезпечити обов'язкове опанування громадянами України державною мовою, 
можливість знати рідну (національну) та  вивчати іноземні мови. Освіта сприяє формуван-
ню високої мовної культури та мовної компетентності громадян, поваги до державної мови 
та мов національних меншин України, толерантного ставлення до носіїв різних мов і куль-
тур [6]. В умовах глобалізації суспільства, розширення міжнаціональних професійних від-
носин особливої актуальності набуває питання іншомовної  підготовки фахівців-
правоохоронців, які б вільно володіли іноземною мовою. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фахівці з проблем мовної освіти підк-
реслюють необхідність комунікативної спрямованості навчання мов (Т. Ганніченко, 
О. Горошкіна, О. Іскандарова, В. Костомаров, Г. Лещенко, О.  Малиновська, С. Масон, 
Л. Мацько, Є. Пассов, М. Пентилюк, В. Селезньова, В. Скалкін, О. Хорошковська та ін.). 
Так, на думку О. Хорошковської, основною метою вивчення навчальних предметів є форму-
вання комунікативної компетентності особистості [9, с. 44]. Результати аналізу фахової лі-
тератури свідчать, що спеціаліста сьогодні розуміють не тільки як професіонала з певного 
фаху у вузькому смислі, але й обов’язково як висококультурну особистість, яка має не 
тільки  різного роду специфічні професійні вміння та навички, але й володіє іноземною 
мовою, виявляє готовність до професійної комунікації. Отже, грамотна мова фахівця – це 
свідчення його професійного потенціалу, змістові рамки якого визначають також рівень за-
гальнокультурного розвитку особистості. Відповідно до цього, головними завданнями на-
вчання іноземної мов  визначено: створення позитивної мотивації до їх засвоєння; форму-
вання вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності; засвоєння знань про найважли-
віші мовні одиниці, необхідні й достатні для формування комунікативного орієнтованого 
мовлення; залучення до національної культури народу, мова якого викладається як окремий 
предмет; інтелектуальний, моральний, соціокультурний та естетичний розвиток особистості [9]. 

З огляду на це, метою нашої статті є розкрити можливості формування професійної 
іншомовно-комунікативної компетентності фахівців у закладах вищої освіти  через вико-
ристання спеціальних навчальних посібників,  які сприяють розв’язанню важливих завдань 
іншомовної комунікативної компетентності: розвитку навичок професійної комунікації 
майбутніх фахівців-правоохоронців та формуванню в них готовності до міжособистісного 
та професійного спілкування з різними суб’єктами. 

Виклад основного матеріалу. Визначаючи заходи щодо покращення іншомовної пі-
дготовки студентів немовних закладів вищої освіти, О. Малиновська та С. Масон констату-
ють, що весь процес вивчення іноземних мов необхідно повністю зорієнтувати на комуніка-
тивний метод навчання з метою формування, розвитку та удосконалення у студентів фахово-
комунікативної компетенції [5, с. 379]. 

Необхідність забезпечення ефективності професійної комунікації вимагає від кому-
нікантів володіння достатнім рівнем професійної комунікативної компетентності. Пробле-
му застосування компетентнісного підходу у процесі формування мовної особистості роз-
робляли А. Богуш, О. Горошкіна, С. Караман, М. Пентилюк, Т. Симоненко ін. Сам термін 
„комунікативна компетентність” був запропонований Д. Хаймсом у 1972 році  і означав 
уміння використовувати мову у різних соціальних контекстах [11]. 



Правовий часопис Донбасу № 4 (65) 2018 

230 
 

Під професійно-орієнтованим навчанням мов науковці розуміють навчання, яке вра-
ховує потреби студентів у вивченні іноземної мови та особливості майбутньої професії або 
спеціальності, які, своєю чергою, вимагають її вивчення [2]. Практично всі форми діяльнос-
ті фахівця правоохоронних органів передбачають професійне спілкування, обмін інформа-
цією, під час навчання у закладі вищої освіти зі специфічними умовами майбутнім правоо-
хоронцям слід навчитися професійного спілкування та бути готовими до оптимальної про-
фесійної діяльності комунікативного характеру (як усної, так і письмової) у відповідності 
до особливостей служби, типу діяльності, підрозділів та посад. 

Л. Гріднєва розглядає поняття „іншомовна комунікативна компетенція майбутніх 
правоохоронців” як цілісне інтегративне утворення особистості, що є окремим складо-
вим компонентом професійної комунікативної компетентності й складається з відповід-
ної мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції, формується на основі дворівне-
вого підходу – „знання – їх практична реалізація” в контексті створеного ціннісно-
смислового комунікативного середовища й дозволяє реалізувати інтеркультурну кому-
нікативну функцію майбутніх правоохоронців у процесі професійної діяльності [1,  
с. 11]. 

Оскільки мова є важливим інструментарієм професійної діяльності правоохоронців, 
предмети мовознавчого спрямування в програмі їх професійної підготовки слід сприймати 
та усвідомлювати як фахові. Водночас процес вивчення іноземної мови має ґрунтуватися 
на тісній взаємодії з іншими фаховими предметами, виявляючи у такий спосіб цілісність та 
практичну спрямованість мовної підготовки. Невід’ємним традиційним засобом форму-
вання мовно-комунікативних знань, умінь та навичок на всіх освітніх рівнях, зокрема й у 
закладах вищої освіти, є спеціальні навчальні посібники.  

Отже, навчальні посібники в курсі іноземної мови мають бути  інформаційно-
насиченими, вони одночасно мають містити як іншомовні лексико-граматичні матеріали, 
так і матеріали, що висвітлювали професійно значущу сферу діяльності майбутніх 
фахівців-правоохоронців. Серед найважливіших методів і прийомів, що сприяють 
цілеспрямованому розвитку мовленнєвих умінь і навичок, допомагають курсантам удоско-
налювати знання іноземної мови Т. Гороховська називає теоретичне вивчення мови 
(бесіда, повідомлення, робота з підручником). 

 Саме тому, враховуючи теоретичні дослідження вітчизняних та зарубіжних науко-
вців, нами було розроблено  навчальний посібник «Crimes and punishment» для курсантів 
та студентів [4]. Навчальний посібник складено з метою навчити курсантів та студентів 
володіти правничою лексикою, сформувати навички роботи з літературою за фахом, які 
спрямовані на розвиток аналітичного мислення, а також на активізацію мовленнєвої кому-
нікації,  зумовленої професійними потребами, розширення, поглиблення та закріплення 
фахової лексики англійської мови з опорою на правничі тексти, які супроводжуються 
вправами та завданнями на розуміння змісту текстів. Мовні тексти містять інформацію, 
необхідну для майбутньої спеціалізації курсантів з тих або інших фахових питань.  

Посібник складається з 14 розділів, які відповідають темам робочої програми з 
дисципліни «Іноземна мова (англійська)». Кожен розділ ідентичний за структурою та 
складається з декількох завдань. Завдання включають множинний вибір, пошук 
відповідностей, переклад, словотворення, розподіл та інші вправи, які націлені на 
перевірку засвоєння лексичного матеріалу. Додаткові тексти призначені для самостійного 
опрацювання. Після читання текстового матеріалу курсантам пропонується зробити вис-
новок на основі викладених у тексті фактів, дати їх оцінку, інтерпретацію та післятекстові 
вправи, а саме: з’єднати фрагменти речення; заповнити пропуски в реченнях; вставити в 
слова пропущені букви; замінити українські слова в реченнях англійськими; заповнити 
пропуски в реченнях, вибираючи слова з групи синонімів; пояснити значення слів у 
реченні іноземною мовою; скласти власні речення з вивченими словами та словосполучен-
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нями; виправити помилки відповідно до змісту тексту, чи вибору слів; скласти речення з 
набору слів; вибрати до дефініцій відповідні слова; виправити помилки в підкреслених 
словах; розширити речення, використовуючи нові слова; трансформувати монологічне 
мовлення в діалог; виділити ключові слова з тексту; знайти зайве слово в лексичному ряду 
з теми; виділити в кожному абзаці речення, яке передає основну думку; скласти на основі 
ключових слів та тез переказ тексту; скласти план тексту; перекласти текст з листа; транс-
формувати текст з теперішнього часу в минулий чи в майбутній; поставити запитання до 
тексту; відповісти на запитання щодо змісту тексту. 

Такі вправи допомагають не лише перевірити вивчений матеріал, а також виявити 
помилки курсантів та студентів, подолати організаційно-педагогічні та психологічні 
труднощі професійного спілкування. Своєю чергою, знання професійної лексики, ведення 
правильно організованого монологічного іншомовного мовлення, адекватний переклад 
професійних повідомлень на іноземну чи рідну мову сприяли формуванню стійких мовних 
навичок у курсантів. Словник професійної термінології зорієнтує та сприятиме її 
засвоєнню. Вирішення запропонованих завдань вимагає від курсантів інтегрованого засто-
сування знань, отриманих протягом вивчення дисципліни і дозволяє перевірити вміння 
курсантів та студентів орієнтуватись у практичних та теоретичних аспектах дисципліни. 
Матеріал посібника побудований так, щоб курсанти та студенти використовували його як 
під час аудиторних занять, так і у ході самостійного опрацювання розмовних тем для роз-
витку усного мовлення. 

Розробка й застосування в навчальному процесі  навчального посібника 
здійснювались нами з урахуванням вимог професійного спілкування правоохоронців, 
принципу поступового переходу від простих до складних завдань, наявності контролю та 
самоконтролю, систематичності виконання. На заняттях  з іноземної мови 
використовується навчальний посібник, що дозволяє формувати у майбутніх фахівців-
правоохоронців знання структури мови, уміння адекватно застосовувати лексеми, зокрема 
професіоналізми, у мовленні, а також здатність їх декодувати. 

Під час вивчення іноземної мови за розробленим нами навчальним посібником кур-
санти опановують як навички читання й розуміння професійно-орієнтованого тексту, так і 
навички усного й письмового перекладу текстів, розвивають здібності активного сприй-
няття й використання на практиці вивченого лексико-граматичного матеріалу. 
Комунікативна зв'язаність, яка розуміється нами як інтегруюча функція комунікативної 
взаємодії, дозволяє забезпечувати засвоєння курсантами великих обсягів матеріалу, ство-
рюючи легкість у сприйнятті нових текстів, підтримуючи високий рівень мотивації нав-
чання. Поняття комунікативної пов'язаності доповнює поняття сконцентрованості в 
організації матеріалу у процесі навчання [3]. Оскільки формування іншомовної 
комунікативної компетентності можливе лише через безперервне спілкування в ситуаціях, 
що моделюють реальну комунікативну діяльність, то підхід до навчання іноземної мови 
повинен припускати одночасне і паралельне оволодіння мовним матеріалом і мовною 
діяльністю. На основі такого підходу побудована система вправ. 

Розробляючи їх, ми орієнтувалися на «компетентність» як засновану на знаннях, 
інтелектуально й особистісно-обумовлену соціально-професійну життєдіяльність людини 
та основні положення особистісно-діяльнісного підходу до навчання іноземних мов 
(І. Зимня). Відповідно до цього підходу,  питання й завдання повинні стимулювати мовну 
активність курсантів, підтримувати й направляти їх мовленнєву діяльність іноземною мо-
вою щодо завдань своєї майбутньої професійної діяльності в конкретній навчальній 
ситуації [3]. 

Висновки. Таким чином, включення у зміст посібника професійно значущого мов-
ного матеріалу сприяло формуванню в курсантів комунікативної компетентності та осмис-
ленню сфери їхньої майбутньої професійної діяльності. Проблемність завдань сприяла 
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розвитку інтелекту, дослідницького й творчого мислення майбутніх фахівців-
правоохоронців, а також умінню прийнятно й доцільно варіювати свою іншомовну 
комунікативність залежно від психологічних факторів спілкування. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ -

ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
«CRIMES AND PUNISHMENT») 

В статье проанализированы понятия иноязычной коммуникативной компетентности и опре-

делено, что свободное владение иностранным языком является свидетельством профессионально-

го потенциала специалиста-правоохранителя. Авторами статьи определено, что использование 

специальных учебных пособий способствует формированию иноязычной коммуникативной ком-

петентности, а именно развитию навыков устной и письменной профессиональной коммуника-

ции на иностранном языке, формирует  готовность специалистов-правоохранителей к межлич-

ностному профессиональному общению. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность; письменная и устная комму-

никативность; иноязычная профессиональная коммуникация; языковая культура; специалист-

правоохранитель; учебное пособие. 
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FORMING FOREIGN COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE LAW-
ENFORCEMENT SPECIALISTS (BASED ON THE MANUAL  «CRIMES AND 

PUNISHMENT») 
The article analyzes the concept of foreign communication competence and states that the fluency of 
foreign language is evidence of the professional potential of a law enforcement specialist. 

Expansion of interethnic professional relations becomes of special urgency issues of foreign language 
training of law enforcement officers who would fluently speak a foreign language. The main tasks of 
forming a foreign language communicative competence are as follows: creation of positive motivation for 
their assimilation; formation of skills and abilities in all kinds of speech activity; the assimilation of 
knowledge about the most important linguistic units necessary and sufficient for the formation of 
communicative oriented speech. 

The authors of the article point out that the use of special educational aids should form a foreign-language 
communicative competence, namely to develop the skills of oral and written professional communication 
in a foreign language, to form the readiness of law enforcement officers for interpersonal professional 
communication. Teaching materials in the course of a foreign language should be informationally rich, 
contain foreign language lexical and grammatical materials and cover the professionally significant 
sphere of activity of future law enforcement officers. 

The material of the manual should be constructed so that students and cadets use it both during classes and 
during the independent development of conversational topics for the progress of oral speech. 

Key words: foreign-language communicative competence; written and oral communicativity; foreign-
language professional communication; language culture; law-enforcement specialist; manual. 
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ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ  
НАУКОВИХ СТАТЕЙ,  
ЯКІ ПУБЛІКУЮТЬСЯ У ЗБІРНИКУ  
НАУКОВИХ ПРАЦЬ  
«ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС ДОНБАСУ» 

 
1. Структура наукових статей: 

− постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науко-
вими чи практичними завданнями; 

− аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; 

− формування цілей статті (постановка завдання); 
− виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 
− висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямі. 
2. Вимоги до оформлення тексту наукових статей: 

− обсяг статті для публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, 
список використаних джерел, анотації, ключові слова) 9–12 сторінок (інтер-
вал – 1,5, шрифт – Times New Roman, кегель 14, поля: верхнє, нижнє, праве, 
ліве – 2 см.); 

− перший рядок (ліворуч) – УДК статті; 
− другий рядок (праворуч) – прізвище, ім’я, по батькові автора (співавторів) 

(шрифт напівжирний); 
− третій (за необхідності й четвертий) рядок (праворуч) – науковий ступінь, 

вчене звання, почесне звання, членство в НАПрН України (за наявності), мі-
сце роботи автора (співавторів), інформація про ORCID автора; 

− нижче (посередині рядка) назва публікації великими літерами (шрифт напів-
жирний); 

− нижче розміщується анотація (500 друкованих знаків) та ключові слова (4–8 
слів) українською мовою; 

− через інтервал – текст статті; 
− посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із за-

значенням номера джерела та конкретних сторінок, наприклад [1, с. 25–26], а 
самі назви джерел наводити в кінці статті в порядку згадування в тексті (роз-
діл «Список використаних джерел»); 

− після списку використаних джерел необхідно подати анотацію російською 
(2–4 речення) та розширену англійською (не менше 1800 знаків) мовами та 
ключові слова (4–8 слів). І російськомовна, і англомовна анотації мають міс-
тити прізвище, ім’я, по батькові автора (співавторів) та назву статті. Кожна 
публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською 
мовою обсягом не менше як 1800 знаків, включаючи ключові слова. 

3. Вимоги щодо подання матеріалів у редакцію: 
− електронний варіант статті, довідку про автора, фото автора необхідно наді-

слати на адресу: dui55@ukr.net; 
− у довідці про автора (співавторів) зазначити П.І.Б. (повністю), науковий сту-

пінь, вчене звання, членство в НАПрН України (за наявності), місце роботи і 
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посаду, інформацію про ORCID автора, контактний номер телефону, елект-
ронну пошту та поштову адресу, на яку необхідно направити примірник збі-
рника наукових праць, розділ наукового збірника, у який доцільно розмісти-
ти статтю; 

− фото автора у форматі jpg; 
− якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається рецензія, усі ма-

теріали підлягають обов’язковому внутрішньому рецензуванню членами ре-
дакційної колегії; 

− витяг із протоколу засідання кафедри або іншого навчального чи наукового 
підрозділу про рекомендацію статті до друку. 

 
Звертаємо Вашу увагу! У зв’язку з набуттям чинності ДСТУ 8302:2015 «Інформація 

та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»  
приклади оформлення списку використаних джерел за новими вимогами наведено за поси-
ланням:   http://www.dli.donetsk.ua/ljd-requirements 

Відповідальність за достовірність поданої інформації, цитат, оформлення списку 
використаних джерел покладається на авторів. 

Редколегія залишає за собою право повертати матеріали авторам на доопрацю-
вання, скорочувати та редагувати надані тексти. 

Автори попереджаються про те, що електронна копія збірника безоплатно розміщу-
ється у відкритому доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсь-
кого НАН України у розділі «Наукова періодика України», а також на веб-сторінці видан-
ня за адресою: http://www.dli.donetsk.ua/ljd-archive 

 

 

Редакційна колегія збірника 
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