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УДК 340.115

Ігор Онищук *

МОНІТОРИНГОВА ЕКСПЕРТИЗА КОНЦЕПЦІЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Розглянуто досвід нормотворчості в Україні, уточнено зміст поняття «концепція нормативноправового акта», що представляє науковий і практичний інтерес. Запропоновано правила
моніторингової експертизи концепцій нормативно-правових актів і показано органічну єдність інших
правил юридичної техніки з концепцією закону.
Ключові слова: правовий моніторинг, концепція нормативно-правового акта, експертиза
законопроектів, правовий аналіз, нормативно-правовий акт, юридична конструкція.
Онищук И. И. Мониторинговая экспертиза концепций нормативно-правовых актов.
Рассмотрен опыт нормотворчества в Украине, уточнено содержание понятия «концепция
нормативно-правового акта», что представляет научный и практический интерес. Предложены
правила мониторинговой экспертизы концепций нормативно-правовых актов и показано органическое
единство других правил юридической техники с концепцией закона.
Ключевые слова: правовой мониторинг, концепция нормативно-правового акта, экспертиза
законопроектов, правовой анализ, нормативно-правовой акт, юридическая конструкция.
Onishchuk I. I. Monitoring Expertise of the Concepts of Normative-legal Acts.
The practice of norm-setting in Ukraine, explained the content of the notion «concept of normative-legal
act», which is of great scientific and practical interest. The monitoring rules of examination of the concepts of
normative-legal acts are proposed and the organic unity of other rules of legal technique with the concept of the
law is shown.
Keywords: legal monitoring, concept of normative-legal act, expertise of draft laws, legal analysis, legal
act, judicial construction.
Ефективність конкретного нормативно-правового акта залежить від різних факторів – як
внутрішніх, які випливають із самого нормативно-правового акта, так і зовнішніх, що випливають з
умов, в яких буде реалізовуватися нормативно-правовий акт. Найважливішим із всіх цих факторів є
якість концепції нормативно-правового акта, оскільки помилкова концепція може не тільки не призвести
до очікуваного результату нормативно-правового регулювання конкретних суспільних відносин, але і
найбільшою мірою спричинити за собою негативні наслідки, на відміну, наприклад, від недоліків тексту
нормативно-правового акта.
У добре сформульованій концепції нормативно-правового акта завжди будуть враховані не лише
необхідні норми права, але й ті умови, в яких вони будуть застосовуватися.
Зазначена проблематика знайшла своє відображення у наукових дослідженнях Л. Апта, В. Бутенко,
Д. Элдера, В. Захарової, Т. Мороз, Р. Надеєвої, А. Піголкіна, М. Ралдугіна, Г. Рибікової,
Ю. Сідельникова, Р. Халфіної, І. Шутака та інших.
У наукових працях спостерігається відсутність єдиних підходів щодо розуміння феноменологічних
засад юридичної експертизи законопроектів. Немає єдності у поглядах вчених щодо моніторингу
використання експертних висновків у рамках юридичної експертизи. Тому мета дослідження полягає у
тому, щоб, всебічно розглянувши досвід нормотворчості в Україні, уточнити зміст поняття «концепція
нормативно-правового акта», що представляє науковий і практичний інтерес, запропонувати правила
моніторингової експертизи концепцій нормативно-правових актів і показати органічну єдність інших
правил юридичної техніки з концепцією закону.
Концепція нормативно-правового акта є документом, в якому повинні бути визначені: основна
ідея, мета і предмет правового регулювання, коло осіб, на яких поширюється дія проекту нормативноправового акта; місце майбутнього нормативно-правового акта в системі чинного законодавства, а також
значення, яке буде мати нормативно-правовий акт для правової системи; загальна характеристика та
оцінка стану правового регулювання відповідних відносин, наявних недоліків правового регулювання і
способи усунення цих недоліків; соціально-економічні, політичні, юридичні та інші наслідки реалізації
майбутнього закону [1, с. 125].
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Законотворчість, крім прийняття закону законодавчим органом (власне законодавчої діяльності),
включає в себе роботу над законопроектом до його внесення в законодавчий орган, полягає в розробці
концепції майбутнього закону, а також у написанні тексту проекту і проходження процедур погодження
цього проекту. Недостатньо зводити визначення концепції закону просто до «основної ідеї» закону або
до «документа», який містить положення, пов’язані з концепцією закону, оскільки основна ідея закону
може бути лише частиною його концепції, а документ може бути лише формою викладу концепції
закону.
На даному етапі існують проблеми, які перешкоджають створенню якісних концепцій нормативноправових актів в Україні. Зокрема, до таких проблем, вирішення яких є актуальним, відносяться:
відсутність в учасників законотворчого процесу адекватного розуміння ролі і значення концепції закону
у законотворчості; невизначеність поняття «концепція нормативно-правового акта»; ототожнення
фахівцями концепції нормативно-правового акта з ідеєю нормативно-правового акта, з обґрунтуванням
концепції нормативно-правового акта або з якимсь документом (програмою, пояснювальною запискою
тощо); відсутність у науковій літературі ясності в питанні про зміст концепції, а також про її структурні
елементи (у тому числі обов’язкових); недостатня розробка правил, які необхідно застосовувати при
розробці концепції нормативно-правового акта в цілях забезпечення його належної якості; відсутність
необхідних досліджень про зв’язок інших правил юридичної техніки з концепцією концепція
нормативно-правового акта.
Слід особливо відзначити, що ці проблеми є передумовами появи не тільки законів з помилковими
концепціями, але і законів, що не відповідають суспільним інтересам, прийнятим в результаті
лобіювання.
Згідно Методичних рекомендацій щодо проведення правової експертизи проектів нормативноправових актів (схвалених постановою колегії Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 р.
№ 41) концептуальна оцінка проекту нормативно-правового акта передбачає визначення сфери
суспільних відносин, які він має регулювати, і відповідної галузі права, до якої він належить, а також
предмета і методу регулювання конкретного фрагменту цих відносин і засобів впливу на поведінку їх
учасників.
Для віднесення проекту нормативно-правового акта до певної галузі права і загального визначення
предмета його регулювання здебільшого достатньо проаналізувати його назву і структуру, тобто перелік
основних змістових блоків (частин, розділів, глав). При цьому повинен використовуватися усталений у
теорії і практиці нормотворення поділ галузей права на регулятивні та охоронні; матеріальні та
процесуальні; профілюючі (тобто первинні: конституційне право, кримінальне право, адміністративне
право, цивільне право, процесуальне право), спеціальні (виділені шляхом відокремлення певних розділів
від профілюючих) та комплексні (такі, що охоплюють предметну сферу та використовують методи
регулювання двох або кількох профілюючих чи спеціальних галузей права).
Необхідно враховувати такі методи регулювання, як дозвіл (надання права), заборона (покладання
обов’язку не вчиняти певних дій), припис (покладання обов’язку вчиняти певні дії), стимулювання
(надання прав, матеріальних та інших пільг у разі вчинення певних дій) [2].
Для повноцінного наукового осмислення даного поняття слід виокремити основні риси концепції
нормативно-правового акта: концепція нормативно-правового акта – юридична конструкція, яка
об’єднує різні цілі і завдання; початкова форма правотворчості, яка може реалізуватися у вторинну
форму у вигляді закону, а може бути і відкинута на передпроектному етапі правотворчості; прийом
законодавчої техніки, який застосовується при підготовці, як правило, великих за обсягом
законопроектів, спрямованих на регулювання найбільш важливих відносин у соціумі [3, с. 100].
Юридичні конструкції не рівноправні з істинами когнітивного світу та виконують функцію
інструментів пізнання як «підпори знання», «помічники уяви», «засоби умовиводу», «евристичні
пристрої», «структури для впорядкування даних», «інженерний посередник» тощо. В сферу практики
дані теоретичні уявлення можуть трансформуватися, наприклад, як вимога розробки не тільки концепції,
але і юридичної конструкції закону. Де концепція визначає цільове призначення та соціальний зміст
конкретного закону, а юридична конструкція забезпечує його структурну цілісність і функціональну
єдність, а також інструментальну «вписаність» у систему нормативно-праавових актів [4, с. 245–246].
В. Баранов виокремив істотні ознаки концепції законопроекту:
1. Концепція законопроекту – відносно автономний прийом законодавчої техніки і одночасно
самостійний етап законотворчого процесу. Саме ці дві «іпостасі» характеризують концепцію
законопроекту з формально-юридичної точки зору.
2. Концепція законопроекту – особливий вид правової інформації, на який поширюються всі
основні вимоги інформаційних технологій.
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3. Концепція законопроекту – форма переходу від хаотичного конгломерату знань до їх системної
організації, цілісної структурованості.
4. Для вироблення визначення концепції законопроекту необхідно встановити, хто може і повинен
готувати цей документ, хто і як повинен контролювати цей процес [5].
Розвиток інститутів демократії передбачає і реальне «оприлюднення концепції», тобто, коли її
виносять на всенародне обговорення у ЗМІ. Особливо важливі законопроекти останнім часом стали
обговорюватися на науково-практичних конференціях. Цей досвід необхідно підтримувати і
розширювати, як позитивний і необхідний.
Обговорення концепції не повинно бути самоціллю. Такий максимум гласності необхідний, коли
готується важливий законопроект, який заторкує інтереси різних суб’єктів правових відносин, тобто
широких верств населення, юридичних осіб, громадських об’єднань тощо На обговорення слід виносити
концепції законів, які спрямовані на реалізацію стратегічних завдань держави, наприклад, законів,
зорієнтованих на розв’язання проблем здійснення пріоритетних національних проектів [6, с. 74–75].
Незважаючи на те, що в демократично-орієнтованих державах на обговорення громадськості
виносяться концепції найбільш важливих для соціуму нормативно-правових актів, самі концепції
повинні готувати і, природно, розглядати професіонали. Принцип професіоналізму в даній справі є
одним з головних.
Тут відразу виникає стара філософська проблема співвідношення форми і змісту. Вважаємо, що
змістовну сторону повинні опрацьовувати фахівці як теоретики, так і практики в тих сферах діяльності,
які передбачається врегулювати нормами розроблюваного нормативно-правового акта. В даному
випадку, мова йде про так званий «відомчий» принцип підготовки концепцій нормативно-правових актів
і законопроектів в цілому, оскільки краще фахівця, який знає свою сферу діяльності, змістовну сторону
концепції та проекту нормативно-правових актів ніхто не підготує. Даний принцип повинен бути
основним при підготовці, також і при вивченні концепції.
Що ж стосується форми закону, визначення його місця в системі законодавства і системи права,
встановлення взаємозв’язку з іншими актами, перевірка його на відповідність міжнародним стандартам,
чинному законодавству, то дані питання, звичайно, повинні вирішувати фахівці в галузі нормотворення,
які володіють певними знаннями, вміннями і навичками підготовки юридичних документів, професійно
розбираються в прийомах викладу нормативного матеріалу, правилах та засобах правового
регулювання. Для більшої ефективності підготовки майбутнього закону концепції нормативно-правових
актів і законопроектів слід обговорювати у відповідних робочих групах і підготовчих комісіях та
комітетах [6, с. 75–76].
Перш ніж це станеться, при безпосередній діяльності законодавця, необхідно провести серйозну
попередню роботу у формі правового моніторингу, залучаючи до неї різних аналітиків, при чому в зону
дії моніторингу повинні потрапляти як результати нормотворчої роботи, сама законодавча діяльність,
так і правозастосовна практика, органів влади, установ та інших суб’єктів, які застосовують положення
норм закону. Не можна виключати з цього списку і моніторинг наукової та навчально-методичної
літератури як правового, так і соціального характеру, що стикається з правовими проблемами. Все це
дозволить уникнути можливих законодавчих і правозастосовних помилок, вибрати оптимальний варіант
регулювання і реалізації права, втілити абстрактні імперативи в сучасну дійсність [6, с. 78].
Конкретне місце проекту серед інших нормативно-правових актів в горизонтальній (предметногалузевій) структурі правової системи визначається на базі єдиного класифікатора галузей законодавства
України.
У процесі концептуальної оцінки необхідно встановити ступінь відповідності проекту нормативноправового акта існуючій правовій системі виходячи з принципового положення про те, що нормативноправовий акт діє не ізольовано, а як складовий елемент узгодженої системи таких актів. Тому проект
нормативно-правового акта має перебувати в ній на своєму, тільки йому належному місці, не вступаючи
в суперечність з іншими її елементами.
У зв’зку з цим необхідно звернути особливу увагу на такі питання, як можливість здійснення
впливу на дану сферу або фрагмент суспільних відносин правовими засобами, наявність суперечностей
між проектом нормативно-правового акта і положеннями Конституції України [7], а також законів з
відповідної галузі права, дублювання предмета регулювання інших нормативно-правових актів,
неповнота структурної побудови або наявність істотних суперечностей між значними структурними
блоками проекту нормативно-правового акта, охоплення нормативно-правовим актом предметів
регулювання різних галузей права, використання методів регулювання, які не можуть бути поєднані в
одному нормативно-правовому акті або не відповідають його предметові [2].
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Для з’ясування цих питань як основний методичний прийом може використовуватися
порівняльний аналіз структури проекту і структур близьких за характеристиками чинних нормативноправових актів даної та споріднених галузей права.
Важливе значення має проведення моніторингу концепцій. При цьому необхідно моніторити як
саму ідею про необхідність врегулювання певних відносин, так і ідею виражену у формі такого
документа як концепція. Саме такий підхід до досліджуваних проблем нормотворення є, на наше
переконання, науковим. Слід зазначити, що моніторинг необхідно здійснювати до прийняття закону,
тобто до початку роботи механізму правового регулювання певної сфери суспільних відносин, так і коли
він вступить в дію. У зв’язку з цим, необхідно відмітити, що коли приймається досить складний закон,
що складається з багатьох розділів і глав, коли його реалізація потребує створення нових державних
структур, коли необхідні значні фінансові кошти на втілення в життя норм цього закону, як соціального
регулятора, у таких випадках, звичайно, законодавцю ще на стадії підготовки та обговорення концепції
закону слід в її тексті вказати на необхідність розробки плану реалізації цього закону.
Крім цього, законодавець при підготовці концепції закону повинен зробити прогноз, тобто
перспективну оцінку даного виду правового регулювання, тому важливим пунктом концепції є
визначення можливих наслідків прийняття закону. В наявності перспективної оцінки, тобто певному
прогнозі, також проявляється принцип науковості складання концепції закону.
Звичайно, складання науково вивіреної концепції закону – це попередні заходи, що попереджують
підготовку власне проекту нормативно-правового акта. Тим не менш діяльність з створення концепції є
важливою віхою, певною стадією законотворчого процесу передпроектного етапу оформлення
розрізнених поглядів і думок у чіткий вивірений нормативний матеріал, який буде оформлений як
відповідний правовий документ, спрямований на регулювання певного кола суспільних відносин
(економічних і соціальних, приватних і публічних тощо) [6, с. 77].
Спираючись на логічний аналіз терміна «концепція нормативно-правового акта» і змісту цього
поняття, концепцію закону слід розуміти як задум законодавця (незалежно від того, сформував
законодавець цей задум самостійно або прийняв в якості свого чийсь задум) щодо наявної суспільнозначущої проблеми. Такий задум включає в себе мету закону – рішення відповідної суспільно-значущої
проблеми, а також обґрунтовані способи досягнення цієї мети – відповідні законодавчі рішення
(встановлення прав, обов’язків, заборон, затвердження бюджетних витрат, установа державних
інститутів тощо).
Найменування концепції, яке включає в себе найменування майбутнього закону і, таким чином,
позначає предмет майбутнього нормативно- правового регулювання. Розробка концепції закону, як
творча діяльність, що не підлягає, на відміну від ухвалення закону, суворому нормативному
регулюванню, однак і вона повинна здійснюватися у відповідності з науково-обґрунтованими і
перевіреними на практиці спеціальними правилами, спрямованими на забезпечення високої її якості і,
відповідно, якості майбутнього закону. Деякі з цих правил відносяться до організації роботи над
концепцією закону: створення компетентної групи розробників концепції закону, постановка завдань
групі розробників концепції закону, призначення оптимального терміну розробки концепції закону,
уточнення проблеми, яку пропонується розв’язати прийняттям закону, з’ясування меж наявної
проблеми, визначення мети закону, виявлення причин наявної проблеми, вибір способу вирішення
наявної проблеми, опублікування обраного способу вирішення наявної проблеми, проведення
незалежної експертизи концепції закону, затвердження (схвалення) концепції закону, визначення
оптимального місця майбутнього закону в системі чинного законодавства.
У Канаді моніторингова експертиза законодавчих концепцій є складовою частиною процесу
підготовки законопроектів, починається з вироблення політики. Моніторингова експертиза має місце на
протязі всього циклу підготовки. Вона проводиться міністерствами або іншими організаціями, які
беруть участь у внесенні пропозицій, Міністерством юстиції та іншими центральними відомствами,
зокрема, Бюром Таємної Ради.
Основна відповідальність за проведення експертизн законодавчих пропозицій, включаючи оцінку
пов’язаних з ними витрат і вигоди, їх впливу на різні групи та осіб, їх наслідків для уряду лежить на
міністерстві, що ініціює законопроект. Міністерство-ініціатор через відповідного міністра має подати
Кабінетові докази, підтверджені результатами аналізу, які свідчать, що прийняття законопроекту є
найкращим способом досягнення цілей політики і що таким чином розробка законопроекту повинна
бути продовжена.
Міністерство юстиції Канади через надання відповідних юридичних послуг міністерству ініціатору
забезпечує консультування по правовим питанням, що лежить в основі пропонованого законопроекту.
Після того як Кабінет схвалює ініціативу, юридичні служби Міністерства юстиції складають проект
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законодавства у відповідності з інструкціями міністерства-ініціатора. Таким чином, воно має
можливість зкспертного контролю за відповідністю законопроекту юридичним вимогам та мандатом
Кабінету [8, с. 18].
Проведення правового моніторингу має здійснюватися відповідно до запропонованої наукою
методологією, а також з опорою на позитивний вітчизняний і зарубіжний досвід. Так, наприклад, аналіз
нашого досвіду дозволяє класифікувати способи організації моніторингу на: «централізовані,
децентралізовані та змішані». У першому випадку оцінку ефективності чинного на території країни
законодавства в цілому здійснює спеціальний уповноважений орган, організація або структура. У
другому – проведення правового моніторингу не є чиєюсь прерогативою, і будь-який зацікавлений
суб’єкт (державні органи і відомства, наукові співтовариства, спеціалізовані інститути тощо) має право
здійснювати зазначену діяльність у рамках певної сфери за власною ініціативою. Змішаний спосіб
організації системи правового моніторингу передбачає наділення відповідними повноваженнями певних
суб’єктів (органів державної влади, установ, організацій тощо) на постійній основі, а також можливість
проведення моніторингових досліджень іншими органами, установами та комісіями за дорученням
перших або у межах своєї компетенції [6, с. 355].
На думку Ю. Арзамасова та Я. Наконечного, концепція повинна відповідати певному набору
правил, а саме: концепція найбільш ємко повинна відображати ідею законодавця; концепція повинна
викладати думку вчених і фахівців-практиків з розглянутої проблеми; у концепції повинен міститися
аналіз зарубіжного досвіду з даної проблеми; у концепції необхідно вказати на можливі альтернативи
правового регулювання; концепція повинна являти собою певний план, науково обґрунтований орієнтир
для законодавця; концепція повинна вказувати на предмет майбутнього закону, його цілі і завдання;
концепція повинна вказувати на причину прийняття закону; концепція повинна відображати існуючі
проблеми у певній сфері правового регулювання; зміст концепції має відображати шляхи вирішення
правової проблеми; концепція повинна містити проект, тобто основні положення плану реалізації
закону; концепція повинна містити прогнози наслідків прийняття норм закону; концепція закону
повинна відображати, перш за все, нормативно закріплені вимоги [6, с. 86].
Для узгодження основних концептуальних пропозицій проектів нормативно-правових актів з
однорідних питань вельми корисною представляється розробка єдиної базової концепції для групи
взаємопов’язаних проектів нормативно-правових актів, що, безсумнівно, буде сприяти побудові
сучасної системи права, встановленю між її елементами взаємодії. Як забезпечити науковість самої
концепції того чи іншого законопроекту? Насамперед, це практичне використання результатів наукових
досліджень, уважний розгляд пропозицій науковців, підготовка низки концепцій самими вченими,
цілими науковими колективами, оцінка таких концепцій засобом проведення різних видів експертиз
(правових, кримінологічних, фінансово-економічних та інших) іншими вченими, які не брали участь у їх
розробці, нарешті, конкурси на створення концепцій законопроектів серед вчених і наукових установ [9,
с. 187].
Якість нормативно-правового акта залежить, насамперед, від його концепції і тому, поряд з
правовою, лінгвістичною та іншими існуючими нині видами експертиз законопроектів, повинна
здійснюватися також моніторингова експертиза їх концепцій, в результаті якої б формувався висновок
про відповідність концепції законопроекту правилам юридичної техніки, а також щодо доцільності його
прийняття як закону та наявність альтернативи цьому.
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
У статті здійснено аналіз законодавства, яке регулює діяльність політичних партій, досліджено
конституційно-правові засади діяльності політичних партій. Визначені недоліки у чинному
законодавстві, що регулює діяльність політичних партій. Обґрунтовано необхідність внести зміни до
діючого законодавства.
Ключові слова: Політичні партії, вибори, діяльність політичних партій, колізії, Верховний Суд
України.
Турчинов К. А. Проблемы законодательного регулирования деятельности политических
партий.
В статье проведен анализ законодательства, регулирующего деятельность политических
партий, исследованы конституционно-правовые основы деятельности политических партий.
Определены недостатки в действующем законодательстве регулирующего деятельность
политических партий. Обоснована необходимость внести изменения в действующее
законодательство.
Ключевые слова: Политические партии, выборы, деятельность политических партий, коллизии,
Верховный Суд Украины.
Turchynov K. O. Problems of Legal Regulation of the Activity of Political Parties.
The article analyzes the law governing political parties, studied constitutional and legal framework of
political parties. Identified shortcomings in the current legislation regulating political parties. The necessity to
amend the existing legislation.
Keywords: political parties, elections, political parties, conflict, the Supreme Court of Ukraine.
Україна, у порівняні з іншими європейськими державами, є молодою країною, оскільки тільки в
1991 році отримала незалежність. І незважаючи на те, що нашій державі трохи більше 20 років, процес
розбудови демократичної, правової держави є і досі актуальним.
Основою для цього є вміння реалізовувати та захищати свої права у суспільстві.
Саме для захисту своїх прав, а також можливості впливу на ситуацію в країні, свідомі та активні
громадяни створюють політичні партії чи вступають до них. Конституція нашої держави гарантує це
право. «Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські
організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних,
соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах
національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод
інших людей. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений
у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій» [1].
Відомий науковець Ю. Шведа наголошував, що демократія не може існувати без політичних
партій. Парламентська демократія це партійна демократія. Для втілення в життя влади народу необхідно
об’єднати в єдине ціле його розмаїту політичну волю. В умовах представницької демократії цю функцію
виконують політичні партії. Без них демократія є недієздатною [2].
Метою цього дослідження є аналіз конституційно-правових засад діяльності політичних партій,
визначення розбіжностей у нормативно-правових актах, що регулюють діяльність політичних партій..
Проблемам розвитку та функціонування політичних партій присвячено роботи сучасних
українських науковців А. Зельницького, П. Удовенко, Ю. Шведи, Г. Глибіної, О. Гарань, Е. Демського.
На сьогоднішній день в Україні існують важливі, проте до кінця недосліджені питання, які
стосуються діяльності політичних партій. Перш за все, це значна кількість зареєстрованих політичних
партій, які є недієздатними, тобто їхня політична діяльність ведеться або формально або взагалі
відсутня. Друге питання навпаки стосується активної позиції деяких партій, діяльність яких несе загрозу
територіальній цілісності України. Третє не менш значиме питання присвячене колізіям в законодавстві,
яке регулює діяльність політичних партій.
Згідно з даними Державної реєстраційної служби України, в нашій країні зареєстровано більше
200 політичних партій [3]. Проте в останніх виборах до Верховної Ради України, які відбулися 26
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жовтня 2014 року брали участь тільки 52 партії. При цьому у загальнодержавному багатомандатному
виборчому округу взяли участь лише 29 партій, з них 5 відсотковий бар’єр змогли подолати всього 6
партій [4].
Це означає, що більшість зареєстрованих політичних партій навіть не брали участь у виборчому
процесі. Схожа тенденція спостерігається на всіх виборах, які відбувалися в незалежній Україні.
Ми погоджуємося з позицію Голови партії «Християнсько-Демократичний Союз» В. Стретовича,
який висловив таку думку: «я апелюю до Міністерства юстиціі і підтримую тезу про те, що не повинно
бути партій, які формально зареєстровані, але фактично не діють. Завдання партій, згідно зі ст. 37
Конституції, – брати участь у виборах, відстоювати політичні інтереси. Якщо вони цих завдань не
виконують – тоді навіщо понад 180 партій? [5, с. 57].
Ми звертаємо увагу, що ст. 24 Закону України «Про політичні партії в Україні» встановлює, що у
разі невиконання політичною партією вимоги частини шостої статті 11 цього Закону, виявлення
протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на
реєстрацію документах, невисування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента
України та виборах народних депутатів України протягом десяти років орган, який зареєстрував
політичну партію, має звернутися до Верховного Суду України з поданням про анулювання
реєстраційного свідоцтва [6]. Це означає, що політичні партії повинні брати участь у виборах протягом
визначеного законодавством часу. Однак, ця норма багатьма партіями ігнорується, а кількість партій з
кожним роком тільки зростає.
На нашу думку, запорукою зміцнення демократичних цінностей в державі є не кількість
політичних партій, а їх дієздатність, яка буде спрямована на розвиток правової держави, реалізацію
соціально-економічної політики та зміцнення авторитету України на міжнародному рівні. Для того, щоб
діяльність політичних партій не припинялася після їх реєстрації та при цьому виконувались ними
необхідні функції, потрібно забезпечити моніторінг з боку держави за діяльністю політичних партій,
оперативно реагувати на ігнорування політичними партіями законодавчих норм, а також зняти
протиріччя та неузгодженість законодавства в цьому питанні.
Якщо говорити про діяльність політичних партій в Україні, треба звернути увагу, на те, що
політичні партії, які беруть активну участь у виборчих перегонах, як правило, орієнтуються на виборців
різних регіонів і мають при цьому різну ідеологічну позицію. Ми хочемо наголосити, що за останні
роки, в Україні не було партії, яка мала б однакові високі показники по всій території нашої держави. Це
є ознакою вагомих та системних відмінностей в поглядах громадян, що проживають в різних регіонах
країни і як наслідок серйозних соціально-політичних конфліктів та протиріч, на яких намагаються
спекулювати окремі політични сили, розколюючи та дестабілізуючи суспільство.
Відомий політолог І. Жданов вважає, що в Україні немає загальновизнаних партій, з огляду на
політичний розкол суспільства. Українські партії переважно орієнтуються на виборців або Півдня і
Сходу, або Центру і Заходу. Говорити про всеохоплюючі партії в Україні (у класичному розумінні цього
слова) неможливо. Ми погоджуємося з думкою політолога, оскільки в Україні ідеологія та свідомість
Заходу та Сходу відрізняється, тому в нашій державі немає однієї партії, яка б мала однакову високу
підтримку по всій Україні [5, с. 37].
У працях науковця В. Буцевицького можна побачити, що розбіжності поглядів між заходом і
сходом, склалися історично, вчений висловлює таку позицію, що політичну історію України можна
уявити як картину постійного протиборства ліберальних і патріархально-традиційних цінностей: з
одного боку – приватна ініціатива, потреба самоствердження індивіда у змаганні з рівними, свобода
власності й працелюбність, максимальне обмеження ролі держави в суспільстві; з іншого – соборність,
общинність, колективізм з одночасною схильністю до авторитаризму, потреба сильного лідера
харизматичного типу [7].
Схожу думку має професор О. Гарань, який вважає що в Україні дійсно є проблема з формуванням
ідеологічно і програмно орієнтованих партій. Проблема в тому, що весь час незалежності ми насправді
повертаємося до потреби захисту, по-перше, демократії, по-друге – суверенітету та незалежності. А для
цього якраз потрібні широкі, а не ідеологічні об’єднання [5, с. 36].
Але найнебезпечнішим для країни є діяльність політичних партій, яка спрямована на підрив
територіальної цілісності України та на захист інтересів сусідніх країн. Чинним законодавством
заборонена діяльність таких політичних партій. Однак такі політичні партії були зареєстровані і діяли
протягом тривалого часу. Ми вважаємо, що усі політичні партії які несуть загрозу незалежності України
повинні бути заборонені якнайшвидше. Однак, процес заборони діяльності політичних партій досить
складний, крім того містить певні колізії, які дозволяють затягувати процес заборони політичних партій.
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Ми хочемо наголосити, що чинне законодавство вже не перший рік регулює діяльність політичних
партій в Україні, однак, на недоліки нормативно-правових актів більшість вчених та законотворців не
звертали увагу. Ці питання повністю не були досліджені, оскільки юристи у своїй діяльності майже не
зустрічалися з такими правовими явищами, як заборона партій, яка відбувається внаслідок протиправної
діяльності партії,спрямованої проти територіальної цілісності чи незалежності України. Необхідність
досліджувати, вивчати та звертати увагу на колізії починає виникати лише зараз, оскільки Україна ще не
була у такому складному соціально-економічному, політичному становищі, в стані ведення війни проти
сильного та жорстоого агресора.Тому сьогодні перед державою виникають нові надскладні завдання, у
тому числі змінення, удосконалення закондавства. Саме для цього потрібне ретельне вивчення, аналіз
чинних законів та інших нормативно-правових актів.
На певні розбіжності у законодавстві які виникають при забороні політичної партії звертає увагу
професор Е. Демський: розгляд справ про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії; про
заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії законодавством України чітко не
визначено ані предметної та інстанційної підсудності цих адміністративних справ, ані форми звернення
до суду. Щоправда, адміністративно-процесуальним законом передбачена альтернативна підсудність
(ч. 5 ст. 18, ч. 4 ст. 19 КАСУ), однак, на нашу думку, вирішення цих питань за допомогою норм
альтернативності призведе до плутанини і взагалі не буде реалізованим. Оскільки Закон України «Про
політичні партії в Україні» відносить це до компетенції Верховного Суду України, а саме ст 5 цього
закону зазначає, що діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду. У
першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Верховний Суд України. А Кодексом
адміністративного судочинства України зазначено у ч.3 ст.19, що адміністративні справи про
анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію)
політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого
поширюється на місто Київ і така невизначеність у законодавстві практично позбавляє орган владних
повноважень можливості на звернення до суду щодо застосування норм про анулювання реєстраційного
свідоцтва чи заборону політичної партії (об’єднання громадян). Ця невизначеність у законодавстві
сприяє тому, що лише в Україні можуть діяти і брати участь у виборах дивовижні «партія прибічників
Путіна», «Русский союз» тощо з гаслами «З нами Бог і Росія», назви яких кажуть самі за себе – про
інтереси яких держав піклуються їх засновники [8, с. 296].
Однак, практика показує, що саме Окружний адміністративний суд забороняє діяльність
політичних партій. 13 травня 2014 року Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив
діяльність політичної партії «Русский блок». Суд задовольнив позов Міністерства юстиції і постановив
заборонити діяльність політичної партії «Русский блок» у зв’язку із закликами до повалення
конституційного ладу і порушення територіальної цілісності України [9].
Сьогодні ми бачимо, що деякі політичні партії використовують свої ресурси не для розбудови
України як суверенної, демократичної, незалежної держави, а для повалення державності в Україні.
Діяльність таких партій призводить не тільки до розколу України, але й несе загрозу для незалежності
України. Держава повинна реагувати на такі дії дуже швидко, не даючи можливості загрожувати
територіальній цілісності України. Саме тому Україна потребує оновлення певних законодавчих актів.
Ми враховуємо, що демократична держава надає право виборцям обирати ту чи іншу партію для
представлення своїх інтересів у державних органах або органах місцевого самоврядування. Однак, на
наш погляд можливість брати участь у виборчих перегонах партіям, які не заборонені судом, але несуть
загрозу цілісності та незалежності України, є досить ризиковим фактором. Тому ми вважаємо, що треба
обмежити можливість таких незаборонених партій бути суб’єктом виборчого процесу. Треба
враховувати певні особливості, чому вищенаведене обмеження, не завжди може піти на користь
держави. Оскільки в Україні останні роки демократія була не на досить високому рівні, тому така
заборона може привезти до негативних тоталітарних тенденцій у випадку зловживання з боку
державних органів такою можливістю. Таким чином з’явиться можливість позбавляти права брати
участь у виборах партій, які не несуть такої загрози. Для того, щоб не допустити зловживання такою
можливістю, потрібно підняти на належний рівень правову культуру громадян, унеможливити
застосування наведеної заборони до партій що не порушують законодавчих норм, шляхом деталізації
підстав які мають наслідком заборону політичних партій. Ми переконані, сьогоднішня ситуація в країні
дає зрозуміти, що держава потребує оновлення законодавства.
Враховуючи вищевикладене, діяльність політичних партій має вагоме значення для стабільності,
зміцнення та розвитку нашої держави. Саме тому чинне законодавство, яке регулює діяльність
політичних партій потребує не тільки усунення колізій, але й внесення змін до діючих нормативно-
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правових актів, які змусять політичні партії виконувати свої функції та завдання, спрямовуючи їх на
захист України.
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Цивільне право і процес
УДК 347.922

Алла Губська *

ПРАВОВА ПРИРОДА ПРЕДСТАВНИЦТВА У ГРУПОВОМУ ПОЗОВІ
У статті досліджується правова природа представництва, яке виникає у груповому позові між
позивачем-представником, який звертається з таким позовом, та членами у групи. Автором
запропоновано визначення цього поняття як правовідносин, у яких одна або декілька осіб здійснюють
від імені членів усієї групи процесуальні дії, спрямовані на захист власного інтересу та інтересу усієї
групи, які у даному процесі є тотожними, тобто такими, що мають спільні підставу, обставини та
спосіб їх захисту. Наголошено на необхідності наукового дослідження правової природи інтересу у
груповому позові.
Ключові слова: представництво, груповий позов, представницький позов, захист інтересу,
цивільній процесс.
Губская А. В. Правовая природа представительства в групповом иске.
В статье исследуется правовая природа представительства, возникающего в групповом иске
между истцом, который обращается с таким иском, и членами всей группы. Автором предложено
определение этого понятия как правоотношений, в которых одно или несколько лиц осуществляют от
имени членов всей группы процессуальные действия, направленные на защиту личного интереса и
интереса всей группы, которые в данном процессе являются тождественными, то есть такими, что
имеют общие основание, обстоятельства и способ защиты. Отмечена необходимость научного
исследования правовой природы интереса в групповом иске.
Ключевые слова: представительство, групповой иск, представительський иск, защита интереса,
гражданский процесс.
Gubska A. Legal Nature of Representation in Class Actions.
In the article legal nature of representative relationships, arising up in a group action between a plaintiff
which applies with such action, and members of all group, is probed. An author is offer determination of this
concept as legal relationships, in which one or a few persons carry out on behalf of members of all group
judicial actions, directed on defence of the personal interest and interest of all group, which in this process are
identical, that such, that have general warrant, circumstances and method of defence.The necessity of scientific
research of legal nature of interest forgroup actionis marked.
Кeywords: representative relationships, group action,representativeaction,defence of interest civil
procedure.
Вступ. Поняття «груповий позов» для вітчизняної науки цивільного процесу є правовою
категорією, яка через відсутність законодавчого регулювання дозволяє займатись її науковою
розробкою виключно на теоретичному рівні. З однієї сторони, це може викликати питання щодо
доцільності вивчення категорії, яка упродовж ще невизначеного проміжку часу не матиме практичного
затосування. Проте, з іншої сторони, відсутність усталених доктринальних підходів створює необмежені
можливості щодо наукового дослідження її змісту, а головне, з урахуванням досвіду країн, де
ефективність групового позову доведена практикою, дозволяє запобігнути недоліків у створенні
національної моделі групового позову, враховуючи вже існуючі вітчизняні правові традиції.
З огляду на «іноземне походження» групового позову окремі складові цієї правової конструкції є
досить незвичними для вітчизняних науковців та практиків, а тому потребують додаткового наукового
вивчення та з’ясування їх співвідношення з вже існуючими правовими категоріями, а у разі
необхідності – визначення їх змісту.
Одним із таких питань є вивчення правової природи представницьких відносин у груповому
позові, які виникають між особою, яка звертається з позовом до суду, та іншими членами групи, які не
приймають особистої участі у судовому розгляді.Правова природа представницьких правовідносин у
груповому позові є відмінною від класичного процесуального представництва, відомого вітчизняній
науці цивільного процесу.
Необхідність вивчення даного питання є невипадковою. Як відомо, для групового позову
характерноздійснення однією або кількома особами (їх визначають «заявник позову», «провідний
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позивач», за американським правом – representativeplaintiffs [1] тощо) представництва інтересів усієї
групи, при цьому така особа або особи захищають також і свій власний інтерес.
Саме ці представницькі відносини між позивачем-представником та усіма іншими членами групи
призвели до виникнення наукових дискусій з приводу співвідношення таких понять як груповий позов
та процесуальне представництво. Деякі науковці вважають групові позови своєрідним «гібридом»
співучасті і представництва [2, с.476]. В. Пучинський, визначаючись із природою представницького
позову в Англії, вказував, що цей правовий інститут є своєрідною комбінацією таких процесуальних
категорій як процесуальна співучасть та представництво, суть якого зведена до наявності у групи
суб’єктів єдиного інтересу, порушення цього інтересу, можливості захисту кожного тим рішенням, яке
витребовують у суду представники цієї групи, які розпочали процес [3, с. 152]. На думку П. Колесова,
груповий позов є поєднанням інститутів судового представництва та процесуальної співучасті [4, с. 13–
28].
У межах даної статті предметом дослідження є не питання співвідношення цих категорій
(«груповий позов» та «процесуальне представництво»), які ми вважаємо самостійними процесуальними
інститутами, а виключно правовідносини між учасниками групи при зверненні з груповим позовом.
Постановка завдання. Інститут групового позову був предметом дослідження таких вчених, як
Г. Аболонін, В. Бернам, М. Гурвич, А. Жіді, Б. Журбін, Ш. Кулахметов, К. Осакве, Г. Осокіна,
В. Пучинський, М. Рожкова, Т. Степаненко, В. Ярков та інших. Однак, правова природа відносин, які
виникають між представницьким позивачем, та членами усієї групи, інтереси яких він представляє, не
знайшла достатнього висвітлення в науці цивільного процесу та потребує подальшого наукового
розроблення.
Метою статті є дослідження правовідносин, які виникають між позивачем, що представляє
інтереси усієї групи під час судового розгляду групового позову, та визначення їх правової природи.
Виклад основного матеріалу. Поняття «представництво» досліджувалося багатьма вченимицивілістами, які розглядали представництво як:
- правовідносини, в яких особа-представник діє замість іншої особи від його імені та за його
рахунок, а наслідки цих дій проецируються на особу, яку представляли [5, с. 170; 6, с. 175];
- відносини, в яких одна особа здійснює юридичну діяльність замість іншої [7, с. 8];
- правовідносини, в яких правомірні юридичні дії, вчинювані однією особою від імені іншої особи,
безпосередньо створюють, змінюють чи припиняють для останнього права та обов’язки [8, с. 14].
Наведені позиції є різними, але їх єдність полягає в тому, що представник виступає в інтересах
іншої особи та від її імені. Отже, ми виходимо з того, що цивільне процесуальне представництво– це
правовідносини, в силу яких одна особа (представник) виконує на підставі повноваження, яке надане
йому законом, статутом, положенням чи договором, процесуальні дії у цивільному судочинстві в
інтересах іншої особи (довірителя), які спрямовані на захист порушених, оспорюваних і невизнаних
прав та інтересів іншої особи, державних чи суспільних інтересів, у результаті чого у представника
виникає комплекс процесуальних прав та обов’язків [9, с. 178–179].
При здійсненні такого представництва внаслідок дій представника виникають, створюються,
припиняються права та обов’язки довірителя. Внаслідок вчинення цих дій у суді здійснюється захист не
власних інтересів представника, які жодним чином не зачіпаються даним спором, а виключно інтересів
його довірителя, тобто представник є захисником лише «чужого» інтересу.
Правова природа представницьких правовідносин у групових позовах має,на нашу думку,зовсім
інший зміст. Особа – ініціатор позову звертається до суду за захистом власного порушеного певним
відповідачем інтересу. Однак разом із захистом свого власного інтересу ця особа здійснює захист усіх
членів групи, інтереси яких також порушені внаслідок протиправних дій цього ж відповідача та мають
спільну підставу для їх (інтересів) поновлення. Можна навіть стверджувати, що шляхом захисту
інтересів усієї групи особа захищає свій власний інтерес, а у разі позитивного результату захисту групи
(задоволення позову) буде захищено і інтерес цієї особи. Тобто, захищаючи власний інтерес, така особа
представляє інтереси членів усієї групи, при цьому, діючи від власного імені, захищає всю групу як
сторону у процесі. Будь-яке доручення на здійснення захисту інтересів членів усієї групи (у тому
традиційному розумінні, яке має місце у науці цивільного процесу), ця особа не отримує.
Правовідносини, які виникають між позивачем у груповому позові та іншими членами групи, ми
вважаємо особливим видом представництва, відмінним від відомого вітчизняному законодавству та
науці цивільного процесу поняття представництва.
Г. Аболонін у своєму визначенні групового позову вказував, що це письмове звернення до суду,
що здійснюється від імені багаточисельної групи осіб, яке містить вимогу про стягнення з відповідача
грошової суми, що ґрунтується на спільному юридичному факті або загальній вимозі про поновлення
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порушеного права, яке пред’являється на захист законних майнових інтересів учасників багаточисльної
групи і його (позову) розгляд здійснюється судом на підставі адекватного представництва [10].
Проте термін «адекватне представництво» потребує окремого уточнення.
Сучасний словник іншомовних слів визначає «адекватний» [ лат. аdaequatus – прирівняний] як
цілком відповідний, тотожний [11, с. 26]. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови
«тотожний» розуміється як «такий саме, однаковий з чимось, цілком подібний до чогось, схожий один з
одним за своєю суттю та зовнішніми ознаками та виявом» або «відповідний чому-небудь, цілком
схожий на щось» [12, с. 1269].
Виходячи із такого перекладу, представнику вітчизняної науки важко визначити у понятті
«адекватне представництво» правовий зміст.
Але розглянемо, що входить у його зміст в інших державах, де запроваджений інститут групового
позову.
У Канаді у групових позовах позивачі в судовому процесі мають бути представлені
представником, який здатний «справедливо та адекватно представляти інтереси групи осіб», а
відповідне представництво, як правило, визначається якістю мотивації позивача у порушенні
провадження за позовом, здатністю нести судові витрати та компетентністю адвоката, який наймається
для здійснення захисту у суді. При цьому самі вчені зазначають, що мотивація є найбільш складною
категорією для оцінки, однак позивач, який представляє групу, повинний, як мінімум мати «такий же
інтерес, як і інші особи в групі» та не бути у скрутному фінансовому стані [13,с. 516]. Генеральний
прокурор Онтаріо Я. Скот, який здійснював контроль за розробкою першого положення про групові
позови в англомовній Канаді, зазначав, що представник позивачів, уповноважений від імені групи брати
участь у судовому розгляді, є своєрідною приватною довіреною особою, яка бореться проти того, що
вважається недобросовісною роботою, екологічним бандитизмом або корпоративним шахрайством [13,
с. 585].
В Італії законодавці не звертали особливої уваги на проблему того, наскільки чесно позивач
здатний представляти інтереси групи. Так, суд може відмовити у прийнятті позову, якщо позивач буде
нездатним надати належний захист інтересам групи, але це єдине посилання на проблему адекватності
представництва і жоден закон цього не визначає[13, с. 609].
У Швеції суд може упевнитись у відповідному представництві, зокрема, щодо зацікавленості
позивача у питанні матеріального права, його фінансової спроможності подати груповий позов та інших
обставин в цілому [14]. Позивач, який представляє групу осіб, має бути представлений в ході процесу
адвокатом, за винятком випадків, коли суд надає йому дозвіл брати участь без адвоката або з
представником, який не є членом колегії адвокатів [13, с. 523–524].
Цікавим є підхід до представництва у груповому позові, який викладений А. Жіді у розробленому
ним на підставі узагальнення досвіду держав щодо застосування конструкції групових
позовівмодельного кодексу групового судочинствадля країн континентального права. Так, у ст. 3 (b)
цього кодексу однією із умов для звернення з груповим позовом є здатність представників сторін
справедливо та адекватно захищати інтереси групи, оскільки у разі неадекватного та несправедливого
представництва інтересів груповий позов вважається необгрунтованим. Також він вказує, що у
випадках, коли це можливо, для ефективного захисту прав та законних інтересів групи та її членів від її
імені в суді повинні діяти, як мінімум, два представника. У цьому кодексі не визначаються конкретні
критерії оцінки адекватності представника та його адвоката, яку, на думку А. Жіді, має здійснювати суд
із врахуванням наступного: їх (представника та адвоката)компетенція, чесність, правоздатність,
репутація та досвід; їх попередня залученість до судової та несудової форм захисту групових прав та
інтересів; їх поведінка, участь в груповому позові та інших судових процесах; наявність у них
можливості матеріально забезпечити групове судочинство; тривалість роботи організації (у випадку,
якщо представником у груповому позові є організація) та рівень репрезентативності в сфері групових
позовів [15, с. 153].
Таким чином, критерії адекватності представництва у груповому позові у країнах, де цей інститут
«працює», є досить різними, здебільшого оціночними зі сторони суду та забарвленими фінансовою
складовою (що незвично для вітчизняної правової системи).
Так, в Англії та Уельсі однією із причин непопулярності представницького розгляду
(representativeproceedings), у якому позивач-представник (representativeclaimant) звертається із позовом
як від свого імені, так і від імені усієї групи, є та обставина, що цей представник здійснює усі видатки,
пов’язані із судовим процесом, а у разі програшу справи навіть оплачує видатки відповідача, якщо не
переконає учасників групи поділити з ним цей фінансовий тягар [16, с. 318].
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Однак, існує основний, на нашу думку, аспект, який є спільним для вирішення питання
адекватності представництва: представництво інтересів групи буде адекватним у разі, коли інтерес
представника співпадає з інтересом усіх членів групи, тобто тоді, коли власний інтерес заявника буде
тотожним (у розумінні змісту слова «адекватний» українською мовою інтересу групи.
Якщо звернутись до норм цивільного процесу США, то під час розгляду групового позову
відповідач може переконати суд у неадекватності представництва в суді інтересів усіх учасників групи,
якщо: 1) інтереси позивача суперечать або перебувають у конфлікті з інтересами групи, яку він
представляє; 2) обставини свідчать, що позивач не буде рішуче та енергійно захищати інтереси групи;
3) позивач не відповідає вимогам в силу аморальності своєї поведінки; 4) позивач не здатний
здійснювати видатки, пов’язані із фінансуванням судового процесу; 5) адвокат позивача є
некомпетентним або його інтереси суперечать інтересам групи [17, с. 13].
З огляду на вищевикладене, вважаємо, що представництво у судових провадженнях за груповим
позовом – це правовідносини, у яких одна або декілька осіб здійснюють від імені членів усієї групи
процесуальні дії, спрямовані на захист власного інтересу та інтересу усієї групи, які у даному процесі є
тотожними, тобто такими, що мають спільні підставу, обставини та спосіб їх захисту.
Зважаючи на особливу природу предстаницьких правовідносин, які виникають у груповому позові,
ми розглядаємо груповий позов як один із видів представницьких позовів.
Представницький позов разом з іншими формами захисту значної кількості осіб (похідний позов та
позов на захист невизначеного кола осіб) нами визначається як спрямована до суду вимога на захист
порушених інтересів значної (визначеної або невизначеної) кількості осіб, під час розгляду якої їх
інтереси представляє одна або декілька осіб за відсутності безпосередньої участі всіх осіб, права яких
порушено, у судовому процесі.
Однак, визначення у вітчизняній науці поняття представництва у груповому позові зумовлює
необхідність наукового дослідження іншого питання, яке є невирішеним: встановлення спільності
(тотожності, аналогічності, єдності) інтересів представника-позивача та членів групи.
Так, в Англії та Уельсі перешкодою для поширеності використання representativeproceedings стало
вузьке тлумачення такого формулювання «якщо декілька осіб мають таку ж зацікавленість у справі»
(«аналогічна зацікавленість»), яке було зведено судами до встановлення ідентичності позовних вимог
членів групи [16, с. 320]. На думку науковців, навіть внесення змін у процесуальне законодавство, які
забезпечуватимуть більш гнучке тлумачення поняття «аналогічна зацікавленість», навряд чи призведе
до збільшення таких судових процесів [16, с.333].
У США конфлікт інтересів позивача з інтересами групи осіб може полягати в наступному:
1) позивач-представник пов’язаний з відповідачем відносинами підпорядкування, родинними
відносинами, перебуває у матеріальній або іншій залежності від нього; 2) позивач-представник прямо
або опосередковано зацікавлений в отриманні інших, окрім своєї частки загального відшкодування
збитків учасників групи, гонорарів від успішного розгляду справи; 3) збитки, які заявляються
позивачем-представником, та вимоги інших членів групи не відповідають характеру справи, яка
розглядається; 4) існує вірогідність, що позивач-представник завідомо знав про правопорушення
відповідача внаслідок вчинення дій (наприклад, придбання його акцій), які дозволяють йому набути
статус позивача та звернутись з груповим позовом до суду [17, с. 13].
Висновки. У групових позовах між особою, яка представляє інтереси групи, та її безпосередніми
учасниками існують особливі представницькі відносини.Пропонуємо наступне їх визначення: це
правовідносини, у яких одна або декілька осіб здійснюють від імені членів усієї групи процесуальні дії,
спрямовані на захист власного інтересу та інтересу усієї групи, які у даному процесі є тотожними, тобто
такими, що мають спільні підставу, обставини та спосіб їх захисту.
Наявність таких представницьких відносин, які виникають у груповому позові, є підставою для
віднесення групового позову до представницьких позовів, які ми розглядаємо разом з іншими формами
захисту значної кількості осіб (похідний позов та позов на захист невизначеного кола осіб) як
спрямована до суду вимога на захист порушених інтересів значної (визначеної або невизначеної)
кількості осіб, під час розгляду якої їх інтереси представляє одна або декілька осіб за відсутності
безпосередньої участі всіх осіб, права яких порушено, у судовому процесі.
Разом з тим потребує подальшого наукового розроблення питання встановлення спільності
(тотожності, аналогічності, єдності) інтересів представника-позивача та членів групи, що є обов’язковою
умовою для визначення позову як груповий.
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МЕХАНІЗМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ У
СФЕРІ ДОГОВІРНОГО ПРАВА
У статті досліджено поняття та особливості механізмів охорони і захисту майнових прав
сторін цивільно-правового договору. Увагу приділено структурі та аналізу окремих засобів на прикладі
поширених видів договорів на стадіях їх укладення та виконання.
Ключові слова: механізм, охорона, захист, майнові права, договір, право власності, засоби
охорони, істотні умови.
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Кушерец Д. В. Механизмы гражданско-правовой охраны и защиты имущественных прав в
сфере договорного права.
В статье исследовано понятие и особенности механизмов охраны и защиты имущественных прав
сторон гражданско-правового договора. Внимание уделено структуре и анализу отдельных средств на
примере распространенных видов договоров на стадиях их заключения и исполнения.
Ключевые слова: механизм, охрана, защита, имущественные права, договор, право
собственности, средства охраны, существенные условия.
Kusherets D. V. Сivil Protection’s and Civil Storage’s Mechanisms of Property Rights in the Field of
Contract Law.
The article explores the concept and features of сivil protection’s and civil storage’s mechanisms of
property rights of the parties for a civil contract. Attention is paid to the structure and the analysis of individual
funds on the example of common types of contracts in the stages of their imprisonment and execution.
Keywords: mechanism, protection, property rights, contract, property right, the means of protection, the
essential terms.
Концепція сильної держави, особливо в сфері економічного розвитку, не можлива без створення
ринкової системи господарювання, основу якої складає приватна власність. Така форма власності має
всі підстави до свого розвитку при наявності стійкого цивільного обороту в сфері товарів, робіт, послуг
та капіталу. Враховуючи той факт, що власність є реальним соціальним явищем, яке мало місце в усіх
суспільних формаціях, то суспільство сформувало певні умовності щодо її захисту у вигляді трьох
правових прамочностей: володіння, розпорядження, та користування. Посягання хоча б на одну із них
через порушення чи невизнання створює підстави для охорони, самозахисту чи судового захисту
майнових прав в сфері договірного права.
Проблема механізму цивільно-правової охорони і захисту у сфері договірного права
досліджувалась рядом вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема О. Д. Крупчан, Т. В. Боднар,
Н. І. Герасимовою, М. В. Фролковим, Ю. М. Сидорчук, Х. В. Майкут, О. Б. Гупаловською, О. Ф. Скакун
та іншими.
Метою даної статті є дослідження взаємозалежностей, які існують між правом власності і
механізмом охорони та захисту майнових прав у сфері договірного права, з точки зору наповнення
такого механізму способами охорони та захисту, вивчення засобів досягнення охоронного та захисного
результату за рахунок такого механізму.
Термін «механізм» в перекладі з грецької означає знаряддя чи пристрій. Не дивлячись на те, що
цей термін більш притаманний інженерній галузі, все ж він доволі часто зустрічається в юриспруденції у
вигляді словосполучень: «механізм держави» [1, с. 235], «механізм захисту» [2, с. 665], «механізм
охорони».
Терміни «механізм охорони», «механізм захисту» вживаються науковцями і у сфері договірного
права [3, с. 113], але законодавець не дає дефініцій цих понять ні в загальній частині Цивільного кодексу
України, ні в загальних положеннях про договір та договірні зобов’язання зокрема.
Так, О. Ф. Скакун виходячи із загальнотеоретичних положень права, відносить питання охорони та
захисту до елементів, які формують поняття «правовий механізм» [4, с. 190]. Частина науковців (і не
безпідставно), розглядають механізм охорони та захисту майна і майнових прав як фізичних, так і
юридичних осіб в системі норм кримінального [5] чи адміністративного права [6].
Аналогічно ми можемо сказати, що правовий механізм, як загальне поняття, формується зокрема і
за рахунок механізму охорони, і механізму захисту майнових прав сторін цивільно-правового договору.
Враховуючи той факт, що кожний механізм – це чітко організована система, а будь-яка система
має свою структуру [7], то безумовно і «механізм охорони» і «механізм захисту» в сфері договірного
права мають свою структуру.
Якщо розглядати механізм охорони майнових прав в сфері договірного права на стадії укладення
цивільно-правових договорів, то необхідно звернути увагу на те, що дане питання безпосередньо
кореспондується до майбутньої стадії договірного процесу – виконання договору, а в подальшому – і до
стадії захисту та відновлення порушених чи невизнаних прав та інтересів сторін договору.
Разом з тим предметом охорони на стадії укладення є не право, а той майновий інтерес, який
проявляться як з боку оферента, так і з боку акцептанта, оскільки акцептант, знайомлячись із
пропозицією оферента щодо умов укладення договору, аналізує та обраховує той економічний ефект,
який можливо отримати в кінцевому результаті. На цій підставі ми можемо говорити про те, що
способом охорони майнового інтересу на етапі укладення цивільно-правових договорів є аналіз
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економічної доцільності та реальності отримання майнової вигоди, яку планує отримати кожна із сторін
договору при його виконанні.
Засобами охорони майнових прав та інтересів сторін на цій стадії можуть бути консультації
спеціалістів, збір інформації про контрагента з відкритих джерел, про відзиви на продукцію, роботи чи
послуги в пресі, мережі Інтернет тощо.
Договір як правило укладається у письмовій формі, оскільки остання своєю статичністю доволі
довгий час зберігає всі особливості домовленостей у незмінному вигляді та змістовній суті. Виходячи з
цього є всі підстави стверджувати, що способи охорони інтересу на цій стадії характеризуються
змістовно-словесною точністю, яка закріпляє домовленості сторін щодо об’єкта, істотних умов договору
та його предмету. Це дає можливість в подальшому контролювати ввесь хід виконання договірних
зобов’язань.
Дане положення досягається за рахунок точного розуміння нормативної бази, яка регулює,
наприклад, питання іпотеки, оренди, лізингу тощо. Такий засіб охорони у сфері договірних відносин
допомагає зрозуміти юридичну суть щодо змісту кожного договору, значення термінів, строків, змісту і
значення дій кожної сторони договору. Застосування таких засобів охорони дає можливість оперативно і
у відповідності до умов договору виконувати договірні зобов’язання. В практичній площині на ці
обставини сторони часто не звертають уваги, що в подальшому приводить до конфлікту інтересів, але
уже на стадії виконання договорів.
Таким чином до способів охорони майновим правом технічного характеру на стадії укладення
договорів необхідно віднести реквізити договору, оскільки останні закріплюють персоніфіковані дані
кожної із сторін договору, що при необхідності в порядку охорони, а в подальшому і можливо – захисту
прав та інтересів, надає можливість оперативно відреагувати на всі ті відхилення від тих домовленостей,
які мали місце при укладенні договору.
Крім того до засобів охорони інтересів, а разом з цим – і майнових прав сторін у сфері договірного
права відносяться: а) процес посвідчення договорів та б) реєстрація майнових прав, що виникли.
Охоронна суть таких дій полягає у гарантіях держави як щодо охорони, так і можливого захисту
майнових прав сторін договору при невиконанні чи неналежному виконанні договірних зобов’язань,
оскільки такі цивільно-правові договори своєю формою та своїм змістом є належними і допустимими
доказами існування договірних правовідносин. Разом з тим до процесуальних засобів охорони майна та
майнових прав та інтересів сторін договору ми відносимо процедуру укладення договорів. За своєю
формою вона може бути спрощеною за рахунок сприйняття типових умов договору (ст. 630 ЦК України)
чи договору приєднання (ст. 634 ЦК України), оскільки в таких випадках сторони беруть за основу вже
наперед передбачені для них умови договору, погоджуючись із ними шляхом співвідношення їх до своїх
інтересів та того кінцевого блага, на яке сподівається кожна із сторін. При наявності певних
неузгодженостей із умовами типового договору способом охорони майнових прав сторін може бути
внесення ними своїх пропозицій по їх доповненню, уточненню, зміні чи виконанні. Саме в цьому і
полягає охоронна суть інтересів сторін щодо своїх майнових прав у сфері договірного права на стадії
укладення цивільно-правових договорів типового зразка.
Засобами охоронного характеру в такому випадку може бути:
а) договірна практики щодо роботи з такими типовими договорами;
б) зміна законодавства і з цих підстав можливі уточнення, доповнення або виключення певних
позицій договору. Безумовно це будуть активні дії сторін договору, які через засоби забезпечення
досягають того охоронного способу, який дає як підстави так і гарантії щодо уникнення збитків чи втрат
майнового характеру при безпосередньому виконанні сторонами своїх договірних зобов’язань.
Що ж стосується договору приєднання, то в даному випадку сторона приєднання не може
змінювати ті формуляри чи стандарти щодо істотних умов договору, які вже існують. В даному випадку,
сторона приєднання, виходячи в першу чергу із охорони своїх майнових прав та пов’язаних з ними
інтересів сама повинна прийняти рішення зможе вона чи ні дотримуватись тих договірних зобов’язань,
які вже визначені для неї в умовах вже існуючого договору.
Таким чином для типових договорів, договорів приєднання з точки зору механізму охорони
майнових прав та інтересів сторін, характерним є наявність таких способів охорони, які витікають або із
законодавства (типові договори) або із аналізу уже існуючого договору (договір приєднання). Основа
такого механізму охорони, у сфері майнового інтересу та майнових прав, завжди ґрунтується на
доцільності, точності економічного інтересу, наявних можливостях, прогнозованому економічному
результаті. Відсутність такого підґрунтя робить договірні відносини хиткими, проблемними і такими,
що призводять до конфлікту інтересів, і в кінцевому результаті до матеріальних збитків. Таким чином
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механізм охорони інтересів у сфері майнових прав та інтересів в типових договорах та договорах
приєднання більше носить технічно-правовий характер, а ніж процесуально-правовий.
У той же час процесуальні засоби охоронного характеру у сфері охорони майнових прав та
інтересів сторін у договірному праві на стадії укладення цивільно-правових договорів є характерними
для публічних (ст. 633 ЦК України) та попередніх договорів (ст. 635 ЦК України), а також договорів на
користь третьої особи (ст. 636 ЦК України).
Таким чином способом охорони свого майнового інтересу на стадії укладення цивільно-правових
договорів є інформованість, яка досягається за рахунок консультацій та оперативності аналізу
пропозицій щодо їх прийняття чи відхилення. До таких способів охорони можна віднести:
а) аналіз пропозицій щодо їх прийняття чи відхилення, виходячи із свідомого інтересу кожної із
сторін, що дає можливість усунути із договірних зобов’язань тих положень, які можуть в майбутньому
привести до майнових збитків чи втрат;
б) співвідношення істотних умов договору кожною із сторін до своїх можливостей та інтересів з
точки зору охорони та захисту майнових прав, дає можливість запобігти майновим збиткам чи втратам
під час виконання договору;
в) можливість корекції сторонами істотних умов договору при укладенні основного договору є
способом охорони майнових прав та інтересів сторін договору;
г) охорону майна та майнових прав в сфері договірних зобов’язань, за рахунок усунення із
істотних умов договору тих розбіжностей, які в перспективі можуть привести до порушень майнових
прав та пов’язаних з ними інтересів, можуть вирішуватись як за домовленістю сторін так і судом.
Засоби охорони майнових прав та пов’язаних з ними інтересів у сфері договірних правовідносин в
першу чергу характеризуються своєю цілеспрямованістю, яка притаманна кожній із сторін договору. За
своєю формою така цілеспрямованість являє собою дії, але не механічного, а логічно-правового
порядку. Такі дії мають свій вираз у вигляді спостережень, аналізу та контролю кожного із сторін
договору, як на стадії укладення так і виконання договорів.
При цьому засобами охорони, як правомочностями, наділені лише сторони договору за рахунок як
спеціальних так і загальних норм цивільного права та тих домовленостей, які мають своє закріплення в
договорах. Разом з тим застосування засобів охорони в сфері договірного права можливо лише
виключно на основі вольової диспозитивності суб’єктів договірних правовідносин, метою яких є
попередження, зупинення загроз до порушення майнових прав та інтересів точного, якісного та вчасного
виконання договорів, які гарантуються різновидами засобами забезпечення договірних зобов’язань.
Таким чином засоби охорони майнових прав та пов’язаних з ними інтересів у сфері договірного
права являють собою цілу систему правових елементів, які закріплені в законі чи договорі і мають на
меті забезпечення недоторканість та цілісність майна та тих майнових прав, як на стадіях укладення та
виконання договірних зобов’язань.
Якщо ж говорити про засоби охорони майнових прав та пов’язаних з ними майнових інтересів в
широкому їх розумінні, то можна говорити про загально-правову дію суб’єктів договірних
правовідносин, направлених на контроль та не допущення відступу від порядку укладення та виконання
договорів.
До механізму охорони майнових прав у сфері договірного права можна віднести і стимулюючі
засоби, суть яких зводиться до встановлення законом чи договором строків виконання договірних
зобов’язань.
Гарантією механізму охорони майнових прав у сфері договірного права виступає право на захист
майнових прав, де підставою до такого захисту є порушення прав та інтересів сторони договору.
Наступною стадією в питаннях охорони майнових прав та майнових інтересів сторін у сфері
договірного права є виконання цивільно-правових договорів.
Механізм охорони майнових прав та інтересів на цій стадії договірного процесу має свою
обособлену систему, яка формується за рахунок своїх засобів охорони та способів забезпечення такої
охорони складових.
Так, відповідно до ст. 629 ЦК України «Договір є обов’язковим до виконання сторонами». Не
дивлячись на цю вимогу закону та взятих на себе договірних зобов’язань, підтверджених сторонами
своїми підписами та скріплених печатками щодо юридичних осіб, а договори, як фізичних так і
юридичних осіб пов’язані з нерухомістю посвідчені нотаріально та зареєстровані в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно, все ж в практичній площині їх виконання мають місце порушення у
вигляді невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань.
Так, наприклад, в практиці цивільного обороту такі порушення часто мають місце при виконанні
договорів підряду, коли підрядчик зобов’язаний виконати роботу, визначену договором підряду із свого
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матеріалу і своїми засобами. При цьому він відповідає за належну якість наданих ним матеріалів і
устаткування (ч. 1 та 2 ст. 849 ЦК України).
Важливу роль в питаннях механізму охорони майна та майнових прав фізичних та юридичних осіб
у сфері договірного права на стадії виконання договорів становить якість їх виконання. Неналежна
якість товару, робіт чи послуг завжди ускладнює договірні правовідносини, оскільки це приводить до
порушення строків виконання договірних зобов’язань, і як правило збитків контрагента.
На якість товарів в договірних правовідносинах звернув увагу і законодавець. Так, відповідно до
ч. 1 ст. 673 ЦК України продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам
договору купівлі-продажу. При цьому продавець або виготовлювач зобов’язані прийняти товар
неналежної якості від покупця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення недоліків.
Крім цього за кожен день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару
покупцеві сплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару (ч. 1 та 5 ст. 709
ЦК України).
Таким чином вимоги до якості товарів, робіт чи послуг відносяться до істотних умов договору,
забезпечуючи охорону майна і майнових прав та інтересів не лише покупця чи замовника, але і
виконавця робіт чи підрядчика.
Тепер перейдемо до дослідження механізму захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних
майнових прав та інтересів сторін договору. Не дивлячись на схожість методологічного підходу до
механізму охорони майнових прав та інтересів сторін, та захисту майнових прав та інтересів, їх зміст
буде різним, оскільки кожен із цих механізмів передбачає виключно свої задачі, які пов’язуються із
способами і засобами захисту.
Так, під способами захисту майнових прав в сфері договірного права необхідно розуміти не лише
ввесь той перелік нормативно визначених та закріплених в нормах матеріального права можливостей
(ч. 2 ст. 16 ЦК України), але і положень цивільно-правових договорів, які виступають як нормативними
підставами до захисту з точки зору матеріального права, а також виконання конкретних процесуальних
дій, які застосовуються особою в разі порушення договірних зобов’язань.
Таким чином способи захисту майнових прав в сфері договірного права утворюють собою симбіоз,
як матеріального так і процесуального права та виключно приватного права, яке формується за рахунок
договорів на основі «звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості» (ст. 627 ЦК
України).
При цьому способи захисту в такому симбіозі завжди пов’язуються з питаннями: «Яким чином
можливо захистити своє порушене, невизначене чи оспорювань право чи інтерес»?
Способами досягнення правового результату є засоби захисту майнових прав та інтересів в сфері
договірних правовідносин. До таких засобів в першу чергу відносимо дії сторін, оскільки визнання
права, визнання правочину недійсним, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке
існувало до порушення, примусове виконання обов’язку в натурі, заміна або припинення
правовідношення, відшкодування збитків та моральної шкоди, визнання незаконними рішення, дії чи
бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових чи
службових осіб можуть застосовуватись судом з метою захисту прав та інтересів сторони договору лише
після ініціативи сторони договору, яка виражається в активних діях, виражених у поданні позовної
заяви.
З огляду на це матеріальне право і положення договорів відіграють не лише роль правової
інформації, але і легітимізують як сам процес звернення до суду, так і ввесь судовий процес. При цьому
законодавець надає право розширити легітимність способу захисту в сфері договірного права, виходячи
із змісту договору або іншого пов’язаного із предметом спору закону (ст. 16 ЦК України).
Таким чином, засоби захисту завжди пов’язуються із питанням: «за допомогою яких засобів
можливо застосувати спосіб судового захисту чи самозахисту, який би дав можливість досягти того
правового результату, на який сподівається особа?».
З огляду на вищевикладене, під механізмом захисту майнових прав в сфері договірного права
необхідно розуміти правову процедуру щодо реалізації права, яка передбачена матеріальним та
процесуальним правом України. При цьому такий механізм є структурованим, оскільки всі його
елементи взаємодіючи між собою створюють та забезпечують всю систему договірного права дієвим
захистом.
Виходячи із такого поняття механізму захисту ми можемо говорити не лише про поділення такого
механізму на способи та засоби захисту, оскільки ці поняття є по суті продовженням один одного, а і
поділяти засоби захисту на їх матеріальну і процесуальну частини.
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Так, під матеріальною частиною правового захисту розуміються правові підстави, які дають право
і можливість стороні договору звертатись до суду для безпосереднього захисту та відновлення своїх
прав та інтересів.
Процесуальна ж частина правового захисту регулює питання, процедури звернення до суду та
процесу розгляду справи безпосередньо в суді. На процесуальну частину механізму захисту майнових
прав в сфері договірного права має вплив інститут підвідомчості справ, який регулюється суб’єктивним
складом сторін договору.
Таким чином, на підставі виконаного дослідження ми можемо зробити висновок, що механізм
охорони майнових прав та пов’язаних з ними інтересів в сфері договірного права являє собою цілу
систему правових елементів, які мають своє закріплення в законі чи договорі і застосовуються з метою
забезпечення недоторканість та цілісність майна та майнових прав, як на стадіях укладення та виконання
договірних зобов’язань.
До структурних елементів механізму охорони майнових прав у сфері договірного права необхідно
віднести: способи досягнення певного правового результату в сфері охорони майна та майнових прав, а
також тих інтересів особи, які пов’язані з такими майновими правами.
Забезпечення механізму охорони майнових прав у сфері договірного права проводиться за рахунок
попереджувально-правових заходів, змістом яких є забезпечення договірних зобов’язань з одного боку
та настання обов’язкової відповідальності з іншого.
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КАТЕГОРІЯ «БЛАГОПОЛУЧЧЯ» В ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ
У статті наведено наукові підходи до визначення категорії «благополуччя». Досліджено
синонімічний ряд зазначеного терміну. Запропоновано легальну дефініцію цього родового поняття
галузі екологічного права.
Ключові слова: благополуччя, добробут, забезпечення.
Лихтер М. П. Категория «благополучие» в экологическом праве.
В статье приведены научные подходы к определению категории «благополучие». Исследован
синонимический ряд указанного термина. Предложено легальную дефиницию этого родового понятия
отрасли экологического права.
Ключевые слова: благополучие, благосостояние, обеспечение.
Likhter M. P. The Category of «Welfare» in Environmental Law.
The scientific approach to the definition of the «welfare» has been presented in the article. Synonyms of
the indicated term has been examined. The legal definition of this notion of environmental law has been
introduced.
Keywords: welfare, well-being, provision.
Питання важливості чіткого нормативного закріплення основних термінів в екологічному праві
важко переоцінити. Так, Україна у ст. 1 Основного Закону проголосила себе правовою державою [1]. Ця
характеристика починає реалізовуватися зі створенням якісної законодавчої бази. Проте остання є
можливою при постійному вдосконаленні юридичної техніки. Натомість реалії правозастосування
нерідко засвідчують неясність навіть у юридичній термінології.
Екологічне право як галузь на сьогодні оперує суттєвим понятійно-категорійним апаратом, однак
нормативне визначення вагомої частини термінів відсутнє. Значною мірою це зумовлено специфікою
галузі, оскільки її норми здійснюють правову регламентацію суспільних відносин у сфері взаємодії
людини і природи. Звідси запозичення понять і категорій з природничих, гуманітарних та інших наук.
Питання щодо доцільності вміщення у правових актах дефініцій певних власне природничих термінів є
дискусійним. Разом з тим, не викликає сумнівів необхідність законодавчого визначення ключових
категорій і понять у галузі екологічного права. У свою чергу, враховуючи безспірну значущість
інституту суб’єктивних екологічних прав, особливого значення набуває питання юридичного
визначення термінів у цій сфері.
У системі екологічних прав чільне місце займає право на санітарно-епідемічне благополуччя [2],
яке, згідно з нормами однойменного Закону, охоплює право громадян на безпечні для здоров’я і життя
харчові продукти, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє
природне середовище; участь у розробці, обговоренні та громадській експертизі проектів програм і
планів забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, внесення пропозицій з цих
питань до відповідних органів; відшкодування шкоди, завданої їх здоров’ю внаслідок порушення
підприємствами, установами, організаціями, громадянами санітарного законодавства; достовірну і
своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, здоров’я населення, а також про наявні та можливі
фактори ризику для здоров’я та їх ступінь. У ст. 1 згаданого нормативно-правового акта санітарноепідемічне благополуччя населення визначається як стан здоров’я населення та середовища
життєдіяльності людини, при якому показники захворюваності перебувають на усталеному рівні для
даної території, умови проживання сприятливі для населення, а параметри факторів середовища
життєдіяльності знаходяться в межах, визначених санітарними нормами [3]. Однак для з’ясування
коректності правового визначення поняття «санітарно-епідемічне благополуччя населення» слід
звернутись до дефініції категорії (яка у термінологічному і змістовому значенні є родовою по
відношенню до поняття [4, с. 387]) «благополуччя».
Аналіз чинної законодавчої бази показав відсутність легального визначення благополуччя. У
процесі нормотворчості законодавець та інші органи державної влади використовують цей термін, не
розкриваючи його. Йдеться, наприклад, про такі акти як Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності
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для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-епідеміологічною службою та її
територіальними органами» [5], Наказ Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Концепції
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в приймаючих містах під час
проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу» [6] тощо. Те ж стосується і міжнародних
документів – Угоди між Міністерством охорони здоров’я та федеральною службою з нагляду в сфері
захисту прав споживачів і благополуччя людини (Російська Федерація) про співробітництво у галузі
моніторингу грипу птахів і підготовки до пандемії грипу [7] та Спільної заяви СРСР та Німеччини щодо
забезпечення благополуччя всіх країн та народів [8]. Слід зазначити, що законодавець не приділяє уваги
визначенню терміну «благополуччя» вже на стадії формування нормативного акта – проекту Закону про
державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність
та якість харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин [9].
За умов відсутності легального визначення досліджуваного терміну для вирішення поставленого у
статті питання значний інтерес становлять енциклопедичні наукові надбання, у яких розкриваються
певні аспекти категорії «благополуччя».
Перш за все, варто підкреслити, що родова категорія «благополуччя» конкретизується у видових
поняттях, які, у свою чергу, використовуються різними науками. У словниках української мови
«благополуччя» визначається як спокійне, безтурботне, забезпечене життя; добробут, щастя [10; 11; 12,
с. 45]. Серед синонімів «благополуччя» виділяють благо, добро, достаток, добробут [10]. У свою чергу,
добробут – це у т.ч. матеріально-побутове забезпечення, достаток [13]. Економічний термінологічний
словник визначає добробут як міру, ступінь забезпеченості людей життєвими благами, засобами
існування. Добробут характеризує рівень життя людей [14]. Тлумачний словник економіста конкретизує
дефініцію «добробут» як ступінь (повноту) забезпеченості населення країни, окремої соціальної групи,
сім’ї, особи життєво необхідними засобами, матеріальними, соціальними, культурними й духовними
благами [15]. Так, йдеться про забезпеченість як матеріальними, так і нематеріальними благами [16,
с. 168]. У категорії «добробут» домінують економічні складові, однак вона розкривається і в юридичній
науці, нормотворчій діяльності і практиці.
Про важливість забезпечення добробуту людини говорив ще В. І. Вернадський у вченні про
ноосферу. Так, першочерговим кроком на шляху до правильного життя є підвищення добробуту
населення. Інтереси і добро всіх є реальним планетарним державним завданням [17]. Цікаво, що ще у
першій половині ХХ століття вчений покладав обов’язок піклуватися про благополуччя населення на
державу. Оскільки добробут – багатогранна категорія, можна цілком обґрунтовано припустити, що
йдеться про екологічне благополуччя також, адже блага, пов’язані зі здоровим довкіллям, є життєво
необхідними, а тому – найважливішими.
Стосовно ще одного синоніму благополуччя – щастя, то етимологічний і тлумачний словники
української мови визначають його як стан повного задоволення життям [18, с. 501; 12, с. 785]. На думку
Аристотеля, щастя – це, серед іншого, добробут і спокійне життя [19].
Щодо походження слова «благополуччя», то етимологічний словник української мови не
розкриває його. Більше того, цілісне і вичерпне визначення цього терміну важко знайти навіть у
тлумачних словниках української мови. Як правило, енциклопедичні джерела обмежуються наведенням
синонімів благополуччя. У зв’язку з цим, інтерес становить загальне філософське розуміння категорії
«благополуччя». Натомість, останнє відсутнє у філософських словниках.
Оскільки слово «благополуччя» є двокореневим, а одним з коренів є «благ», вбачаємо сенс
з’ясувати, що розуміють під благом. Крім того, благо часто називають синонімом благополуччя.
Філософський енциклопедичний словник визначає благо як позитивний об’єкт інтересу чи бажання,
пов’язує його з поняттям цінності [20, с. 98]. Благо – узагальнене позначення найвищих цінностей
людського існування; воно означає можливість задоволення найважливіших людських потреб та
інтересів [21, с. 46]. У більш вузькому, етичному розумінні поняття блага збігається з поняттям добра,
яке означає, по-перше, ціннісне уявлення, що висловлює позитивне значення чого-небудь у його
відношенні до певного стандарту, по-друге, сам цей стандарт [20, с. 243]. Варто зауважити, що
дотримання стандартів є одним із показників забезпечення благополуччя у сфері екологічних
правовідносин. Тлумачний словник української мови «благо» визначає як добро, щастя; достатки,
вигоди, дари природи; все те, чого потребує людина в житті [12, с. 44]. Це визначення також можна
застосувати до розуміння екологічного благополуччя, адже його людина потребує у першу чергу.
Крім того, у частині джерел, замість «благополуччя» (як суржику, який утворився з російського
«благополучие»), вживаються слова «щастя», «добробут», «гаразд». Найчастіше у літературі
висловлюється думка на користь синонімічного відповідника благополуччя – добробуту [22].
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Підводячи підсумки, пропонуємо розуміти під правовою категорією «благополуччя» (або власне
українським аналогом – «добробут») гарантований державою, законодавчо визначений стійкий рівень
забезпеченості населення країни, окремої соціальної групи, сім’ї, особи життєво необхідними
(найважливішими) матеріальними і нематеріальними благами. Забезпечення «благополуччя» передбачає
дотримання відповідними суб’єктами встановлених стандартів та інших нормативних вимог.
Відповідно, благополуччям в екологічному праві є гарантований державою, визначений екологоправовими та іншими нормами стійкий рівень забезпеченості населення країни, окремої соціальної
групи, сім’ї, особи життєво необхідними матеріальними і нематеріальними екологічними благами.
Зважаючи на часте використання терміну «благополуччя» у нормотворчості і юридичній практиці
(зокрема у галузі екологічного права), необхідно законодавчо закріпити його визначення. Цю дефініцію
доцільно вмістити у ст. 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», оскільки санітарно-епідемічне благополуччя є складовою екологічного благополуччя, а
останнє є видовим правовим поняттям категорії благополуччя. Це питання потребує подальших
розробок у напрямку глибшого обґрунтування дефініцій цих термінів і їх узгодження, що буде здійснено
у наступних дослідженнях.
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Адміністративне право та процес
УДК 342.9
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ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ: ЛОГІКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ
Спираючись на широкий спектр фахових літературних джерел автор здійснює логікометодологічний аналіз дефініції «публічна адміністрація», окреслює сучасні наукові підходи до
розуміння означеного поняття та визначає окремі їх переваги та недоліки.
Ключові слова: публічна адміністрація, виконавча влада, місцеве самоврядування, концепція,
дефініція.
Каменская Н. П. Публичная администрация: логико-методологичекий анализ дефиниции.
Опираясь на широкий спектр профессиональных литературных источников автор осуществляет
логико-методологический анализ дефиниции «публичная администрация», очерчивает современные
научные подходы к пониманию указанного понятия и определяет отдельные их преимущества и
недостатки.
Ключевые слова: публичная администрация, исполнительная власть, местное самоуправление,
концепция, дефиниция.
Kamenskaya N. P. Public Administration: Logical-methodological Analysis of the Definition.
Relied on a wide range of professional literature sources the author performs logical-methodological
analysis of the definition of «public administration», outlines the modern scientific approaches to the
understanding of this concept and determines their individual advantages and disadvantages.
Keywords: public administration, executive authorities, local self-government, a concept, definition.
В умовах переоцінки характеру взаємостосунків між державою і людиною у бік демократизації та
гуманізації теорія публічної адміністрації набувала популярності у суспільстві [1, c. 10]. Разом з тим,
дискурс щодо змісту відповідного поняття не вчухає вже досить тривалий час [2, с. 135]. Історіографію
дослідження означеної проблематики складають наукові розробки таких вчених, практиків як:
В. Б. Авер’янов, А. І. Берлач, Н. А. Гнидюк, Т. О. Гуржій, Ю. В. Делія, Е. Ф. Демський, І. Б. Коліушко,
Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, Т. О. Мацелик, М. І. Лахижа, Н. Р. Нижник,
В. П. Тимощук, О. І. Черчатий, Ю. В. Фомін та ін. З огляду на відсутність єдиного підходу до
визначення терміну «публічна адміністрація», його базисний характер у адміністративному праві
з’ясування смислового навантаження цього правового феномену з логіко-методологічної точки зору
нині набуває ключового значення.
Варто зазначити, що попри частовживаність дефініція «публічна адміністрація» у вітчизняному
законодавстві не використовується. У науковій літературі констатується її відсутність й на рівні
батьківщини терміну: Європейського Союзу. Деякою мірою такий недолік компенсується визначеннями
поняття у законах країн-членів названої європейської організації [3, с. 28-31]; переліком характерних
рис публічної адміністрації (ефективність (успішність), прозорість, етика та справедливість вчинків), що
розміщений на веб-сайті Європейської Комісії [4] тощо.
Спираючись на аналіз широкого спектру тематичних фахових джерел доцільно виокремити два
концептуальних підходи до трактування змісту публічної адміністрації як організаційно-правового
утворення: так званий «широкий» і «вузький».
Прихильники «широкої» концепції під публічною адміністрацією зазвичай пропонують розуміти
систему органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також інших суб’єктів які відповідно до
закону забезпечують виконання законодавчих актів у публічних інтересах та наділені прерогативами
публічної влади [5, с. 35; 6, с. 24; 7, с. 89; 8, с. 13; 9, с. 7–8]. Отже, у широкому сенсі до публічної
адміністрації відносять не тільки органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, але й загал
суб’єктів, які згідно із законами виконують делеговані владою повноваження у сфері публічного
управління з метою задоволення тих або інших суспільних потреб.
Натомість прибічники іншої, «вузької» теорії, вважають, що термін «публічна адміністрація» є
симбіозом: максимум системи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування [10, с. 92], мінімум
суб’єктів виконавчої влади (у тому числі виконавчих органів місцевого самоврядування) [11, с. 117].
З нашої точки зору, мають місце й непоодинокі випадки недосконалості теоретичних поглядів на
сутність даного явища правової дійсності. Серед таких прикладів привертають увагу:
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– трактування поняття «публічна адміністрація» на сторінках одних і тих самих наукових
доробків одночасно як у «широкому», так і «вузькому» розумінні [12, с. 523], що свідчить про
неоднозначність, нечіткість позиції фахівців;
– інтерпретація публічної адміністрації за межами загальноприйнятих у юридичній науці
концепцій. Зокрема, публічна адміністрація детермінується як новий суб’єкт локального управління:
система територіальних утворень виконавчих органів державної виконавчої влади на місцях і
відповідних органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, обраних громадами, наділених правом
самостійно або через утворювані ними органи вирішувати питання місцевого значення в межах
Конституції, законів України [13, с. 6]. Позиція видається недостатньо аргументованою з двох причин.
По-перше, не враховано низку центральних органів виконавчої влади, що очолюють систему інституцій
публічного управління: Кабінет Міністрів України, міністерства, служби, агентства, інспекції. По-друге,
на узбіччі наукового пошуку залишився функціональний аспект публічної адміністрації: здійснення
(реалізація) публічної влади. Крім того, запропоноване трактування є концептуально не вивіреним не
тільки для вітчизняного, але й для європейського права. У Європейських країнах відповідним терміном
прийнято позначати всю систему публічних інституцій, а також їх діяльність [14, с. 74]. Теорію, що
місцеве самоврядування є формою публічної влади зазвичай підтримують чимало науковців (у тому
числі й ми. – Н.К.), однак це не означає, що публічна адміністрація складається лише з представницьких
та виконавчих органів на місцях. Як справедливо наголошує видатний теоретик права С. С. Алєксєєв не
можна забувати найважливіші вимоги, що ставляться до наукової термінології, – її однозначності,
суворої визначеності, ясності, усталеності, а також сумісності з усім комплексом уживаних у науці
термінів [15, с. 35–36].
Як відомо, до органів виконавчої влади належать: Кабінет Міністрів України, міністерства, інші
органи центральної виконавчої влади (служби, агентства інспекції) та підпорядковані їм органи на рівні
адміністративно-територіальних одиниць. У свою чергу, місцеве самоврядування реалізовується
територіальною громадою безпосередньо або через сільські, селищні, міські, районні, обласні ради та їх
виконавчі органи.
Функції публічного управління здійснюються у відповідних масштабах як органами виконавчої
влади, так і місцевого самоврядування. Вказана діяльність безпосередньо стосується не тільки місцевих
виконавчих органів, але й суб’єктів влади, що наділені представницькими повноваженнями на місцях. Зі
змісту повноважень сільських, селищних, міських, районних та обласних рад випливає, що вони
виконують низку функцій організаційно-управлінського характеру, у тому числі: утворюють підзвітні та
підконтрольні виконавчі органи місцевого значення, затверджують їх структуру та загальну чисельність,
скасовують протиправні акти таких органів та заслуховують звіти їх посадових осіб тощо. Не можна
оминути увагою й те, що до компетенції міських рад входить організація управління районами в містах
(ст. 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [16]), а на рівні районів та областей
виконавчі органи відсутні взагалі. В останньому випадку, функціональне розвантаження районних та
обласних рад відбувається шляхом делегування представницькими органами окремих управлінських
функцій відповідним місцевим державним адміністраціям (ст. 44 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» [16]).
Отже, буде логічним до складу публічної адміністрації одночасно відносити і представницькі, й
виконавчі органи місцевого самоврядування. Тим більше, у ході вирішення питань місцевого значення
всі заходи указаних суб’єктів спрямовуються у межах компетенції на представлення інтересів
територіальних громад (ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [16]).
Звернемо увагу ще на одну сторону розглядуваного питання: необхідність розмежування органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування з іншими суб’єктами (підприємствами, установами,
організаціями як державної, так і недержавної форм власності. – Н. К.), що наділені окремими
повноваженнями у сфері публічного управління. Звичайно, виконання функцій у сфері виконавчорозпорядчої діяльності держави останнім невластиве, їх статутними завданнями є здійснення
комерційної або некомерційної діяльності невладного характеру. Серед непоодиноких випадків
існування відповідної проблеми як приклад наведемо проект Концепції реформування публічної
адміністрації в Україні, що розроблений громадською організацією політичного спрямування «Центр
політико-правових реформ» [17]. В законопроекті під поняттям публічна адміністрація розуміються
органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також інші суб’єкти уповноважені на
виконання публічних функцій. Разом з тим, відомий фахівець Центру політико-правових реформ,
кандидат юридичних наук В. П. Тимощук вважає, що вимоги адміністративно-процедурного
законодавства не повинні стосуватися підприємств, установ та організацій, тим більше недержавних, як
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це сьогодні передбачено Законом України «Про звернення громадян [1, с. 39]. З нашої точки зору,
вчений має рацію з огляду на таке.
Публічна адміністрація як правова категорія має два виміри: функціональний та організаційноструктурний. У функціональному аспекті – це діяльність структурних утворень з виконання функцій
спрямованих на реалізацію публічного інтересу. З організаційно-структурної точки зору – сукупність
органів, які створюються для здійснення (реалізації) публічної влади [18, с. 30–31].
Результати аналізу інтерпретованих теоретичних положень дають підстави стверджувати, що
підприємства, установи, організації, які виконують ті чи інші функції у сфері публічного управління
відповідають лише функціональному критерію. Неприналежність до управлінських органів за іншою
організаційно-структурною підставою, пояснюється їхньою опосередкованою причетністю до
виконавчої влади, яка за юридичною природою покликана «діяти від імені та в інтересах держави,
виконувати її задачі та функції» [19, c. 21] в публічних правовідносинах. Необхідно також враховувати,
що органи виконавчої влади та місцевого самоврядування діють на підставі, у межах повноважень та у
спосіб визначені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19 Конституції України [20]), а
підприємства, установи, організації за протилежних умов: у межах не заборонених законодавством.
Зауважимо, що викладене не означає спростування нами практичної корисності делегування (у разі
необхідності. – Н.К.) окремих управлінських повноважень невладним суб’єктам на кшталт позитивного
досвіду країн зі стабільною демократією [1, с. 40].
Враховуючи викладені міркування та застереження, на наш погляд, позиція прихильників
«вузької» теорії розуміння публічної адміністрації як системи органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, які відповідно до закону, у межах компетенції здійснюють управління публічними
справами видається достатньо аргументованою та переконливою.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА
ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто теоретичні питання сутності адміністративно-правового механізму
захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб в Україні. Визначено нормативний,
інституційний, адміністративно-процедурний (управлінський) та адміністративно-правозастосовчий
рівні захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері адміністративних правовідносин.
Ключові слова: адміністративно-правові відносини, механізм, публічна адміністрація, приватні
особи.
Муза О. В. Административно-правовой механизм защиты прав, свобод и интересов
физических и юридических лиц в Украине.
В статье рассмотрены теоретические вопросы сущности административно-правового
механизма защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц в Украине. Определено
нормативный,
институциональный,
административно-процедурный
(управленческий)
и
административно-правоприменительный уровни защиты прав, свобод и интересов частных лиц в
сфере административных правоотношений.
Ключевые слова: административно-правовые отношения, механизм, публичная администрация,
частные лица.
Muza O. V. The Administrative Legal Mechanism to Defense the Rights, Freedoms and Interests of the
Physical and Juridical Persons in Ukraine.
In the article the theoretical questions of essence of administrative legal mechanism to defense the rights,
freedoms and interests of physical and juridical persons in Ukraine are considered. The normative,
institutional, administrative procedural and administrative law enforcement levels to defense the rights,
freedoms and interests of private persons in the sphere of administrative legal relations are determined.
Keywords: administrative legal relations, mechanism, public administration, private persons.
Права та свободи людини і громадянина є основою правового порядку в державі. Це означає, що
закріплення прав та свобод людини і громадянина у Конституції та законодавчих актах покладає на усіх
учасників правовідносин як певний обсяг можливостей (правомочностей) з реалізації своїх законних
інтересів, так і обов’язки у різних видах правовідносин. Тобто, фундаментальність прав та свобод
людини і громадянина, їх філософсько-світоглядний зміст та суспільна значимість встановлюють
порядок взаємовідносин між носіями таких прав і свобод та іншими учасниками правовідносин.
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Адміністративне право як галузь права передбачає переважно імперативний характер регулювання
відносин між фізичними і юридичними особами з одного боку та суб’єктами владних повноважень – з
іншого. У цьому сенсі права, свободи та інтереси фізичних і юридичних осіб й досі залишаються не до
кінця визначеним правовим явищем, що перебуває під сферою адміністративно-правової охорони.
Людиноцентристський підхід до визначення сутності предмету адміністративного права зумовив
зміну поглядів на призначення адміністративного права, однак маємо констатувати, що у практичній
площині в Україні так і не відбулось реального «наближення» публічної адміністрації до потреб
фізичних та юридичних осіб. Крім того, потребує удосконалення правове регулювання діяльності
публічної адміністрації з метою, аби обсяг компетенції суб’єктів владних повноважень не призводив до
звуження обсягу прав та свобод фізичних і юридичних осіб.
В Академічному тлумачному словнику української мови під «механізмом» розуміється, зокрема,
внутрішня будова, система чого-небудь; сукупність станів процесів, з яких складається певне явище [1,
с. 695].
Слід погодитись із тим, що осмислення слова «механізм» (в самому широкому значенні цього
слова) передбачає: 1) складність його внутрішньої будови; 2) системність, узгодженість організації його
елементів (компонентів); 3) здатність до динаміки, визначеного цілеспрямованого функціонування;
4) його схильність до самоорганізації або зовнішнього управління [2, с. 18].
Необхідно звернути увагу на розмежування таких категорій як «механізм правового регулювання»
та «механізм реалізації та захисту прав громадян», оскільки це має важливе значення, якщо ми ведемо
мову саме про захист прав фізичних та юридичних осіб.
Єдиних підходів у теорії права щодо встановлення правових ознак, які розмежовують зазначені
правові категорії не існує, але можна стверджувати про те, що механізм реалізації та захисту прав
громадян охоплюється механізмом правового регулювання, останній виступає по відношенню до
першого як «широка» за змістом правова категорія. Це пояснюється тим, що механізм реалізації та
захисту прав громадян вміщує у собі ті складові елементи, що забезпечують учасникам правовідносин
здатність набувати, реалізовувати та захищати свої права, при цьому такі правові процеси відбуваються
у контексті загального правового регулювання суспільних відносин. Тобто, механізм правового
регулювання є правовою базою для вироблення правових засобів і способів реалізації та захисту
учасниками правовідносин своїх прав, свобод та інтересів.
Із вищевикладеного випливає, що адміністративно-правовий механізм захисту прав, свобод та
інтересів фізичних і юридичних осіб походить за своїм змістом від загального механізму реалізації та
захисту прав громадян, разом із тим має свої певні особливості як окреме правове явище
адміністративного права.
В основі адміністративно-правового механізму захисту прав і свобод людини та громадянина
лежить така категорія адміністративного права як «адміністративно-правовий статус». Зокрема, слід
розрізняти адміністративно-правовий статус людини і громадянина (фізичних осіб) та адміністративноправовий статус юридичних осіб.
Якщо говорити про адміністративно-правовий механізм захисту прав, свобод та інтересів фізичних
і юридичних осіб, то необхідно зазначити відразу, що такий механізм складає лише частину загального
адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Під останнім
у наукових джерелах запропоновано розуміти систему засобів, які є елементами, складовими впливу цієї
галузі права на суспільні відносини та встановлювані її нормами гарантії реалізації цих прав
(поновлення в органах виконавчої влади та суду, захист за допомогою адміністративної відповідальності
та прокурорського нагляду) [3. с. 91].
Разом із тим, незважаючи на існування загальної структури елементів, що формують
адміністративно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини та громадянина, варто виділяти і
внутрішню структуру адміністративно-правового механізму захисту прав, свобод та інтересів фізичних і
юридичних осіб, а саме нормативний, інституційний, адміністративно-процедурний (управлінський) та
адміністративно-правозастосовчий рівні, що забезпечують невладним суб’єктам адміністративного
права єдині принципі у реалізації ними своїх прав, свобод та інтересів, а також покладення з цією метою
відповідних обов’язків на суб’єктів владних повноважень.
Нормативний рівень адміністративно-правового механізму захисту прав, свобод та інтересів
фізичних і юридичних осіб включає у себе правові норми адміністративного права, що забезпечують
участь невладних суб’єктів адміністративного права у відносинах владно-управлінського характеру.
Даний рівень передбачає сукупність нормативно-правових актів, що видаються чи приймаються
органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Тобто, у даному разі ми можемо
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говорити про адміністративне законодавство, у якому, зокрема, визначено обсяг прав та свобод
фізичних і юридичних осіб у відносинах з суб’єктами владних повноважень.
Сучасний розвиток адміністративного законодавства в Україні позначається існуванням двох
систем адміністративно-правових норм: перша – успадкована радянська система адміністративного
права, і друга – сучасна система адміністративного права, сформована після проголошення незалежності
України. Варто зазначити, що друга система адміністративного законодавства на теперішній час є
найбільш розгалуженою та чисельною.
Найвищу сходинку нормативного рівня адміністративно-правового механізму захисту прав, свобод
та інтересів фізичних та юридичних осіб посідає Конституція України як основа суспільного ладу в
державі.
Від успішності реалізації громадянами своїх суб’єктивних публічних прав залежить реалізація
цілої низки таких конституційних прав та свобод як права на свободу та особисту недоторканність,
права на таємницю листування, телефонних розмов, права на свободу світогляду і віросповідання, права
на об’єднання в політичні партії і громадські організації, права на проведення мітингів, демонстрацій,
походів, права на письмові звернення до суб’єктів владних повноважень, права на підприємницьку
діяльність, права на соціальний захист, права на житло, права на безпечне для життя і здоров’я довкілля,
права на освіту, права на звернення до суду тощо. Звідси випливає, що реалізація кожним громадянином
своїх суб’єктивних публічних прав у сфері державного управління забезпечує йому реалізацію відразу
цілого комплексу конституційних прав і свобод.
Основою правового захисту фізичних і юридичних осіб є Конституція України, у якій не тільки
визначено засади конституційного ладу, упорядковано взаємовідносини між різними суб’єктами
політичної та правової системи держави, але й закріплено конституційне положення про захист прав
громадян саме у відносинах владно-управлінського характеру, тобто з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, їхніх посадовими і службовими особами. Зокрема, у статті 55
Конституції України закріплено, що права та свободи людини і громадянина захищаються судом, а тому
кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.
Конституційні засади судового захисту прав громадян у відносинах владно-управлінського
характеру охоплюють собою такі конституційні положення, як (окрім уже названого положення,
передбаченого ст. 55): людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються
в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3); носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в
Україні є народ (ст. 5); органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження
у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (ст. 6); в Україні визнається і
діє принцип верховенства права (ст. 8); правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно
до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (ст. 19); не може
бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за
мовними або іншими ознаками (ст. 24); виключно законами України визначаються зокрема права і
свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; судоустрій, судочинство, статус суддів
(ст. 92); правосуддя в Україні здійснюється виключно судами (ст. 124); юрисдикція судів поширюється
на всі правовідносини, що виникають у державі (ст. 124); конституційні засади судочинства (ст. 129).
Іншими структурними елементами нормативного рівня адміністративно-правового механізму
захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб є законодавчі та підзаконні акти Верховної
Ради України, нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних
органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та суб’єктів права, яким делеговані владні
повноваження.
У системі сучасного адміністративного законодавства України необхідно виділяти нормативноправові акти, що були прийняті з метою упровадження стандартів європейського адміністративного
простору (КАСУ, нова редакція Закону України «Про державну службу», Закони України «Про
адміністративні послуги», «Про запобігання корупції» та ін.). При цьому, варто зазначити, що більшість
новел адміністративного законодавства багато у чому носять «випереджаючий» характер у регулюванні
суспільних відносин, оскільки в адміністративному законодавстві так і не відбулось новітньої
кодифікації адміністративно-правових норм – не прийнято Кодекс про адміністративні проступки та
Адміністративно-процедурний кодекс.
Інституційний рівень адміністративно-правового механізму захисту прав, свобод та інтересів
фізичних і юридичних осіб включає у себе систему органів державної влади та місцевого
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самоврядування, на які покладено завдання із забезпечення та сприяння реалізації фізичними і
юридичними особам своїх прав, свобод та інтересів в адміністративно-правових відносинах.
Відомо, що у теорії адміністративного права використовують такий загальний термін на
позначення органів державного управління як публічна адміністрація.
Беручи до уваги той факт, що публічна адміністрація в Україні у переважній своїй більшості
представлена органами виконавчої влади, наявність взаємозв’язку між рівнем розвитку публічної
адміністрації і станом дотримання суб’єктивних публічних прав осіб є беззаперечним фактом.
Необхідно констатувати, що сучасний стан діяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб характеризується виконанням останніми владноуправлінських функцій у різних сферах суспільного життя. Показники, які визначають ступінь їх
реалізації, свідчать про необхідність посилення ролі правових засобів та форм визначення компетенції
суб’єктів владних повноважень, що гарантуватиме законність державного управління. Здійснення таких
заходів є неможливим без усвідомлення важливості продовження проведення в Україні правової
реформи, серед головних напрямків якої залишається забезпечення принципу верховенства права у
державі. Тільки від правильного розподілу компетенційних сфер та належного правового регулювання
владної діяльності можливий подальший розвиток діалогу між суспільством та державою.
Становлення і розвиток інституту публічної адміністрації в Україні потребує подальших
організаційно-правових та інституційних змін. Головне в цьому процесі – це збалансування інтересів
органів публічної адміністрації і суб’єктивних публічних прав громадян. Це є можливим лише за
рахунок подальшого поглиблення конституційних процесів у державі, формування стабільного
конституційного поля, реалізації заходів із належного управління у системі органів виконавчої влади.
Адміністративно-процедурний (управлінський) рівень адміністративно-правового механізму
захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб включає у себе сукупність
адміністративних процедур, за допомогою яких відбувається реалізація прав, свобод та інтересів
невладних суб’єктів адміністративного права.
Як зазначено у наукових джерелах, адміністративні процедури здатні істотно сприяти підвищенню
ефективності управлінської діяльності, чіткому виконанню функцій і повноважень органів та посадових
осіб. І головне – ці процедури покликані забезпечити необхідну послідовність у реалізації громадянами
своїх прав і свобод та стати дієвою перешкодою для суб’єктивізму і свавілля з боку службовців органів
виконавчої влади [4, с. 151].
Вчення про адміністративний процес у радянський період не дають можливості осягнути усієї
складності системи адміністративно-процесуальних правовідносин у теперішній час. Пов’язано це
здебільшого із розумінням адміністративно-процесуальної діяльності як такої, що пов’язана із
виконанням органами виконавчої влади своїх повноважень або притягненням винних осіб до
адміністративної відповідальності. Такий спрощений підхід у науці адміністративного права у деяких
наукових працях існує й досі, тому кодифікація адміністративної процедури залежить й від загального
стану наукових досліджень проблемних питань адміністративного права і процесу.
Такий стан звичайно ж породжує прогалини у регулюванні відносин між громадянами та
державою, що основуються на «застарілих» («переживаючих») нормах. У зв’язку з цим, кодифікація
адміністративно-правових норм, що встановлюють особливості здійснення адміністративних процедур,
є ще одним із складових загального процесу реформування адміністративного законодавства України,
що потребує у свою чергу особливої уваги науковців й експертів з приводу підготовки і прийняття
нового Адміністративно-процедурного кодексу України. Однак слід зазначити, що серед вчених
адміністративного права та широкого кола експертів немає одностайної відповіді на питання, а яким має
бути в реальності цей Кодекс та яку групу адміністративно-правових відносин він регулюватиме. Крім
того, окремими авторами висловлюються критичні зауваження взагалі щодо постановки цієї проблеми.
Адміністративно-правозастосовчий рівень адміністративно-правового механізму захисту прав,
свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб включає у себе сукупність адміністративних та
адміністративно-судових процедур, за допомогою яких відбувається реалізація прав, свобод та інтересів
невладних суб’єктів адміністративного права. Зокрема, такі судові процедури передбачені КУпАП,
КАСУ та іншими законодавчими актами.
Даний рівень завершує запропоновану автором чотирьохрівневу систему адміністративноправового механізму захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб в Україні та сприяє
застосуванню у відносинах владно-управлінського характеру судового контролю за рішеннями, діями чи
бездіяльністю суб’єктів владних повноважень, а також на цій основі вироблення наукових рекомендацій
і пропозицій з питань удосконалення адміністративного законодавства України.
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Слід констатувати, що саме у рамках адміністративно-процедурного та адміністративноправозастосовчого рівнів відбувається реалізація адміністративно-матеріального правовідношення.
Отже, визначення чотирьох рівнів адміністративно-правового механізму захисту прав, свобод та
інтересів фізичних і юридичних осіб дає підстави зробити такі висновки:
по-перше, адміністративно-правовий механізм захисту прав, свобод та інтересів фізичних і
юридичних осіб є комплексною, системною та складною категорією адміністративного права, що
наділена регулятивною, охоронною та захисною функціями у відносинах невладних суб’єктів із
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими
особами;
по-друге, визначення адміністративно-правового механізму захисту прав, свобод та інтересів
фізичних і юридичних осіб свідчить про беззаперечну важливість адміністративного процесу як
складової системи адміністративного права України, оскільки без існування у державі процесуальних
засобів реалізації адміністративних матеріальних норм передбачити та сформувати ефективний і дієвий
механізм захисту прав приватних осіб в адміністративно-правових відносинах є неможливим;
по-третє, комплексний підхід у формуванні теоретичних і практичних основ адміністративноправового механізму захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб надає можливість
повно і всебічно врахувати як на законодавчому рівні, так і на рівні нормотворчості органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, конституційні вимоги щодо забезпечення суб’єктами
владних повноважень прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб.
Таким чином, визначена сутність адміністративно-правового механізму захисту прав, свобод та
інтересів фізичних і юридичних осіб свідчить про існування автономної системи засобів і способів
захисту приватних осіб у сфері адміністративно-правових відносин. Однак, це не означає їх
самостійності чи непов’язаності із загальними елементами правового механізму забезпечення прав і
свобод людини та громадянина, а навпаки, свідчить про складність такої правової категорії як механізм
правового регулювання.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ОКРЕМІ ПОГЛЯДИ НА
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ
У статті розглядаються теоретичні доктрини розуміння поняття та змісту адміністративноделіктних правовідносин. Проведений аналіз наукових пошуків у даній галузі дозволив вести мову про те,
що адміністративно-деліктні відносини, їх наукове поняття та зміст не знайшли належного
висвітлення у юридичній літературі. Окремі, розрізнені спроби дослідити вказане явище не забезпечили
теоретичну науку достатніми даними про розуміння поняття та змісту адміністративно-деліктних
правовідносин. Ураховуючи наявні дослідження та власні висновки автором пропонується власне
визначення поняття «адміністративно-деліктні відносини», а також їх зміст.
Ключові слова: адміністративне право, адміністративно-деліктне право, адміністративноделіктні правовідносини.
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Самбор Н. А. Административно-деликтные правоотношения: отдельные взгляды на понятие
и содержание.
В статье рассматриваются теоретические доктрины понимания понятия и содержания
административно-деликтных правоотношений. Проведенный анализ научных изысканий в данной
области позволил говорить о том, что административно-деликтные отношения, их научное понятие и
содержание не нашли должного освещения в юридической литературе. Отдельные, разрозненные
попытки исследовать указанное явление не обеспечили теоретическую науку достаточными данными о
понимании понятия и содержания административно-деликтных правоотношений. Учитывая
имеющиеся исследования и собственные выводы, автором предлагается собственное определение
понятия «административно-деликтные отношения», а также их содержание.
Ключевые
слова:
административное
право,
административно-деликтное
право,
административно-деликтные правоотношения.
Sambor M. A. Administrative-delicti Relationship: Some Views on the Concept and Content.
The article examines the theoretical understanding of the doctrine of the concept and content of
administrative delicti relationship. The analysis of scientific research in this field has allowed to talk about what
administrative and administrative-delicti relations of scientific concepts and content not found a proper
coverage of legal literature. Individual, isolated attempts to investigate these phenomena did not provide
sufficient data of theoretical science of understanding the concept and content of administrative-delicti
relationship. Given the available studies and their conclusions the author offered his own definition of the
concept of «administrative-delicti relations» and their contents.
Keywords: administrative law, administrative-delicti law, administrative-delicti relationship.
Право, як форма відносин, відображає не лише нормативний підхід до формалізації поведінки
учасників відносин, а й усвідомлення змісту самих відносин. ХХІ сторіччя вносить у суспільне життя
нові корективи. На зміну старим виникають нові відносини, що активно розповсюджуються у
суспільстві, набувають ознак масовості, а відтак, виникає об’єктивна необхідність вироблення
уніфікованої однотипної поведінки учасників таких відносин, що гарантує повноцінну реалізацію прав,
свобод та інтересів учасників відносин – з одного боку, а з іншого – забезпечить виконання взятих на
себе обов’язків іншою стороною. Окрім цього, умови, в яких реалізовуватимуть учасники відносин свої
права та обов’язки, убезпечать інших суб’єктів, які не є учасниками таких відносин, від зловживань
правами з боку сторін, а також гарантує можливість іншим повноцінно реалізовувати свої права,
свободи та інтереси, без жодних зазіхань з боку третіх осіб.
Для якісної правотворчої діяльності, спрямованої на ефективне забезпечення прав, свобод та
інтересів людини і громадянина, юридичних осіб, істотне значення належить розумінню змісту поняття
правовідносин.
Вказане питання було предметом наукових пошуків, як у теорії права, так і у межах галузевих
юридичних наук. Вивченню змісту поняття правовідношення, його структурі, суб’єктно-об’єктному
складу, у теорії права приділяли увагу такі науковці, як Ю. К. Толстой, С. Ф. Кечекъян, Л. С. Явич,
Р. О. Халфіна та ін. Разом з цим, поглиблення з’ясування даного предмета дослідження знаходить свій
вираз у межах окремих галузей права та законодавства, зокрема у сфері біотехнологій правовідносини
досліджував О. Ю. Піддубний, сімейні правовідносини стали предметом дослідження Т. С. Кириченко, у
галузі адміністративного та адміністративно-деліктного права вивчав природу адміністративноделіктних правовідносин Л. В. Коваль.
Незважаючи на наявні результати та наукові здобутки із вказаного питання, саме суспільне життя,
формуючи нові відносини, змушує переглядати наявні доктрини розуміння суті правовідносин, їх змісту
та структури тощо.
Підґрунтям для перегляду наявної теорії правовідносин постають зміни у суспільно-політичному,
економічному, політичному житті, котрі на повістку денну виводять нові, невідомі раніше відносини, що
зумовлює необхідність відповідних змін не лише у законодавчому просторі, а й у теоретичній науці.
Набираючи масштабів своєї реалізації, такі відносини, зумовлюють роздуми над питанням об’єднання їх
у відповідні існуючі галузі права, або, зважуючи на їх значимість та масштабність, на необхідність
виділення нових галузей права та законодавства, завданням яких буде нормативне регулювання таких
відносин. Очевидним, є те, що саме такі трансформаційні процеси сьогодні зазнає галузь
адміністративного права, з лона якої вже виокремилися та оформилися як самостійні, наприклад, галузь
фінансового права тощо, а наразі на весь голос заявляє про себе галузь адміністративно-деліктного
права.
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Сфера адміністративно-деліктного права надзвичайно масштабна. Перш за все вказану галузь
пов’язують із адміністративним деліктом. Натепер відсутні спеціальні дослідження, що стосуються
теорії та практики адміністративно-деліктних відносин, в яких би вони аналізувались з тією повнотою,
котра відповідає їх значенню в правовому регулюванні. Зважуючи на те, що вказана категорія належить
до числа маловивчених питань, її розробка сприятиме подальшому розвитку теорії правовідносин,
вдосконаленню інститутів адміністративної відповідальності та правозастосування [1, с. 23].
Виходячи зі сказаного, метою даної статті є визначення поняття та змістовного наповнення
адміністративно-деліктних відносин в Україні, що ґрунтується на існуючих теоретичних доробках, а
також безпосередньо на існуючій українській законодавчій традиції про адміністративну
відповідальність.
Правовідносини – це урегульовані нормами права суспільні відносини, учасники якого є носіями
суб’єктивних прав та обов’язків, що охороняються і гарантуються державою [6, с. 585]. Правовідносини
являють собою ту форму, у якій певні суспільні відносини можуть здійснюватися [7, с. 31].
Правовідношення, як форма відповідного суспільного відношення, створюється нормою права [7, с. 37].
Отже, можемо побачити, що правовідношення фактично виникає за наступним алгоритмом: суспільне
відношення (яке фактично складається і є викликом на потребу реалізації інтересів суб’єктів) – норма
права (є наслідком визнання суспільством, в особі уповноважених органів, перш за все законодавчих,
необхідності фіксування порядку, правил, умов реалізації інтересу суб’єкта шляхом формального
встановлення прав та обов’язків учасників відносин стосовно один одного та відносно суспільства у
цілому) – правовідношення (реалізація інтересу суб’єктом з використанням його прав, або ж у
самостійній формі [8, с. 209], у формі, встановленій нормою права). Це дещо спростоване уявлення про
виникнення правовідношення, але у загальному воно відображає схему виникнення правовідношення, як
формально-юридичної форми суспільного відношення.
Як вбачається із аналізу авторських підходів до розуміння поняття «правовідношення», всі вони
зводяться до того, що за своєю суттю правовідношення є нічим іншим, як формою суспільного
відношення. Вказана форма у нормах позитивного права відтворює суб’єктів суспільного відношення та
їх взаємні права і обов’язки, механізми реалізації та здійснення цих прав і обов’язків, а також
визначається зміст, тобто ті потреби, інтереси, які задовольняються у процесі взаємодії учасників
відносин.
Кожен вид правовідношення має свої особливості, обумовлені його змістом, сферою застосування
та суб’єкт-об’єктним складом, а також впливом методів регулювання, притаманних тим галузям права,
норми яких врегульовують такі правовідносини.
Широкого поширення набула практика охоплення галуззю адміністративного права питань
притягнення до адміністративної відповідальності. Разом з цим сучасні дослідження перебувають на тій
позиції, що у межах галузі адміністративного права вже давно сформувалася і потребує самостійного
визнання така галузь, як адміністративно-деліктне право.
Особливістю вітчизняної науки адміністративного права, є поєднання функціонального
(змістовного) і формально-догматичного підходів до дослідження адміністративних правовідносин. Дані
відносини характеризуються як втілені у правову форму державно-управлінські відносини, при цьому
характеристика подається і управлінському змісту, і правовій формі відносин. Адміністративно-правові
відносини визначають як урегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, що
виникають у сфері здійснення владно-публічної діяльності органів виконавчої влади, виконавчорозпорядчої діяльності інших державних органів та органів місцевого самоврядування [2, с. 4].
В. А. Юсупов спеціально наголошував на тому, що норми адміністративного права регулюють також
адміністративно-деліктні відносини, які виникають між правопорушником та посадовою особою [4,
с. 10]. Безперечно, адміністративні правовідносини охоплюють адміністративно-деліктні відносини, але
співвідношення вказаних понять, на нашу думку, можливе як відношення загального та спеціального.
Разом з цим адміністративно-деліктним відносинам притаманні свої особливості, які відмежовують
вказаний вид правовідносин від інших відносин, що регулюються нормами адміністративного права.
Специфіка адміністративно-деліктних відносин полягає у тому, що вони іманентні, тобто
внутрішньо притаманні адміністративній деліктності, оскільки їх виникнення напряму та об’єктивно
пов’язано із фактом скоєння адміністративного делікту [1, с. 20]. Отже, в основі адміністративноделіктних відносин перебуває адміністративний делікт і пов’язані з ним суб’єктивні та об’єктивні
чинники його виникнення (вчинення), а також усунення негативних наслідків адміністративного
делікта.
Адміністративно-деліктні відносини, як й інші правові відносини, є юридичною формою
фактичних відносин [3, с. 38]. Адміністративно-деліктне відношення розпочинається і здійснюється
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незалежно від бажання потерпілого, а інколи й всупереч бажанню [3, с. 40]. У сучасних умовах
розбудови законодавства про юридичну відповідальність, зокрема кримінальну відповідальність, із
прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України на повістку денну виходить
питання щодо можливості примирення потерпілого і правопорушника. Вважаємо, що вказаний інститут
повинен
бути
притаманним адміністративно-деліктним відносинам та
адміністративній
відповідальності. Безперечно, це жодним чином не повинно стосуватися правопорушень, що посягають
на загальні засади законодавства і правопорядку. Крім того, як можна побачити із вказаного визначення
поняття, адміністративно-деліктне відношення є формою виразу юридичної норми, котра покликана
врегульовувати суспільні відносини, пов’язані із застосуванням адміністративної відповідальності.
Зазначені вище складові адміністративно-деліктного відношення, що пов’язані із врахуванням волі
потерпілого, як на нашу думку, мають виключний характер. Вважаємо, що саме бажання потерпілого
почасти відіграє і повинно відігравати одну із провідних ролей.
Хоча адміністративно-деліктне відношення функціонує на двосторонній основі, його учасники не
в рівному положенні: один суб’єкт наділений функцією веління від імені держави стосовно до іншого, а
зобов’язаний суб’єкт підпорядкований велінню управомоченого, право якого складається із влади та
домагання на повагу до цієї влади [3, с. 41]. Як вбачається із вищевикладеного, особливостями
адміністративно-деліктних відносин є нерівність сторін, що зумовлено участю у цих правовідносинах
органів влади та управління, що також притаманно й іншим адміністративним правовідносинам. На
нашу думку, вказаний вид правовідносин не повинен характеризуватися вихідною нерівністю сторін,
зокрема такою, коли сторона владних повноважень має значні за обсягом преференції прав у порівнянні
з іншою стороною. Особливо гостро вказане питання постає, коли орган влади поєднує у собі права
декількох учасників, а саме сторони, яка відстоює винуватість, а також приймає рішення про винність
або невинність можливого порушника.
Наступною ознакою є те, що вказані відносини виникають між правопорушником та посадовою
особою. Вказана ознака адміністративно-деліктних правовідносин зумовлює замислитися над тим, які
саме правопорушення повинні бути змістом адміністративно-деліктних правовідносин. Не
заглиблюючись у дослідження поняття правопорушення, що не є безпосереднім предметом даної статті,
а також потребує значного за обсягом аналізу, зупинимося на тому, що, на наш погляд, розмірковуючи
над проблематикою адміністративного правопорушення, слід виділити два основні його види:
1) адміністративне правопорушення, об’єктивна сторона якого знайшла нормативне закріплення у
заборонній законодавчій нормі; 2) адміністративне правопорушення, що є результатом невиконання чи
неналежного виконання повноважень органами влади та управління, у тому числі їх службовими
особами, та зумовило порушення прав, свобод та інтересів людини і громадянина, котре й стало
приводом звернення останніх до уповноважених органів за захистом, та наявним рішенням
компетентного органу (посадової особи) про визнання діяння органу влади (посадової особи)
протиправним (як результатом такого звернення). Таким чином, адміністративне правопорушення, має
місце тоді, коли: 1) факт правопорушення встановлено спеціально уповноваженим органом чи
посадовою особою у спеціально визначеному законом процесуальному документі (протоколі про
адміністративне правопорушення); 2) факт правопорушення встановлено судом чи іншим
уповноваженим органом, чи посадовою особою на підставі проведення розслідування за скаргою чи
заявою (іншим зверненням) фізичної або юридичної особи про можливі порушення з боку посадових
осіб органів влади чи управління (вказаний процесуальний документ прямо не визначений у законі).
Підставою для виникнення адміністративно-деліктного відношення виступають не будь-які
юридичні факти, а лише ті, що є результатом волевиявлення особи, котра винно вчинила дію або
бездіяльність, що виразилися у порушенні вимог норми права, що передбачає адміністративну
відповідальність, а також делікти правозастосування [1, с. 34–35]. У такий спосіб В. В. Денисенко
намагався охопити поняттям адміністративно-деліктного правовідношення, правовідносини, які
пов’язані із вчиненням адміністративного проступку, що прямо передбачені у законах, зокрема у нормах
Кодексу України про адміністративні правопорушення, Митного кодексу України та інших законах
України, а також правовідносини, пов’язані із «деліктами правозастосування». На наш погляд,
неможливо та й недоцільно аби адміністративно-деліктні правовідносини охоплювали усі «делікти
правозастосування», адже останні можуть встановлюватися не лише у адміністративному провадженні,
а й, скажімо, під час дисциплінарного провадження, встановлені під час провадження у цивільних
справах тощо.
Вважаємо, що виваженим і таким, що відповідав би засадам адміністративного права та
адміністративно-деліктного права, як такого, що вийшло із лона адміністративного права, слід
використовувати адміністративні делікти правозастосування, що вказує на їх природу, та встановлені у
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порядку адміністративного провадження. Виходячи з позиції Денисенка В. В., у такий спосіб поза
адміністративно-деліктними залишаються відносини, які оформлюються у наслідок прийняття рішень
уповноваженими органами за фактами вчинення правопорушень посадовими особами органів влади та
управління під час здійснення ними своїх повноважень, і які прямо не визначені у законі як
адміністративні правопорушення, хоча за своєю суттю є правопорушеннями і належать до сфери
адміністративних. Це у свою чергу певним чином нівелює саме поняття «делікту». Разом з цим,
вважаємо, що адміністративні делікти правозастосування цілком і повністю охоплять подібні делікти, а
це, у свою чергу, дозволить відносити вказані правовідносини саме до адміністративно-деліктних
правовідносин.
Особливість адміністративно-деліктних відносин полягає у тому, що зв’язок між відповідним
органом державної влади (посадовою особою) та правопорушником здійснюється у рамках «права –
обов’язки органу», котрий наділений державно-владними повноваженнями щодо
виявлення
адміністративного правопорушення – «обов’язки деліквента» нести адміністративну відповідальність за
винно вчинене діяння [1, с. 36]. Як на наш погляд, це лише підкреслює те, що адміністративно-деліктні
відносини повинні охоплювати всі відносини, що урегульовуються нормами адміністративного та
адміністративно-деліктного та пов’язані із встановленням факту адміністративного правопорушення,
незалежно від того, чи вказане адміністративне правопорушення вказано у нормі права чи
встановлюється у процесі, визначеному у порядку, встановленому Кодексом адміністративного
судочинства України.
Адміністративно-деліктні правовідносини являють собою юридичний зв’язок між учасниками
регульованих адміністративним деліктним правом суспільних відносин, що виражаються у наявності у
них взаємних суб’єктивних прав і юридичних обов’язків (або тільки права і відповідного йому
обов’язку) [5, с. 8]. Таке визначення адміністративно-деліктного правовідношення, запропонованого
Кругловим В. О., не вирішує питання про його зміст, а змушує звертатися безпосередньо до визначення
делікту. Поряд з цим, Денисенко В. В. недарма відмічає, що всі адміністративні делікти є змістом
адміністративно-деліктних відносин, у тому числі й ті, які встановлюються у процесі правозастосування.
Хоча, на наш погляд, всі адміністративні правопорушення встановлюються у процесі
правозастосування, який за своєю суттю та змістом відбувається у рамках реалізації адміністративноделіктних правовідносин.
Адміністративно-деліктні відносини являють собою різновид правовідносин у сфері державного
управління, виникають у односторонньому порядку за ініціативою уповноваженого на те органу або
посадової особи як реакція на порушення норми права, що передбачає адміністративну відповідальність,
пов’язані з виявленням та фіксацією факту вчинення адміністративного делікту, розглядом справи про
адміністративне правопорушення та прийняттям за ним рішення, а також виконання прийнятого у справі
рішення на основі матеріальних і процесуальних адміністративно-правових норм [1, с. 342]. На жаль,
змушені не погодитися з тим, що адміністративно-деліктні правовідносини виникають у
односторонньому порядку виключно за ініціативою посадової особи, адже останні можуть виникати і з
ініціативи потерпілої від протиправних дій посадової особи сторони. Адже адміністративно-деліктні
правовідносини виникають на підставі юридичного факту про вчинення дії або бездіяльності, що
виразилися у порушенні вимог норми права, що передбачає адміністративну відповідальність, а також
делікти правозастосування, про що зазначає і Денисенко В. В.
Разом з цим Денисенко В. В. вказує, що слід виділяти наступні ознаки адміністративно-деліктних
відносин: 1) вони виникають у сфері державного управління, у зв’язку із порушенням матеріальних
норм права, котрі передбачають адміністративну відповідальність, та опосередковують взаємозв’язок
органу виконавчої влади, наділеного адміністративно-юрисдикційними повноваженнями, або органу
адміністративної юстиції та суб’єкта адміністративного правопорушення (делікта); 2) пов’язані з
діяльністю відповідних правоохоронних органів з: а) виявлення та припинення деліктів; б) розгляду
справи про адміністративне правопорушення та прийняття у ньому рішення; в) виконанню постанови
про накладення адміністративного стягнення; г) загальною та індивідуальною профілактикою
правопорушень і злочинів, а також із захистом громадян та юридичних осіб від незаконних дій або
бездіяльності державної адміністрації; 3) мають власне нормативно-правове регулювання, що носить
над галузевий характер, та засноване на поєднанні матеріальних і процесуальних норм права;
4) характеризуються наявністю значної кількості адміністративно-юрисдикційних
органів,
застосуванням мір адміністративного примусу, втручанням у сферу прав і свобод громадян; а також
можливістю розгляду адміністративних позовів громадян та юридичних осіб до державної адміністрації
у рамках спеціального адміністративного провадження (адміністративної юстиції); 5) мають
самостійний суб’єктний склад, котрий впливає на зміст адміністративно-деліктних відносин, разом з
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цим їх державно-владний характер виявляється тільки у провадженні у справах про адміністративні
правопорушення, та не є домінуючим для адміністративної юстиції; 6) на відміну від правозастосовних
відносин, адміністративно-деліктні відносини пов’язані не лише з нормами права, а й з ціннісними
орієнтаціями, установками особистості, мотиваційним і поведінковим аспектами [1, с. 51–52].
Погоджуючись із такими положеннями В. В. Денисенка та разом з цим, безальтернативно сприймати ці
висновки не можемо. По-перше, зазначається, що адміністративно-деліктним відносинам притаманно те,
що вони виникають у зв’язку із порушенням матеріальних норм права, котрі передбачають
адміністративну відповідальність. Однак, у цьому разі «адміністративні делікти правозастосування»
фактично перебувають поза адміністративно-деліктними правовідносинами, адже за такі делікти
відсутня імперативна законодавча норма, котра встановлювала б не стільки адміністративну
відповідальність, скільки вид та міру адміністративного стягнення. На наш погляд, доцільно і було б
цілком виправдано те, що адміністративно-деліктні правовідносини мають охоплювати всі без винятку
відносини, пов’язані із фактами адміністративних правопорушень, незалежно від такого, у який спосіб
вони (факти цих правопорушень) встановлюються. Разом з цим, у даній статті ми не мали на меті
розглядати питання змісту адміністративного делікту. Крім того, пов’язувати адміністративно-деліктні
відносини виключно із адміністративною відповідальністю, на наш погляд, це означало б суттєво
звузити зміст адміністративно-деліктного правовідношення, адже головним змістовним елементом
даного виду правовідносин є адміністративне правопорушення, а адміністративна відповідальність не є
метою таких відносин – це лише один із необхідних елементів, пов’язаних із відновленням порушених у
наслідок вчинення адміністративного правопорушення прав, свобод та інтересів людини і громадянина,
стану законності та правопорядку у суспільстві, а також створення певних несприятливих умов для
порушника, аби останній поніс справедливе стягнення, а також не мав бажання у подальшому вчиняти
подібні дії.
Підсумовуючи викладене, вважаємо за доцільне зазначити, що адміністративно-деліктні
правовідносини – це урегульовані нормами адміністративно-деліктного права відношення, що
виникають у зв’язку із вчиненням, встановленням (документуванням) адміністративного
правопорушення, між суб’єктами, де однією обов’язковою стороною є представник органу влади, або
уповноважена владою фізична чи юридична особа, та спрямовані на припинення дії негативних
(шкідливих) факторів правопорушення, відновлення законності та правопорядку, застосування до
порушників заходів державного примусу, у тому числі й у вигляді адміністративної відповідальності.
Така дефініція адміністративно-деліктного правовідношення відображає його особливості суб’єктного
складу, адже обов’язковою стороною таких відносин виступає суб’єкт владних повноважень, суб’єкт
наділений повноваженнями з виконання функцій держави, незалежно від того які ці повноваження
безпосередні чи делеговані. Виникають правовідносини та здійснюються права, обов’язки сторін даного
правовідношення у порядку, спосіб та межах установлених нормою закону, а саме адміністративноделіктних законів. За своїм змістом дане правовідношення охоплює відносини з моменту вчинення
правопорушення до моменту усунення всіх його негативних наслідків і відновлення суб’єктивних прав,
свобод та інтересів учасників, охоплюючи при цьому застосування та зазнання порушником мір
державного примусу, що знаходять свій вияв у відповідних адміністративних стягненнях та інших
заходах матеріального та морального впливу, що можуть бути застосовані до порушника, а також
заходи, що вживаються уповноваженими органами та їх посадовими особами у частині щодо усунення
причин та умов, які сприяють вчиненню адміністративних правопорушень.
Вважаємо, що саме зміст визначає особливості правовідносин, а вже реалізація останнього формує
суб’єктивний його склад. Це стосується і адміністративно-деліктних відносин. А змістом даного виду
правовідносин є адміністративне правопорушення, котре характеризується його структурою: об’єктом,
суб’єктом, об’єктивною та суб’єктивною стороною, та пов’язані із ним супутні елементи.
На наш погляд, правильне та уніфіковане розуміння поняття адміністративно-деліктного
правопорушення дозволить унормувати повноваження та порядок дій органів влади та управління, котрі
приймають участь у провадженні у справах, пов’язаних із встановленням фактів адміністративних
правопорушень, визначити права інших учасників даних правовідносин, а також визначитися із
порядком установлення самого факту правопорушення у суворій відповідності до норм чинного
законодавства України. Поряд з цим, вважаємо за необхідне, аби встановлення прав та обов’язків сторін
були рівними, відповідали принципам верховенства права і законності. Також, на наш погляд,
вищевказане можливе, коли у країні вдасться змінити правосвідомість тих, хто уповноважений
розглядати вказані категорії справ, коли їх «внутрішнє переконання» буде керуватися верховенством
права, принципами рівності, законності та справедливості.
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ПРАВОЗАСТОСОВЧІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ
ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
У статті здійснено моніторинг правозастосовчих проблем у процесі фінансування безоплатної
правової допомоги в Україні. Відмічено тенденцію поступового вирішення основної проблеми цього
процесу – достатність і своєчасність оплати послуг та відшкодування витрат суб’єктам, які
надають безоплатну правову допомогу. Разом з тим, виділені проблемні питання і проведено їх
теоретичну класифікацію. Висловлено авторське бачення шляхів подолання визначених проблем.
Ключові слова: безоплатна правова допомога, фінансування, проблемні питання фінансування,
бюджетні витрати, захищені видатки.
Сирош Д. Н. Правоприменительные проблемы финансирования бесплатной правовой помощи
в Украине.
В статье осуществлен мониторинг правоприменительных проблем в процессе финансирования
бесплатной правовой помощи в Украине. Отмечена тенденция поступательного разрешения основной
проблемы этого процесса – достаточность и своевременность оплаты услуг и возмещения расходов
субъектов, оказывающих бесплатную правовую помощь. Вместе с тем, выделены проблемные вопросы
и предложена их теоретическая классификация. Высказано авторское мнение по поводу направлений
преодоления очерченных проблем.
Ключевые слова: бесплатная правовая помощь, финансирование, проблемные вопросы
финансирования, бюджетные расходы, защищенные расходы.
Sirosh D. M. Legal Application Problems of Financing of Free Judicial Assistance in Ukraine.
In the article, monitoring of problems is carried out in the process of financing of free judicial assistance
in Ukraine. The tendency of forward permission of basic problem of this process – sufficiency and timeliness of
payment of services and compensation of charges of subjects, rendering a free judicial assistance is marked. At
the same time, problem questions are selected and their theoretical classification is offered. Author opinion is
outspoken concerning directions of overcoming of the outlined problems.
Keywords: free judicial assistance, financing, problem questions of financing, budgetary charges,
protected charges.
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Одним із заходів, спроможних створити умови для реалізації прав, свобод і законних інтересів
особи у державі, яка визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку
вищою соціальною цінністю, є інститут правової допомоги. Відштовхуючись від того, що кожен має
право на правову допомогу (ч. 1 ст. 59 Конституції України), а останнє розуміється як гарантована
державою можливість будь-якій особі незалежно від характеру її правовідносин з державними органами,
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами
вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах, як
вона того потребує, безперечним суб’єктом правовідносин у цій сфері визнається держава. Саме вона
відповідальна за правовий захист особи, неспроможної оплатити надання їй правової допомоги, адже
остання є послугою (дії, результат яких споживається в процесі їх надання), що, зазвичай, має оплатний
характер. Навіть безоплатна правова допомога є такою лише відносно особи, якій вона надається,
правові послуги ж виконавця повинні оплачуватись (за рахунок коштів Державного бюджету України,
місцевих бюджетів та інших джерел [1]). Тому питання фінансування безоплатної правової допомоги в
державі є вкрай важливим, а судячи з підвищеної уваги її останнім часом до цього інституту, –
пріоритетним завданням.
Актуалізує дослідження цього напрямку державної діяльності ще й те, що фінансування
безоплатної правової допомоги не стало самостійним предметом наукового пошуку, хоча його правове
регулювання, механізм, мобілізація ресурсів, джерела тощо представляють як теоретичний, так і
практичний інтерес. Варто відмітити, що в юридичній науці правова допомога, зокрема, й безоплатна,
досліджується, здебільшого, у прив’язці до забезпечення права особи на захист або в рамках
адвокатської діяльності чи як різновид судових витрат. Цей інститут (окремі його аспекти) висвітлено у
наукових працях різних галузевих спрямувань, зокрема, такими вченим як: О. А. Банчук, Є. Ю. Бова,
Т. В. Варфоломеєва, Л. Г. Глущенко, Л. В. Іванцова, К. С. Пащенко, М. В. Стаматіна та ін. Отже,
об’єктом моніторингу можуть бути визначені відносини з фінансування безоплатної правової допомоги.
А оскільки будь-яке реформування тієї чи іншої сфери супроводжується об’єктивними і суб’єктивними
ризиками, то їх визначення в межах сформульованих проблем відіграє спонукальну роль в усуненні
перешкод такого реформування.
У сфері фінансування безоплатної правової допомоги поступово вирішується основна проблема
цього процесу – достатність і своєчасність оплати послуг і відшкодування витрат суб’єктам, які її
надають. На це вказують передбачені Державним бюджетом України суми коштів (на 2014 рік):
Координаційному центру з надання правової допомоги (код 3603000) – 94053,6 тис. грн., забезпечення
формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги (код 3603020) – 28072,5 тис.
грн., на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги (код 3603030) – 65981,1 тис. грн. (додаток №3 Державного бюджету України). Окрім того,
спостерігається тенденція щодо достатньо високих показників виплачених адвокатам сум (у бюджетний
період січень-листопад 2014 року – 88%) і відповідно низький кредиторської заборгованості (у
бюджетний період січень-листопад 2014 року – 12%). Стовідсоткові розрахунки з адвокатами здійснено
у 7 областях. Найбільшими боржниками виявились Луганська, Львівська і Волинська області.
Спостерігається і тенденція щодо підвищення сум витрат на правосуддя у цивільних і адміністративних
справах (за бюджетними програмами 0501040 і 0501170 у 2014 р. – 1882550,0 тис. грн. і 165424,8 тис.
грн. відповідно).
Питання розмежування видатків для фінансування безоплатної правової допомоги також вже
вирішено: у видатках, передбачених для Міністерства юстиції України, виділено і Координаційний
центр з надання безоплатної правової допомоги, і безоплатну вторинну правову допомогу, і формування
та функціонування системи безоплатної правової допомоги. Розподілені видатки на здійснення
правосуддя місцевими загальними і місцевими адміністративними судами.
Разом з тим, ситуація на місцевих рівнях, в основному, залишається не досить втішною.
Відсутність у положеннях бюджетного законодавства вказівки на безоплатну правову допомогу, чіткого
віднесення її до тієї чи іншої категорії видатків – не сприяє виокремленню останніх на здійснення такої
допомоги у рішеннях про місцеві бюджети. Серед видатків, що здійснюються з Державного бюджету,
безоплатна правова допомога не значиться (ст. 87 Бюджетного кодексу України [2]), що дисонує з
положеннями Закону України «Про безоплатну правову допомогу» про її фінансування (лише під п.20-1
ст. 87 БК України можуть «підпадати» громадські об’єднання, утворені на конкурсних засадах для
виконання завдань державної політики). Окрім того, безоплатна первинна правова допомога
фінансується не лише за рахунок коштів місцевого бюджету, а й видатків Державного бюджету на
утримання відповідних органів виконавчої влади. Такий досить широкий законодавчий підхід не сприяє
визначеності конкретних видатків на цю сферу.
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З метою забезпечення дієвості положень щодо фінансування безоплатної первинної правової
допомоги вбачається за доцільне, по-перше, внести до переліку трансфертів місцевим бюджетам
субвенції на надання такої допомоги і, по-друге, віднести видатки на безоплатну первинну правову
допомогу до видатків, пов’язаних з реалізацією заходів щодо підвищення рівня надання суспільних
послуг (додаток № 7 закону про державний бюджет). Щодо останньої пропозиції, то вважається
необхідним закріпити на нормативно-правовому рівні поняття «суспільні послуги», яке визнається
базовим в теорії суспільних фінансів [3], наприклад, у Податковому кодексі України, Законі України
«Про соціальні послуги». Також, враховуючи гарантованість державою надання безоплатної правової
допомоги, виділення коштів на забезпечення цієї діяльності, повинно виокремлюватись у місцевих
бюджетах.
Не до кінця зрозумілим залишається практичне стягнення з Державного бюджету судових витрат
на правову допомогу. Так, за ч. 2 ст. 2 Закону України «Про граничний розмір компенсації витрат на
правову допомогу у цивільних та адміністративних справах» [4] така компенсація (якщо сторона
звільнена від оплати послуг адвоката чи іншого фахівця в галузі права) здійснюється за рахунок видатків
державного бюджету в межах видатків, передбачених Державній судовій адміністрації України на
здійснення правосуддя місцевими загальними та місцевими адміністративними судами. Оскільки участь
адвокатів у цивільному і адміністративному процесах охоплюються безоплатною вторинною правовою
допомогою, то відшкодування їх витрат має регулюватись нормативно-визначеним Порядком [5]. Але за
цим документом головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство юстиції України, а не
Державна судова адміністрація України, відповідальним же за безоплатну правову допомогу визначено
Координаційний центр з надання правової допомоги. Тому логічно усі питання, пов’язані із наданням
безоплатної правової допомоги у будь-якому юрисдикційному процесі, віднести до відання саме цієї
установи. Із запровадженням безоплатної правової допомоги процесуальний інститут звільнення від
сплати судових витрат, зокрема, на правову допомогу, на нашу думку, підлягає перегляду. Практика
реального фінансування таких витрат з Державного бюджету є не дієвою. Внісши відповідні законодавчі
зміни, необхідно, по-перше, надати право суду в окремих випадках звертатись до центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, наприклад, при розгляді справ про надання психіатричної
допомоги в примусовому порядку чи визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною тощо (з метою
реагування на зловживання законних представників зазначених осіб); по-друге, позбавити суд права
звільняти від оплати витрат на правову допомогу за критерієм майнового стану (нужденності) (якщо
особа не в змозі оплатити правову допомогу, вона має звертатись до центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги).
Попри спрощення процедури оплати послуг адвокатів і відшкодування їх витрат [6], фінансова
дисципліна адвокатів вимагає покращення. У травні 2013 року Координаційний центр з надання
правової допомоги у своєму листі регіональним центрам [7] висловив стурбованість не невиплатою
адвокатам коштів на відшкодування їхніх затрат та оплату послуг, а зволіканням з поданням адвокатами
до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги первинних документів на таку оплату. У
зв’язку з цим, директорам регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги
рекомендовано провести роз’яснювальну роботу серед адвокатів, залучених до надання такої допомоги,
і «у разі відсутності належної реакції з боку останніх, – ставити питання про розірвання контрактів з
адвокатами, які ігноруватимуть вимоги бюджетної дисципліни». Однак, узагальнення оперативної
інформації центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо видання доручень
адвокатам, які надають таку допомогу, оплату їх послуг та відшкодування витрат (за бюджетний період
січень-листопад 2014 р. (з яким можна ознайомитись на веб-сайті центру у будь-якій області України)),
засвідчує наявність цієї ж проблеми щодо підготовки актів наданих послуг, розрахунків та довідок до
них і реєстрації відповідних фінансових зобов’язань, з одного боку, та здійсненням оплати за такими
зобов’язаннями, з іншого: із загальної кількості 56478 виданих адвокатам доручень звіти прийнято лише
у 28580 випадках, що становить 51%. Найнижчі показники в Одеській (38%), Дніпропетровській (41%),
Черкаській, Волинській (по 45%) областях і м. Києві (47%). Разом з тим, майже стовідсотково суми
коштів відображених у звітах адвокатів, співпадають з фактичними видатками, зареєстрованими і
взятими на облік у Державній казначейській службі України. Найменшим є показник в 93% – у
Вінницькій і Хмельницькій областях.
В умовах непростої загальної ситуації, яка складається протягом останніх років з виконанням
дохідної частини Державного бюджету, проведення платежів органами Державної казначейської служби
за зареєстрованими фінансовими зобов’язаннями заслуговує схвалення. Так, рівень фактично здійснених
виплат адвокатам з казначейських рахунків становить 88%, у 7 областях – стовідсоткова оплата
адвокатських послуг, найбільшими боржниками є Луганська (49%), Львівська (22%) і Волинська (22%)
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області. Така ситуація свідчить про належну організацію взаємодії між центрами з надання безоплатної
вторинної правової допомоги та органами Державної казначейської служби у більшості регіонів
держави. Негативні статистичні показники ставлять під загрозу реалізацію Міністерством юстиції
України як головним розпорядником бюджетних коштів на оплату послуг та відшкодування витрат
адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги бюджетної програми, оскільки значні
залишки коштів на рахунках можуть спричинити невикористання виділених бюджетних коштів. Це, у
свою чергу, неминуче призводить до скорочення на відповідну суму видатків у наступному році та
унеможливлює подальшу роботу Координаційного центру з надання правової допомоги над
збільшенням фінансування діяльності суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тому
критичні зауваження з приводу можливості адміністративного впливу (тиску) на адвокатів, які вчасно не
подають звітну інформацію до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що,
подекуди, зустрічаються в засобах масової інформації [режим доступу: www.uapress.info/uk/news],
видаються безпідставними. Адвокати зобов’язані дотримуватись як вимог закону, так і принципів
фінансування, зокрема, бюджетної дисципліни. Отже, питання своєчасного та ефективного
використання виділених на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів бюджетних коштів є вкрай
важливим для забезпечення життєздатності всієї системи безоплатної вторинної правової допомоги.
Незважаючи на посилення фінансової мотивації у сфері надання безоплатної правової допомоги,
проблемним видається нормативно-правове урегулювання захищеності видатків на її здійснення (за ст.
55 Бюджетного кодексу України). Прямої вказівки на те, що видатки на безоплатну правову допомогу є
«захищеними», немає. При цьому, Державна цільова програма формування системи безоплатної
правової допомоги на 2013-2017 роки наголошує, що окрім достатнього фінансування цієї допомоги,
кошти на її надання закріплюються окремою захищеною статтею видатків у Законі про Державний
бюджет України на відповідний рік. Але в тексті Закону України «Про Державний бюджет України на
2014 рік» відсутні згадки як про захищені видатки, так і про безоплатну правову допомогу, хоча у
Міністерстві юстиції України звітують, що оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги визначено «захищеною» статтею бюджету і саме завдяки
цьому лише у першому півріччі 2014 року адвокатам виплачено стільки ж, скільки за весь 2013 рік – біля
22 млн.грн. [10]. Твердження головного розпорядника бюджетних коштів щодо безоплатної правової
допомоги про законодавчу «захищеність» видатків на її забезпечення викликають сумніви.
Виокремлення видатків на ту чи іншу сферу ще не означає їх захищеність. На це вказує і нормативноправова діяльність в цьому напрямку. По-перше, двічі змінювались суми коштів, передбачені
Державним бюджетом України на забезпечення бюджетних програм за кодом програмної класифікації
видатків 0380: змінами до додатку №3 від 27.03.2014 р. Координаційному центру з надання безоплатної
правової допомоги виділено 100694,1 тис. грн., на забезпечення формування і функціонування системи
безоплатної правової допомоги – 29304,1 тис. грн. і на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів
з надання безоплатної вторинної правової допомоги – 71390,0 тис. грн., а змінами від 31.07.2014 р. ці
суми зменшені до: 94053,6 тис. грн., 28072,5 тис. грн. і 65981,1 тис. грн. відповідно (що порушує
правило щодо неможливості змінювати обсяги захищених видатків при здійсненні скорочення
затверджених бюджетних призначень). Окрім того, урядом, відповідно до ч. 8 ст. 23 Бюджетного
кодексу України, в серпні 2014 року перерозподілено видатки споживання у сумі 1962,4 тис. грн.
шляхом зменшення їх обсягу за програмою 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів
з надання безоплатної вторинної правової допомоги» і збільшення їх обсягу за програмою 3603020
«Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги».
Також, вивчивши ухвалені місцеві бюджети більшості областей України на предмет захищених
видатків та звіти Державної казначейської служби України про виконання Державного бюджету
України, можна констатувати, що і місцеві ради, і Державна казначейська служба до «захищених»
видатків відносять лише видатки, визначені ст. 55 Бюджетного кодексу України (безоплатна правова
допомога окремо не згадується). Отже, для усунення неоднозначного тлумачення «захищеності»
видатків на безоплатну правову допомогу, приведення у відповідність до положень Державної цільової
програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки, уникнення
скорочення сум коштів на забезпечення надання останньої, пропонується: 1) внести зміни до переліку
захищених видатків Державного бюджету (ст. 55 Бюджетного кодексу України), включивши до них
видатки на безоплатну правову допомогу; 2) внести зміни до економічної класифікації видатків,
виокремивши видатки на безоплатну правову допомогу. Також доцільним, на нашу думку, є повернення
до практики відзначення у Законі про Державний бюджет на поточний рік захищених видатків, що
призведе до однакового розуміння цієї терміносистеми.
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Підсумовуючи, доцільно, з теоретичної і праксіологічної точок зору, об’єднати проблеми
фінансування безоплатної правової допомоги у певні групи, оскільки деякі явища (як об’єкти
класифікації) мають визначені ознаки, властивості. Так, проведеним моніторингом щодо фінансування
видатків на безоплатну правову допомогу констатується більшість проблем нормативно-правового
характеру: законодавчі колізії, неузгодженість положень деяких законодавчих актів, їх неоднакове
розуміння і правозастосування, відсутність визначення окремих терміносистем,. Окреслені проблеми
зумовлені об’єктивними чинниками. Подолання таких негативних явищ вбачається через: внесення
відповідних змін і доповнень до законів, підзаконних нормативно-правових актів; вироблення нових
підходів у підготовці місцевих бюджетів, щодо компенсації судових витрат на правову допомогу і
звільнення від їх сплати; акумулювання усіх питань, пов’язаних із наданням безоплатної правової
допомоги в Координаційному центрі; визначення головним розпорядником бюджетних коштів на її
здійснення – Міністерства юстиції України; повернення до практики відзначення у Законі про
Державний бюджет на поточний рік захищених видатків.
Іншою групою проблемних питань у сфері фінансування безоплатної правової допомоги, якій
сприяє, здебільшого, суб’єктивний фактор, є організаційні проблеми, зокрема: низький рівень
фінансової дисципліни надавачів безоплатної правової допомоги, Державної казначейської служби у
здійсненні розрахункової діяльності і поданні звітності; недотримання соціально-економічних
показників і новітніх методів при розробці бюджетних програм; не повне відображення звітності щодо
публічної інформації Координаційним центром з надання правової допомоги та територіальними
центрами. Вирішення означених проблем вбачається через підвищення контролю за усіма вказаними
суб’єктами. І, безперечно, концептуальною групою проблем у забезпеченні належного рівня
фінансування усієї системи безоплатної правової допомоги (попри значні досягнення у цьому напрямку)
залишаються соціально-економічні проблеми, зумовлені прямою залежністю від фінансової
спроможності держави. Фінансування безоплатної первинної правової допомоги в регіонах, окрім
бюджетних трансфертів держави, потребує також підвищення громадської, благодійної складової,
донорства, грантів як з боку вітчизняних, так і міжнародних організацій.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС
ВНУТРІШНІХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
У статті висвітлено питання про співвідношення норм і принципів міжнародного права прав
людини та міжнародного гуманітарного права, що застосовуються під час збройних конфліктів
неміжнародного характеру. Проаналізовані положення основних документів у сфері міжнародного
гуманітарного права, що стосуються збройних конфліктів неміжнародного характеру. До того ж,
встановлено характер взаємодії норм міжнародного права прав людини та міжнародного
гуманітарного права під час збройних конфліктів неміжнародного характеру.
Ключові слова: збройний конфлікт неміжнародного характеру, Женевські конвенції 1949 року,
права людини, елементарні міркування гуманності.
Алямкин Р. В. Международно-правовой режим защиты прав человека при внутренних
вооруженных конфликтах.
В статье освещены вопросы о соотношении норм и принципов международного права прав
человека и международного гуманитарного права, применимого в период вооруженных конфликтов
немеждународного характера. Проанализированы положения основных документов в сфере
международного гуманитарного права, касающихся вооруженных конфликтов немеждународного
характера. К тому же, установлен характер взаимодействия норм международного права прав
человека и международного гуманитарного права, применимого во время вооруженных конфликтов
немеждународного характера.
Ключевые слова: вооруженный конфликт немеждународного характера, Женевские конвенции
1949 года, права человека, элементарные соображения гуманности.
Alyamkin R. V. International Law Regime of Human Rights Protection in Internal Armed Conflicts.
The article highlights the relationship between the rules and principles of international human rights law
and international humanitarian law applicable in armed conflicts of non-international character. The
provisions of the key documents in the field of international humanitarian law related to armed conflicts of noninternational character have been analyzed. In addition, the nature of interrelation between the international
human rights law and international humanitarian law related to armed conflicts of non-international character.
Keywords: non-international armed conflict, the Geneva Conventions of 1949, Human Rights, elementary
considerations of humanity.
Значна кількість внутрішніх збройних конфліктів, що сьогодні відбувається у світі, обумовлює
потребу у дослідженні питання про співвідношення норм міжнародного права прав людини та
міжнародного гуманітарного права. У контексті збройного конфлікту, що сьогодні відбувається на
території України, зазначене питання постає доволі гостро та набуває надзвичайної актуальності.
Окреслена проблематика знайшла незначне висвітлення у вітчизняній правовій доктрині, вона
лише фрагментарно окреслена у загальних роботах присвячених міжнародному гуманітарному праву.
Водночас ряд зарубіжних науковців досліджували цю проблематику, серед них, зокрема, Флек Д.,
Л. Моір, Л. Перна, І. Сандез, Б. Цімерман, Ф. Мартін, Ш. Шаблі, Р. Вілсон, Дж. Сімон та інші.
Метою статті є визначення міжнародно-правових засад захисту прав людини під час
неміжнародних збройних конфліктів. Досягнення поставленої мети передбачало вирішення таких
завдань: по-перше, здійснення правового аналізу категорії збройний конфлікт неміжнародного
характеру (внутрішній збройний конфлікт); по-друге, визначення та аналіз міжнародно-правових норм у
сфері захисту прав людини, що застосовується під час збройних конфліктів неміжнародного характеру;
по-третє, визначення характеру взаємодії відповідних норм міжнародного гуманітарного права та норм у
сфері захисту прав людини.
Війна є невід’ємною частиною історії людства. Протягом тривалого часу війна залишалася поза
правовим регулюванням. Перші міжнародно-правові норми гуманітарного спрямування з’явилися лише
в середині ХІХ століття, коли за ініціативою Анрі Дюнана почав зароджуватися Міжнародний рух
червоного хреста. Однак більшість міжнародно-правових норм, націлених на полегшення долі жертв
війни, стосувалися лише міжнародних конфліктів.
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Своєю чергою, доволі тривіально говорити про те, що внутрішні (неміжнародні) збройні
конфлікти були звичайним явищем протягом всієї історії людства. Значна кількість збройних конфліктів
відбувається в межах кордонів однієї держави, конфронтація у таких конфліктах відбувається між
урядовими силами держави та організованими озброєним групами або між збройними групи, що діють
незалежно від держави. Такі збройні конфлікти прийнято називати неміжнародними і хоча, за
визначенням, вони відбуваються не між суверенними державами, міжнародне право містить цілу
систему норм, що врегульовують поведінку сторін у таких конфліктах.
Після Другої світової війни кількість внутрішніх збройних конфліктів значно перевищила
кількість міждержавних війн, а завершення Холодної війни дало новий поштовх до розв’язання ще
більшої кількості внутрішніх конфліктів. Такі конфлікти були більш тривалими та жорстокими. Якщо у
ході міждержавних війн можна було очікувати, що сторони в цілому ставитимуться один до одного як
рівні, добровільно приймають правила чесної боротьби і будуть вживати ефективних заходів щодо
зменшення страждань, то у ході внутрішніх збройних конфліктів такого очікувати не доводиться.
Серед причин таких конфліктів можна назвати бажання повалити один уряд і змінити його на
інший або ж бажання однієї або декількох частин держави відділитися і здобути незалежність. Збройні
опозиційні групи можуть ставити собі за мету невизнання державної влади, зміни політичного
керівництва або збереження природних ресурсів (природні копалини, тропічні ліси тощо).
Право збройних конфліктів, що виникло у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття,
передовсім стосується міжнародних війн. Водночас основні засади і принципи застосовуються і до
неміжнародних збройних конфліктів: у будь-якому збройному конфлікті та за будь-яких обставин
сторони мають дотримуватися елементарних міркувань гуманності, задля захисту жертв, зменшення
людських страждань, а також зменшення шкоди, завданої об’єктам, що мають надзвичайно важливе
значення для виживання. Отже, сторони конфлікту не є необмеженими ані у виборі засобів і способів
ведення війни, ані у виборі цілей для нападу. Так само вони зобов’язані захищати жертв від впливів і
наслідків війни. Ці основоположні ідеї відображені у нормах і принципах міжнародного гуманітарного
права, яких має дотримуватися кожен і з огляду на гуманітарні міркування обмежувати застосування
сили. Сторони конфлікту, що дотримуються цих норм і принципів вважаються такими, що поважають
міжнародний правопорядок, а ті хто їх порушують та вчиняють міжнародні злочини мають бути
притягнуті до міжнародної кримінальної відповідальності [1, c. 609].
Постає питання, чому право збройних конфліктів, що застосовується під час міжнародних
конфліктів, не повною мірою застосовується під час конфліктів внутрішніх.
У минулому, держави наполягали на тому, що будь-яке втручання у внутрішні справи, включаючи
внутрішні збройні конфлікти, є протиправним. Зазначений принцип було закріплено у Статуті
Організації Об’єднаних Націй, зокрема п. 7 ст. 2 проголошує, що Статут не дає Організації Об’єднаних
Націй права втручатися у справи, що за своєю суттю входять до внутрішньої компетенції будь-якої
держави, окрім ситуацій, що створюють загрозу миру, або актів агресії, за яких ООН має право вживати
примусові заходи, передбачені Розділом VII Статуту [2].
З часом та з огляду на надзвичайну жорстокість внутрішніх збройних конфліктів, держави
поступово почали визнавати необхідність певних правових норм, покликаних полегшити долю людей,
що стали жертвами таких внутрішніх конфліктів. Більше того, держави визнали, що окремі ситуації не
можна розглядати як суто внутрішні, а навпаки вони стосуються міжнародного співтовариства в цілому.
Зміна у ставленні до подібних ситуацій і принципу невтручання дозволила розпочати роботу із
кодифікації права внутрішніх збройних конфліктів. Однак, у цьому напрямку прогрес був набагато
повільнішим порівняно із кодифікацією права міжнародних збройних конфліктів. Як наслідок право
внутрішніх збройних конфліктів містить менше правових норм і є відокремленим від права міжнародних
збройних конфліктів.
Спробуємо визначити ключові для нашого дослідження поняття, а саме збройний конфлікт та
внутрішній (неміжнародний) збройний конфлікт.
Відповідно до визначення, запропонованого Міжнародним комітетом червоного хреста, збройний
конфлікт – це збройне протистояння, що відбувається між державами, або тривале збройне
протистояння між урядовою владою та організованими збройними угрупуваннями, або ж лише між
організованими збройними угрупуваннями. Своєю чергою, внутрішній (неміжнародний) збройний
конфлікт – це збройний конфлікт, що відбувається на території однієї держави і в якому війська жодної
іншої держави не беруть участі. Прикладом внутрішнього збройного конфлікту може бути застосування
збройних сил держави проти дисидентських або повстанських угрупувань або збройне протистояння
двох або більше збройних угрупувань, що відбувається на території однієї держави, але не обов’язково
із залученням регулярних збройних сил [3]. Так, збройні конфлікти поділяються на міжнародні і
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внутрішні (неміжнародні). Кваліфікація збройного конфлікту як міжнародного або внутрішнього має
надзвичайне значення з точки зору права, оскільки застосовуються різні норми і правила ведення війни.
У контексті внутрішніх збройних конфліктів постає одне загальне питання, як збройна група може
бути зобов’язана нормами міжнародного права, що були ухвалені державами проти яких вони ведуть
бойові дії. Відповідь криється у фундаментальному принципі: міжнародні договори укладаються не від
імені урядів, а від імені держав, що правомірно представляють свої народи. Звичаєве міжнародне право
базується на практиці держав та opinio juris і відповідно є обов’язковим для їх народів. Загальні
принципи права так само є обов’язковими для окремих осіб. Отже можна однозначно стверджувати, що
права і обов’язки держав є правами та обов’язками народів, що формують ці держави. Це однозначно
стосується норм і принципів гуманітарного захисту [1].
Кожна зі сторін внутрішнього збройного конфлікту зобов’язана дотримуватися основоположних
гуманітарних принципів, закріплених у статті 3 спільній для всіх чотирьох Женевських конвенцій
1949 року [4]. Зазначені положення розвинуті та доповнені Другим женевським протоколом 1977
року [5]. Стаття 3, спільна для Женевських конвенцій, і Другий Женевський протокол мають однакову
юридичну силу для всіх сторін внутрішнього збройного конфлікту (як для урядових військ, так і для
повстанців).
Крім того, як урядові збройні сили, так і війська повстанців мають дотримуватися положень
окремих міжнародних договорів, що поширюють свою дію на внутрішні збройні конфлікти, зокрема,
Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв 1996 року [6]
та Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних
мін та про їхнє знищення 1997 року [7]. Застосовується також і звичаєве міжнародне право, насамперед
це стосується основних принципів права збройних конфліктів (гуманізму, рівного ставлення,
недискримінації, обмеження, захисту жертв війни, добропорядності і законності [8]). Міжнародний Суд
ООН зазначив, що положення спільної статті 3 відображають елементарні міркування гуманності, що
застосовуються, відповідно до звичаєвого міжнародного права, під час будь-яких збройних конфліктів.
У контексті нашого дослідження необхідно розкрити питання про те, як співвідноситься і
взаємодіє міжнародне гуманітарне право та міжнародне право прав людини. Обидві галузі міжнародного
права застосовуються під час внутрішніх збройних конфліктів, міжнародне гуманітарне право з огляду
на спеціальні положення та звичаєвий характер окремих норм, право прав людини з огляду на те, що
воно встановлює правовий режим відносини між державою та її громадянами.
Однак між правом прав людини та міжнародним гуманітарним правом є суттєві відмінності. Поперше, гуманітарне право покликане обмежити лиха війни, а право прав людини захистити людину від
свавільних дій. Ці дві галузі права розвивалися паралельно і сьогодні лишаються відокремленими, хоча
й тісно пов’язаними, галузями міжнародного права. По-друге, гуманітарне право, застосовне під час
внутрішніх збройних конфліктів, є обов’язковим для всіх сторін конфлікту (як для урядових військ, так і
для організованих збройних груп), тоді як право прав людини створює зобов’язання лише для уряду. Потретє, міжнародне гуманітарне право є обов’язковим і немає жодних виключень, тоді як міжнародні
договори у сфері захисту прав людини часто містять положення, що передбачають можливість відступу
від закріплених прав за певних обставин. Як приклад можна навести Міжнародний пакт про
громадянські та політичні права. Відповідно до частини першої статті 4 під час надзвичайного стану в
державі, за якого життя нації перебуває під загрозою і про наявність якого офіційно оголошується,
держави-учасниці Пакту можуть вживати заходів на відступ від своїх зобов’язань, але лише тією мірою
в якій це вимагає гострота становища, за умови, що такі заходи не є несумісними з їх іншими
зобов’язаннями за міжнародним правом і не тягнуть за собою дискримінації виключно на основі раси,
кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження [9].
Подібне положення можна знайти у статті 15 Європейської конвенції про права людини: «Під час
війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона
може вживати заходів, що відступають від її зобов’язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах,
яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов’язанням
згідно з міжнародним правом» [10].
Війна, або ж у контексті нашого дослідження громадянська війна, безперечно є ситуацією, що
може загрожувати життю нації, а тому і Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод
прямо вказує на це як на підставу, що виправдовує відступ держави від виконання зобов’язань.
Звісно, суспільна небезпека може виникати і без внутрішнього збройного конфлікту. Так,
Європейський суд з прав людини вважає, що відхилення від положень конвенції є можливим лише у
виключних кризових ситуаціях, що впливають на все населення і становлять під загрозу організоване
життя суспільства певної держави [11]. Відповідно, інші ситуації (наприклад, природні катастрофи,
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неврожай і голод, епідемія або ж спланована терористична кампанія) також можуть загрожувати нації і
зрештою стати підставою для невиконання положень конвенції. З іншого боку, внутрішній збройний
конфлікт не обов’язково означає настання обставин, що можуть виправдати відступ від конвенційних
положень, або ж що держава не буде виконувати свої зобов’язання. За такої ситуації відповідні
інструменти у сфері захисту прав людини будуть діяти одночасно із спільною статтею 3. За більш
складних ситуацій, коли застосовуються положення Другого додаткового протоколу, будуть діяти лише
ті положення договорів у сфері прав людини, відхилення від яких заборонене (а також положення
спільної статті 3). Умови за яких Протокол ІІ вступає в силу роблять більш імовірним настання
обставин, що можуть стати підставою правомірного відхилення від конвенційних норм. Зокрема стаття 1
Додаткового протоколу ІІ встановлює: «1. Цей Протокол розвиває й доповнює статтю 3, загальну для
Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, не змінюючи існуючих умов їх застосування,
застосовується до всіх збройних конфліктів, які не підпадають під дію статті 1 Додаткового протоколу
до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних
конфліктів (Протокол I), і відбуваються на території будь-якої Високої Договірної Сторони між її
збройними силами або іншими організованими збройними групами, які, перебуваючи під
відповідальним командуванням, контролюють частину її території, що дає їм змогу здійснювати
безперервні й погоджені воєнні дії та застосовувати цей Протокол.
2. Цей Протокол не застосовується до випадків порушення внутрішнього порядку та виникнення
обстановки внутрішньої напруженості, таких як безпорядки, окремі й спорадичні акти насильства та
інші акти аналогічного характеру, оскільки вони не є збройними конфліктами».
Водночас слід зазначити, що договори у сфері захисту прав людини продовжують діяти навіть під
час збройних конфліктів. Міжнародний Суд ООН, у своєму Консультативному висновку щодо
законності погрози ядерною зброєю або її застосування зазначив, що захист, який надає Міжнародний
пакт про громадянські та політичні права, не припиняється під час війни, за виключенням випадків
передбачених статтею 4 Пакту [12].
Більше того, відступ буде правомірним лише у тому випадку, якщо він відповідатиме іншим
міжнародно-правовим зобов’язанням. Це положення має принципове значення під час внутрішніх
збройних конфліктів і означає, що навіть якщо від окремих прав людини можна відступити з огляду на
положення конкретного інструменту, в якому вони закріплені, відступ від таких прав стає неможливим,
якщо вони захищені нормами гуманітарного права.
Таким чином, міжнародні договори у сфері захисту прав людини залишаються надзвичайно
важливими навіть під час внутрішніх збройних конфліктів. Ймовірно найважливішим є те, що
міжнародно-правові інструменти у сфері захисту прав людини сприяють розширенню та уточненню
різноманітних режимів захисту, що забезпечуються гуманітарним правом, шляхом прирівнювання
зобов’язань у сфері захисту прав людини до елементарних міркувань гуманності, закріплених у спільній
статті 3. Крім того, норми у сфері захисту прав людини можуть застосовуватися одночасно із нормами
міжнародного гуманітарного права, що сприятиме наданню ширшого режиму захисту, у тому випадку,
якщо держава вирішить не відступати від взятих на себе зобов’язань (або ж встановить, що вона не може
правомірно від них відступити з огляду на інші свої міжнародні зобов’язання). Держави не можуть
відступати від окремих зобов’язань у сфері захисту прав людини (наприклад право на життя).
Механізми забезпечення виконання зобов’язань, що передбачені у міжнародно-правових інструментах з
прав людини потенційно можуть використовуватися як альтернативні засоби забезпечення дотримання
режиму гуманітарного захисту під час збройних конфліктів.
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МИРНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ АРАБОІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОФЛІКТУ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ
У статті досліджуються основні напрями зовнішньої політики України в контексті мирного
врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту на Близькому Сході. Як відомо, даний конфлікт створює
серйозні безпекові виклики як на глобальному, так й на регіональному рівнях. Враховуючи залежність
України від експортних енергоносіїв,вбачається вкрай важливим завданням є здійснення налагодження
постійного моніторингу за ситуацією в цьому регіоні з метою прийняття виважених державних
рішень в енергетичній та економічній сферах.
Ключові слова: Близький Схід, арабо-ізраїльський конфлікт, мирні засоби врегулювання
міжнародних спорів, зовнішня політика України, національна безпека, система міжнародної
універсальної безпеки, збройний конфлікт, тощо.
Бани–насер Фади. Внешняя политика Украины в контексте мирного урегулирования арабоизраильского конфликта: правовые аспекты.
В статье исследуются основные направления внешней политики Украины в контексте мирного
урегулирования арабо-израильского конфликта на Ближнем Востоке. Как известно, данный конфликт
создает серьезные опасные вызовы, как на глобальном, так и региональном уровнях. Учитывая
зависимость Украины от экспортных энергоносителей, представляется важным осуществление
постоянного мониторинга за ситуацией в этом регионе в целях принятия взвешенных государственных
решений в энергетической и экономической сферах.
Ключевые слова: Ближний Восток, арабо-израильский конфликт, мирные средства разрешения
споров, внешняя политика Украины, национальная безопасность, система международной
универсальной безопасности, вооруженный конфликт и др.
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Bani-Naser Fadi. Foreign Policy of Ukraine within a Context of Peaceful Settlement of Arab-izraeli
Conflict: Legal Aspects.
In article the main directions of Ukraine’s foreign policy within a context of peaceful settlement of
Arabic-Israeli conflict in the Middle East are examined. As is well-known, this conflict poses a serious threat on
the global and regional levels.
Taking Ukraine’s dependence on export energy resources into account, it is important to conduct steady
monitoring of the situation in this region with the aim to make informed state decisions in energy and economic
spheres.
Keywords: Middle East, Arabic-Israeli conflict, peaceful settlement of conflicts, foreign policy of Ukraine,
national security, system of international universal security, armed conflict etc.
На міжнародну та національну безпеку держав дедалі більше впливають процеси глобалізації, які
визначають головні тенденції розвитку світової економіки та політики, а також призводять до
кардинальних змін у міжнародному безпековому середовищі, яке стає все більш динамічним і
суперечливим. Відзначимо, що процеси глобалізації наразі перетворилися на найважливіший фактор
впливу на безпекову та оборонну політику провідних держав світу на найближчу, середньострокову й
довгострокову перспективу, що ставить перед Україною вкрай важливе завдання визначити та оцінити
характер й значущість сучасних викликів і загроз для її національної безпеки [1, с. 4]. Сучасні збройні
конфлікти носять в основному внутрішній характер, в їх основі лежать міжнаціональні, міжетнічні або
міжконфесійні протиріччя.
Як вірно зазначається у вітчизняній юридичній літературі, у глобалізованому суспільстві негативні
наслідки глобалізації значно більше вражають державу, яка залишилася поза межами простору
розвинених держав світу. Україна знаходиться на стику країн, які отримують переваги глобалізації, і
тих, які зазнають її негативних наслідків. Об’єктивна неможливість швидкої інтеграції України до
Європейського Союзу перетворює її на плацдарм для з’ясування стосунків між Заходом і Сходом[1,
с. 4].
Події на Близькому Сході створюють найсерйозніші безпекові виклики як на глобальному, так й на
регіональному рівнях. Протягом останніх років, починаючи від подій «арабської весни», Близький Схід
концентрує в собі майже всі актуальні загрози системі універсальної колективної безпеки в цілому.
Загострення конфліктів в цьому регіоні становлять небезпеку для держав, географічно наближених до
нього – насамперед, Туреччини, держав-членів ЄС, Центральної Азії, Російської Федерації. Крім того, у
зоні ризику опиняються також держави Чорноморського регіону, до яких належить й Україна.
Разом з тим, слід констатувати, що політика провідних держав світу щодо Близького Сходу й досі
залишається неузгодженою. Неспроможність досягти консенсусу з проблемних питань щодо Сирії,
ізраїльсько-палестинського конфлікту та інших близькосхідних проблем яскраво проявила розбіжності
зовнішньополітичних інтересів США, ЄС, Китаю, РФ, Туреччини в цьому регіоні. Це не тільки заважає
пошукові прийнятних шляхів вирішення конфліктів на Близькому Сході, але також створює серйозні
приводи для погіршення двосторонніх відносин між впливовими державами, збільшуючи напруженість
в глобальному міжнародному середовищі [2].
Вищезазначена проблема, безумовно, є актуальною й для України. Адже близькосхідний конфлікт
створює значні труднощі на шляху нормального розвитку торгово-економічних відносин нашої держави
з державами цього регіону, оскільки кожна з конфліктуючих сторін намагається заручитись підтримкою
своїх позицій з боку України. Натомість наша держава, насамперед, зацікавлена у розвиткові стабільних
економічних та політичних взаємовідносин як з арабськими державами,так й Ізраїлем.
Серед пріоритетних напрямків зовнішньої політики України помітне місце займає розвиток
відносин нашої держави з країнами Близького Сходу. Значення цього регіону для України
обумовлюється низкою важливих чинників, а саме:
1) географічна близькість Близького Сходу до України;
2) провідною роллю близькосхідних країн в структурі світової торгівлі енергоносіями (у цьому
контексті забезпечення стабільності цього регіону відповідає стратегічним національним інтересам
України);
3) наявністю значних фінансових ресурсів в деяких близькосхідних країнах та місцем останніх у
міжнародних валютно-кредитних та фінансових відносинах;
4) місткість ринку товарів і послуг більшості країн регіону[3, с. 233–252].
Як справедливо відзначає вітчизняний фахівець з питань врегулювання близькосхідного конфлікту
А. М. Захарченко, у сучасному взаємопов’язаному світі загострення конфронтації в будь-якому регіоні,
тим більше на Близькому Сході, являє собою не лише економічну, але й стратегічну небезпеку для
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інших держав, й Україна в цьому плані не є виключенням. Тому при формуванні своєї близькосхідної
стратегії наша держава має враховувати, що неврегульованість близькосхідної проблеми несе в собі
загрозу як регіональній, так й міжнародній безпеці в цілому, а також ставить під питання здатність
міжнародного співтовариства вирішувати такі конфліктні ситуації взагалі [4, с. 155–175].
У цьому зв’язку особливої актуальності набуває здатність України сприяти подальшому процесу
мирного врегулювання близькосхідного конфлікту, періодичні загострення якого істотно впливають на
ефективність міжнародного співробітництва нашої держави з близькосхідними державами.
Вищезазначеними положеннями й обумовлюється вибір теми дослідження.
Метою цієї статті є проаналізувати правові засади та основні напрями зовнішньої політики
України в контексті мирного врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту.
Основними завданнями цієї статті є аналіз зовнішньої політики України в контексті мирного
врегулювання близькосхідного конфлікту на сучасному етапі та надання рекомендацій щодо мінімізації
негативного впливу арабо-ізраїльського протистояння на двосторонні відносини України з сторонами
конфлікту у міжнародно-правовому аспекті.
Проблему дипломатичних відносин України в контексті врегулювання конфлікту на Близькому
Сході порушено у низці праць українських науковців у сфері міжнародного права, міжнародних
відносин, філософії, політології, історії.
Зокрема, зовнішній політиці України щодо близькосхідного регіону в цілому, а також
двостороннім відносинам нашої держави з країнами регіону присвячено низку наукових праць
провідних українських вчених, зокрема А. М. Захарченко [5], Л. І. Скороход [6], Б. А. Парахонський [7],
О. О. Воловича [8; 9], Є. А. Коппель та О. С. Пархомчука [10], А. Веселовського [4], І. Литвина [11],
В. Шведа [2] та ін.
Разом з тим слід констатувати, що комплексне вивчення міжнародно-правової позиції України
щодо врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту досі не було предметом окремого наукового
дослідження в українській міжнародно-правовій науці.
Арабсько-ізраїльський конфлікт впродовж багатьох десятиліть залишається однією з найбільш
вибухонебезпечних серед близькосхідних «гарячих точок», ескалація подій навколо якої може в будьякий момент призвести до нової регіональної війни, а також істотно вплинути на систему міжнародних
відносин у цілому [5, с. 165].
Вбачається, що близькосхідний напрям зовнішньої політики України є надзвичайно специфічним
порівняно з іншими напрямами і, на наше глибоке переконання, потребує розробки спеціальної
концепції, яка б враховувала всі особливості близькосхідного регіону – правові, політичні, соціальні,
економічні, культурні, ментальні і цивілізаційні аспекти.
На нашу думку, концепція зовнішньої політики України на Близькому Сході являє собою систему
основоположних нормативно-правових засад, що ґрунтуються на комплексній науковій правовій оцінці
позицій та національних інтересів України на Близькому Сході і якими повинні керуватись органи
державної влади, насамперед, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва
України у близькосхідному регіоні у своїй практичній діяльності.
Автор цілком погоджується з думкою вітчизняного вченого О.О. Воловича, який справедливо
зазначає, що «настав час мати повноцінну і всеохоплюючу «Концепцію близькосхідної політики
України» [8]. На думку вченого, «певні спроби формування такої концепції робилися в попередні роки. І
сьогодні концепція розбудови близькосхідної політики України перебуває у стадії постійного розвитку і
формування з боку різних державних і недержавних структур. Але до цього часу цей процес
відбувається досить спорадично і фрагментарно. Наразі ми ще не можемо говорити про регулярну
співпрацю української дипломатії і українських вчених-дослідників на близькосхідному напрямку.
Основними структурами, де формується близькосхідна політика України, є: Міністерство
закордонних справ, Рада національної безпеки і оборони України, Головна служба зовнішньої політики
Адміністрації Президента України, Національний Інститут стратегічних досліджень, Національний
інститут проблем міжнародної безпеки, Центр близькосхідних досліджень Інституту сходознавства
НАНУ, Інститут історії НАНУ, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, відповідні
комітети Верховної Ради України, Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, КиєвоМогилянська Академія, Національні університети в Харкові, Донецьку, Одесі і Львові» [5, с. 167].
Слід зазначити, що Україна послідовно дотримується збалансованої та неупередженої позиції
щодо близькосхідного мирного процесу, намагаючись розвивати стабільні й конструктивні відносини як
з Ізраїлем, так й арабськими державами регіону разом із Палестинською національною адміністрацією
(далі – ПНА).
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Міжнародно-правова позиція України у цьому питанні є чіткою та виваженою: вона виходить із
необхідності досягнення взаємного компромісу між усіма сторонами арабсько-ізраїльського конфлікту.
Разом із тим, Україна засуджує будь-які дії як з боку обох сторін, які знаходяться в конфлікті, що мають
на меті зірвати або загальмувати близькосхідний мирний процес.
Вже перші роки самостійної української зовнішньої політики на Близькому Сході
продемонстрували, що наша держава вступила в епоху створення нової системи міжнародно-правових
відносин у цьому регіоні. При цьому, участь України у врегулюванні близькосхідного кризи не стало
продовженням радянської зовнішньої політики. Вибудовуючи свою позицію у даному питанні,
українська дипломатія врахувала попередній досвід і зробила крок вперед, відмовившись від
односторонньої орієнтації на арабські держави, налагодивши на найвищому рівні конструктивні
відносини з Ізраїлем[8].
Так, Україна з самого початку організації своєї дипломатичної діяльності взяла безпосередню
участь у виробленні найважливіших документів ООН, в яких підкреслювалася необхідність досягнення
справедливого і всеосяжного врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту1. Серед міжнародно-правових
актів, предметом яких є сприяти мирному врегулюванню на Близькому Сході, слід відзначити
Резолюцію 3236 Генеральної Асамблеї ООН від 25 листопада 1974 року [12]. Резолюція підтвердила
невід’ємні права арабського народу Палестини (в тому числі на національну незалежність і суверенітет,
на повернення до своїх домівок) та визнала Організацію визволення Палестини (ООП, створену в травні
1964 року) в якості єдиного законного представника. Крім того, в резолюції 425 Ради Безпеки ООН від
19 березня 1978 р. містилася вимога беззастережного виведення ізраїльських військ з Південного
Лівану.
Арабські держави дотримуються узгодженої позиції, сформульованої у схваленій в березні 2002
року на саміті Ліги Арабських держав (далі – ЛАД) в Бейруті «Арабської мирної ініціативи». Їх підхід
базується на розумінні того, що жодна зі сторін не здатна домогтися миру і безпеки збройним шляхом, а
також на необхідності виконання норм міжнародного права, до яких належать резолюції 242 і 338 Ради
Безпеки ООН і принцип «мир в обмін на території», сформульований під час Мадридської міжнародної
мирної конференції.
У зв’язку з цим арабські країни звертаються до Ізраїлю із пропозицією переглянути зовнішню
політику і проголосити досягнення справедливого миру своєю стратегічною метою. Виходячи з
необхідності досягнення взаємного компромісу між сторонами конфлікту, Україна вітала ідею
проведення як багатосторонніх, так і двосторонніх арабо-ізраїльських переговорів. МЗС України
відповідними заявами підтримало досягнуту в Осло у 1993 році угоду між Ізраїлем і Організацією
Звільнення Палестини, низку подальших домовленостей на палестинсько-ізраїльському переговорному
процесі, а також привітала підписання повномасштабного мирного договору між Ізраїлем і
Йорданією[11, с. 20].
Окрім того, визначальною подією у розвитку відносин нашої держави з близькосхідними країнами
став офіційний візит Президента України Л. Д. Кучми до Ізраїлю і на території, підконтрольні
Палестинській Національній Адміністрації у вересні 1996 р., під час якого Президент нашої держави
зустрівся з Президентом і прем’єр міністром Ізраїлю – Е. Вейцманом і Б. Нетаньяху, а також
президентом ПНА Я. Арафатом, що стало важливим підтвердженням збалансованої та неупередженої
позиції України у відносинах як з Ізраїлем, так й з арабськими державами[13, с. 92].
В юридичній літературі відзначається, що на початку ХХІ століття наша держава значно
активізувало близькосхідний вектор своєї зовнішньої політики, і це знайшло своє відображення як у
поглибленні двосторонніх відносин з країнами Близькосхідного регіону, так й в зусиллях, спрямованих
на врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. Свідченням цього стала позиція України в рамках ООН,
насамперед як непостійного члена Ради Безпеки, діяльність українського миротворчого контингенту у
складі Тимчасових сил ООН в Лівані, а також введення посади спочатку Спеціального Посланника МЗС
України, а згодом - Повноважного представника України на Близькому та Середньому Сході, основним
завданням якого стала, поряд із встановленням економічних і політичних контактів нашої держави з
За підсумками «шестиденної війни» Рада Безпеки ООН 22 листопада 1967 р. схвалила Резолюцію 242,
в якій підкреслювалася «неприпустимість придбання території шляхом війни», містилася вимога
виведення ізраїльських збройних сил з земель, окупованих під час «шестиденної війни», та досягнення
справедливого врегулювання проблеми біженців, вказувалося на необхідність поваги і визнання
суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності кожної держави на Близькому Сході,
їх права жити у мирі. Фактично ця резолюція стала відправною точкою формули «територія в обмін на
мир», яка лягла в основу подальшого мирного процесу з врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту.
1
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арабськими країнами, інтенсифікація посередницької діяльності України у врегулюванні конфлікту між
Ізраїлем і його арабськими сусідами [14].
Як відомо, 30 листопада 2012 р. Генеральна асамблея ООН схвалила рішення про надання
Палестинській автономії статусу держави-спостерігача в ООН (до цього єдиною країною не-членом
ООН, що мала подібний статус, був Ватикан). На нашу думку, таке суперечливе рішення не тільки не
сприяє розв’язанню ізраїльсько-палестинської проблеми, але й спричиняє новий виток напруженості,
про що свідчить намір Ізраїлю активізувати будівництво єврейських поселень на спірних палестинських
територіях. Окрім того, виявилися розбіжності з цього питання у позиціях держав – членів ЄС. Так,
Чехія, разом зі США та Канадою, проголосувала «проти», Велика Британія та Німеччина утрималися, а
Франція, Італія, Іспанія, Данія та деякі інші члени ЄС проголосували «за»). Таким чином, ЄС вкотре
продемонстрував відсутність у нього єдиної зовнішньополітичної позиції з даного питання.
На нашу думку, шлях до розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту лежить у площині
дипломатичних переговорів, які було фактично припинено у 2010 р. Замість того, щоб наблизитися до
поновлення мирного процесу, резолюція ООН віддаляє цю перспективу. Отже, рішення ООН не тільки
не сприяло залагодженню конфлікту, а й спричинило підвищення міжнародного напруження у світі.
Отже, створення спільного безпекового простору, зменшення напруженості та зниження ризику
збройних конфліктів на Близькому Сході й надалі залишатиметься одним із головних пріоритетів нашої
держави у цьому регіоні, що традиційно розглядається як один із конфліктогенних регіонів світу. Отже,
при формуванні своєї подальшої політики щодо близькосхідного конфлікту та пошуку шляхів та засобів
мінімізації його негативного впливу на українсько-ізраїльські й українсько-арабські відносини, органи
державної влади України, насамперед, повинні враховувати наступні важливі фактори:
По-перше, регіон Близького Сходу наразі створює суттєві виклики та загрози міжнародній та
регіональній безпеці. Україна, як одна з держав Чорноморського регіону, перебуває у полі дії цих
викликів та загроз. Зважаючи на географічну наближеність близькосхідного регіону до України,
сприяння мирному й кардинальному врегулюванню арабсько-ізраїльського конфлікту, насамперед,
відповідає інтересам із підтримання безпеки на південних кордонах нашої держави. Неврегульованість
близькосхідного конфлікту створює значні ускладнення на шляху нормального розвитку двосторонніх
відносин України з державами регіону. У зв’язку з цим, одним із найбільш ефективних засобів
мінімізації негативного впливу арабсько-ізраїльської конфронтації на українські інтереси в регіоні є
активна посередницька позиція нашої держави, а також дотримання принципу «рівної наближеності» у
відносинах із сторонами конфлікту.
По-друге, події на Близькому Сході показали низьку ефективність міжнародно-правових
механізмів, насамперед, системи ООН у вирішенні ситуації в регіоні. Близький Схід продовжує
залишатися для міжнародного співтовариства джерелом енергоносіїв, а отже конфлікти в цьому регіоні
впливають на світові ціни на нафту та газ. Тому постійний моніторинг за ситуацією в регіоні є
обов’язковим. Враховуючи залежність України від експортних енергоносіїв, такий моніторинг є
необхідною передумовою системи прийняття державних рішень в енергетичній та економічній сферах.
По-третє, підвищення рівня загроз та безпекових викликів на Близькому Сході позначається на
системі міжнародно-правових відносин у світі. Спостерігається наростання суперечностей між
провідними міжнародними гравцями (США, ЄС, Китай, РФ, Туреччина) залежно від прийняття
сторонами тієї чи іншої позиції в конфліктах регіону.
По-четверте, Україна має виробити власну зважену позицію щодо подій в регіоні, продиктовану
зовнішньополітичними пріоритетами та власними національними інтересами. На нашу думку,
зовнішньополітична діяльність України на близькосхідному напрямку має розбудовуватися у контексті
її стратегічних зовнішньополітичних пріоритетів та завдань, у тісному взаємозв’язку з іншими
головними векторами її зовнішньої політики. У зв’язку з цим, проголошений Україною курс на
євроінтеграцію зумовлює необхідність більш тісних та активних контактів між Україною та ЄС,
спрямованих на зменшення напруженості та зниження ризику збройних конфліктів в
Середземноморському басейні та регіоні Близького Сходу, необхідним кроком до якого є якнайшвидше
врегулювання арабсько-ізраїльського протистояння [5, с. 175].
Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, що повноцінна реалізація
зовнішньої політики України на Близькому Сході цілком залежить від здатності нашої держави
дотримуватися зваженого та неупередженого, і, водночас, послідовного та ефективного підходу до
мирного врегулювання збройного конфлікту в регіоні з використанням міжнародно-правових
механізмів.
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БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ ЯК КОНЦЕПЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

У статті висвітлюється питання про першопричини виникнення концепції безпеки людини, її
становлення та перспективи розвитку. Відзначається, що поняття безпеки сьогодні передбачає не
лише необхідність захисту державних кордонів, але і забезпечення кожній людині свободи від страху і
нужди та захист її гідності.
Ключові слова: безпека, безпека людини, права людини, право на розвиток, гуманітарна
інтервенція, відповідальність за захист, Цільовий фонд ООН з безпеки людини.
Коптева Е. А. Безопасность человека как концепция международного права.
В статье освещается вопрос о первопричинах возникновения концепции безопасности человека,
ее становление и перспективы развития. Отмечается, что понятие безопасности сегодня
предполагает не только необходимость защиты государственных границ, но и обеспечение каждому
человеку свободы от страха и нужды и защиту его достоинства.
Ключевые слова: безопасность, безопасность человека, права человека, право на развитие,
гуманитарная интервенция, ответственность по защите, Целевой фонд ООН по безопасности
человека.
Koptieva O. O. Human Security as an International Law Concept.
The article deals with the reasons for the rise of the human security concept, its evolution and prospects
for the development. It is noted that security today presupposes not only the need to protect national borders,
but also the need to ensure freedom from fear and freedom from want, and freedom to live in dignity for all
people.
Keywords: security, human security, human rights, right to development, humanitarian intervention,
responsibility to protect, United Nations trust fund for human security.
З моменту створення системи ООН і початку нової ери в науці міжнародного права минуло
практично 70 років. За цей час на міжнародній арені відбулися значні зміни, але перед міжнародним
співтовариством продовжують виникати нові загрози, що вимагає продовження пошуку дієвих
механізмів забезпечення миру та безпеки, а також ефективних важелів впливу з метою дотримання
державами їхніх міжнародно-правових зобов’язань.
Відповідно, зазначені зміни знаходять відображення у міжнародно-правовій доктрині,
народжуються нові міжнародно-правові та міждисциплінарні концепції, деякі з яких знаходять широку
підтримку, у той час як інші поступово її втрачають.
Однією з останніх концепцій є концепція «безпеки людини». Тривалий час вона привертала увагу
вітчизняних та зарубіжних спеціалістів переважно у сфері міжнародних відносин – С. Н. Макфарлейна
(S. Neil Macfarlane), Юн Фон Хона (Yuen Foong Khong), М. Воротнюк, О. Сушка; економіки – Махбуб
Уль Хака (Mahbub-ul-Haq), Амартія Сена (Amartya Sen), Є. Б. Ніколаєва, політології – Гері Кінга (Gary
King) та інших наук.
Лише нещодавно ця концепція потрапила у сферу інтересів юристів-міжнародників. Серед
дослідників, які займалися цим питанням, можна назвати: Б. фон Тігерштром (Barbara Von Tigerstrom),
Г. Оберляйтнера (Gerd Oberleitner), Е. Ньюмана (Edward Newman), Б. Рамчарана (B. Ramcharan).
Концепція безпеки людини з позицій міжнародного права розглядається у контексті захисту прав
людини і тісно пов’язана з такими концепціями, як право на розвиток, відповідальність за захист,
гуманітарна інтервенція та ін.
У нашому дослідженні ми розглянемо питання про виникнення та становлення концепції
безпеки людини з позицій міжнародного права, її зв’язки з іншими міжнародно-правовими
концепціями та перспективи розвитку.
У другій половині ХХ ст. посилення уваги до питання про захист прав людини та усвідомлення
цінності кожної людини вплинуло на те, що розуміння поняття безпека поступово змінилося. Безпека
вже не розглядається суто як безпека держави, а як безпека кожної окремої людини. Водночас
змістився акцент при оцінюванні небезпеки, і хоча зброя продовжує становити значну загрозу для
міжнародного співтовариства, його основною турботою повинні стати, насамперед, життя та гідність
людини. Таким чином, досягти безпеки можливо лише поступово, крок за кроком. І це є одним із
основних завдань сталого розвитку.
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Потрібно зауважити, що концепція безпеки людини з’явилася відносно нещодавно. У 1941 р. під
час щорічного звернення до Конгресу Президент США Ф. Рузвельт виголосив відому промову
«Чотири свободи» [1], в якій висловив надію на те, що у майбутньому в основу миру і безпеки у світі
повинні бути покладені чотири основоположні свободи – свобода слова, свобода віросповідання,
свобода від страху та свобода від нужди. Під свободою від страху він розумів скорочення різних видів
озброєння, щоб жодна держава не могла здійснити акт агресії проти іншої держави, а під свободою від
нужди – укладення таких економічних домовленостей, які би забезпечили належний рівень життя
громадян у кожній країні світу.
Зазначена ідея знайшла відображення у Преамбулі до Загальної декларації прав людини, в якій
зазначається, що високим прагненням людей є «створення такого світу, в якому люди будуть мати
свободу слова і переконань і будуть вільні від страху та нужди» [2].
І хоча швидко «в межах одного покоління», як сподівався Ф. Рузвельт, реалізувати зазначену
ідею не вдалося, вона стала орієнтиром для подальшого пошуку належних механізмів забезпечення
добробуту та мирного співіснування людства. Майже через півстоліття у контексті посилення уваги до
питання про захист прав людини та усвідомлення цінності кожної людини ідея про свободу від страху
та свободу від нужди лягла в основу концепції безпеки людини.
Важливість концепції безпеки людини для міжнародного співтовариства було визнано у 1994 р.
у Доповіді Програми розвитку ООН [3]. У документі зазначається, що поняття безпеки тривалий час
розглядалося як необхідність уникнення конфлікту між державами і захисту кордонів, однак для
кожної окремої людини воно означає відчуття захищеності, а отже, включає в себе не лише
необхідність запобігання та протидії певним катаклізмам, а й забезпечення щоденних потреб таких,
як: зайнятість, охорона здоров’я, чисте навколишнє середовище тощо.
Характерними рисами концепції безпеки людини є: її універсальність, оскільки вона важлива для
всіх людей без винятку, де б вони не проживали у розвинених країнах, чи у країнах, що розвиваються;
взаємозалежність, оскільки наслідки її незабезпечення будуть відчутні в різних куточках світу,
зокрема це стосується поширення хвороб, техногенних катастроф тощо. Крім того, її забезпечення
легше досягти шляхом попередження, ніж через боротьбу з негативними наслідками, наприклад,
надання первинної медичної допомоги та навчання планування сім’ї може вберегти від захворювання
на СНІД. Зрештою у центрі концепції перебуває людина і пріоритет становить забезпечення саме її
інтересів.
Таким чином, концепція безпеки людини є багатокомпонентною і включає в себе економічну,
продовольчу, екологічну, особисту, політичну, суспільну безпеку та безпеку здоров’я, і передбачає
захист від загроз, які існують постійно, та тих, що виникають раптово.
З метою практичної реалізації концепції у 1999 р. було засновано Цільовий фонд ООН з безпеки
людини, який займається фінансуванням заходів, що вживаються ООН та іншими визначеними
організаціями. До сьогодні фондом було втілено в життя 210 проектів у 85 країнах світу [4], зокрема у
2004 – 2007 рр. в Україні було реалізовано проект, спрямований на надання допомоги особам, які
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС [5].
У 2001 р. з метою підтримки та розвитку концепції безпеки людини було створено Комісію з
безпеки людини під головуванням колишнього Верховного комісара ООН у справах біженців Садако
Огата та нобелівського лауреата з економіки Амартія Сена. З 2003 р. роботу Комісії продовжила
Консультативна рада з безпеки людини, що визначає загальні керівні принципи діяльності Цільового
фонду ООН з безпеки людини, методи підвищення результативності проектів і заходів, а також шляхи
сприяння розумінню концепції та прийняття її в усьому світі. Зрештою для реалізації концепції у
2004 р. було створено Групу з безпеки людини, що займається питаннями безпеки людини в контексті
всіх видів діяльності ООН.
Незважаючи на значну прихильність до нової концепції, тривалий час не існувало
загальновизнаного визначення поняття «безпека людини», що заважало її практичній реалізації. ООН
доклала чималих зусиль для вирішення цього питання. Зокрема виробленню єдиного підходу до
розуміння зазначеного поняття передували п’ять офіційних та неофіційних засідань Генеральної
Асамблеї у період між 2008 р. та 2012 р., проведення численних консультацій державами – членами
ООН та дві доповіді Генерального секретаря (64/701 від 8 березня 2010 р. [6] та 66/763 від 5 квітня
2012 р. [7]) [8].
10 вересня 2012 р. була прийнята резолюція Генеральної Асамблеї 66/290 [9], в якій поняття
«безпека людини» визначається як «підхід для надання державам-членам допомоги із виявлення та
вирішення масштабних та міждисциплінарних проблем, що стосуються виживання, засобів для
існування та гідності їх народів». Концепція включає в себе право людей на свободу від страху та
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нужди і передбачає вжиття відповідних всебічних превентивних заходів з метою зміцнення захисту та
розширення прав і можливостей всіх людей і громад.
У документі наголошується на тому, що концепція не передбачає застосування сили чи погрози
силою та вжиття примусових заходів і відрізняється від концепції відповідальності за захист та її
реалізації. Втілення у життя безпеки людини повинно відбуватися на основі принципів та цілей
Статуту ООН, зокрема поваги до суверенітету, територіальної цілісності та невтручання у внутрішні
справи держав. Безпека людини не заміняє собою концепцію безпеки держави.
Водночас концепція безпеки людини не породжує нових міжнародних зобов’язань і повинна
забезпечуватися, перш за все, на національному рівні, а завдання міжнародного співтовариства
полягає у наданні підтримки урядам для посилення їх здатності реагувати на поточні та нові загрози. З
цією метою передбачається розширення співробітництва і партнерства між урядами, міжнародними та
регіональними організаціями і громадянським суспільством.
Визначення, викладене у резолюції, надало відповіді на низку питань, що тривалий час
перебували у центрі дискусії щодо концепції безпеки людини, чітко окресливши межі її застосування з
метою уникнення будь-яких зловживань і втручання у внутрішні справи держав. Було встановлено, що
безпека людини належить до внутрішньої компетенції держав, а роль міжнародного співтовариства
полягає у тому, щоб надавати допомогу у реалізації певних програм і налагодженні співробітництва
для її забезпечення, що сприятиме безпеці держав і світу в цілому. Водночас було визнано, що
концепція має важливе значення для міжнародного співтовариства і значний потенціал для розвитку.
23 грудня 2013 р. у третій доповіді [10] Генеральний секретар ООН окреслив здобутки у
практичній реалізації концепції безпеки людини, отримані на національному, регіональному та
міжнародному рівнях. З їх урахуванням та на основі резолюції 66/290 у липні 2014 р. Група ООН з
безпеки людини підготувала Стратегічний план на 2014 – 2017 рр. з метою подальшого розвитку
концепції [11].
У документі зазначається, що основними завданнями повинні стати, по-перше, визнання безпеки
людини основним напрямом діяльності ООН, що означає розширення застосування цього підходу
органами ООН і усвідомлення універсальності концепції та її значення для вирішення взаємозалежних
загроз, що постають перед людьми у різних країнах та регіонах світу, і по-друге, розширення меж
глобальної обізнаності про безпеку людини та активне використання підходу безпеки людини поза
межами системи ООН.
Потрібно відзначити, що концепція безпеки людини здобула широке визнання на регіональному
та національному рівнях.
Від самого початку найбільшими її прихильниками виступили Японія та Канада. Водночас
розуміння ними концепції та методів її реалізації значно відрізняються. Як зазначає Н. Хінек
(N. Hynek) [12], це можна пояснити тим, що позиції цих держав сформувалися на різному ґрунті, а
саме різних методах управління та регулювання економікою, а також взаємодії між державним та
недержавним секторами. І це важливо для розуміння універсальності концепції і власне того, що в її
основі лежать не лише ліберальні цінності.
Провідну роль у становленні концепції в Канаді відіграло громадянське суспільство та неурядові
організації, що боролися за вирішення різних проблем гуманітарного характеру, зокрема за захист
дітей під час збройних конфліктів, використання легкої зброї, заборону застосування протипіхотних
мін тощо. Зусилля, яких доклало громадянське суспільство, не виявилися марними, оскільки у 1997 р.
була прийнята Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу
протипіхотних мін та про їхнє знищення [13]. І саме з урахуванням необхідності забезпечення
насамперед фізичного захисту, а також захисту від порушень прав людини, особливо найбільш
вразливих груп населення за надзвичайних обставин, відбулася поступова трансформація розуміння
поняття безпека і виникла концепція безпеки людини, як необхідність забезпечення, перш за все,
свободи від страху. У цьому контексті варто відзначити, що саме Канада виступала на підтримку
достатньо спірної концепції відповідальності за захист. Так, у вересні 2000 р. канадським урядом було
засновано Міжнародну комісію щодо інтервенції та державного суверенітету, що у 2001 р. підготувала
доповідь «Відповідальність за захист» [14].
На відміну від Канади, в Японії провідну роль у сприянні концепції безпеки людини відігравав
уряд, що прагнув зміцнити позиції держави на міжнародній арені, зокрема у сфері міжнародної
безпекової політики, оскільки незважаючи на стрімкий економічний розвиток, її вплив на міжнародну
політику був обмежений. Це можна пояснити тим, що відповідно до положень статті 9 Конституції
Японії 1947 р. [15], держава відмовилася від війни як засобу реалізації свого суверенного права і з
цією метою відмовилася від утримання власних збройних сил.
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Своєю чергою, це проливає світло на питання, чому в центрі японського бачення концепції
безпеки людини знаходилася не свобода від страху, а свобода від нужди. А. Фукушіма зазначає, що
різниця у визначенні поняття безпека людини виникла у зв’язку з усвідомленням західних держав
своєї відповідальності за захист населення під час конфліктів, що виникли після завершення періоду
Холодної війни, зокрема в Руанді, Дарфурі, на Балканах, в той час, як країни Азії спонукали зовсім
інші причини [16]. Власне концепція з’явилася на тлі фінансової кризи в Азії, що дозволило Японії
вийти з пропозицією забезпечення безпеки людини з позицій сталого розвитку і необхідності захисту
найбільш вразливих груп населення.
Вперше у 1995 р. на концепцію безпеки людини звернув увагу прем’єр-міністр Мураяма Томіїті
у своїй промові до п’ятдесятиріччя з дня створення ООН, відзначивши, що вона передбачає повагу до
прав людини та захист всіх жителів землі від бідності, хвороб та насильства. У 1998 р. тодішній
міністр закордонних справ Японії Кейдзо Обуті наголосив на значенні концепції безпеки людини у
своїй промові «На шляху до побудови світлого майбутнього Азії». Зокрема він зазначив, що XXI
століття повинно стати століттям миру та добробуту, заснованому на повазі до людської гідності, а
передумовами цьому є відродження економіки та забезпечення безпеки людини – концепції, що
охоплює всі види загроз людському існуванню, життю та гідності і підкреслює важливість негайного
реагування на них [17].
Японія заклала концепцію безпеки людини в основу своєї зовнішньої політики і тривалий час
підтримувала її на міжнародному рівні, зокрема саме з її ініціативи та за фінансової допомоги було
створено Цільовий фонд ООН з безпеки людини, про який йшлося вище.
Як Канада, так і Японія сприяли поширенню власного підходу до концепції безпеки людини
серед інших країн. Так, з ініціативи Канади, Австрії та Норвегії у 1999 р. було створено Мережу
безпеки людини, що об’єднала 12 країн з метою підтримки розвитку концепції у національній та
міжнародній політиці, зокрема в рамках ООН та у співпраці з науковим та громадянським
суспільством. Членами мережі є Австрія, Чилі, Коста-Рика, Греція, Ірландія, Йорданія, Малі, Норвегія,
Панама, Словенія, Швейцарія та Таїланд. Південна Африка виступає спостерігачем [18]. Основну
увагу організація приділяє питанням роззброєння, захисту жінок та дітей під час збройних конфліктів,
поваги до прав людини та норм гуманітарного права, притягнення до кримінальної відповідальності за
вчинення міжнародних злочинів тощо. Своєю чергою, у 2006 р. Японія разом із Мексикою заснувала
неформальний форум «Друзі безпеки людини», що об’єднує держави – члени ООН з метою
покращення розуміння концепції безпеки людини та налагодження співробітництва для вирішення
конкретних завдань у таких сферах, як мир та розвиток, охорона навколишнього середовища, права
людини, боротьба з організованою злочинністю та ін.
Що стосується регіональної співпраці, концепція безпеки людини відіграє вагому роль у
політиці безпеки, зокрема Європейського Союзу.
У 2003 р. була ухвалена Європейська стратегія безпеки, що заклала основу для Спільної
зовнішньої політики та політики безпеки ЄС. У документі була вперше проаналізована ситуація у
сфері безпеки в Європі і визначені основні проблеми та сучасні виклики. Було визнано, що з метою
забезпечення безпеки в ЄС необхідно долучатися до подолання, а також попередження глобальних
загроз сучасності, зокрема – тероризму, розповсюдження зброї масового знищення, регіональних
конфліктів, державної нестабільності, організованої злочинності.
У контексті прийнятого документа міжнародна дослідницька «Група з вивчення можливостей
безпеки в Європі» під керівництвом М. Калдор займалася розробкою доктрини безпеки людини для
Європи і підготувала для Верховного представника ЄС зі спільної зовнішньої політики та політики
безпеки Барселонський та Мадридський звіти, у 2004 р. та 2007 р. відповідно [19], [20]. У них
запропоновано внести зміни до стратегії безпеки ЄС, зробивши наголос на безпеці людини, а не на
безпеці держав, оскільки концепція відповідає інтересам кожного і передбачає свободу людини від
основних небезпек, включаючи забезпечення фізичного захисту, надання матеріальних гарантій та
свободу волі, а також захист від міжнародних злочинів.
У 2008 р. були підведені перші підсумки виконання стратегії безпеки ЄС. У Звіті про
запровадження Європейської стратегії безпеки [21] зазначалося, що за допомогою ряду унікальних
інструментів ЄС сприяє підвищенню рівня безпеки у світі, зокрема, працюючи над безпекою людини
шляхом зниження рівня бідності та нерівності, підтримки належного управління та захисту прав
людини, сприяння розвитку та вирішення першопричин виникнення конфліктів і виступає найбільшим
фінансовим донором для країн, що потребують допомоги.
З 2009 р. Спільна зовнішня політика та політика безпеки ЄС визначається на основі положень
Лісабонського договору. При цьому ЄС продовжує підтримувати концепцію безпеки людини і активно
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долучається до проектів із надання гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку.
Виходячи з проведеного аналізу, можна стверджувати, що після двадцяти років широкого
обговорення, концепцію безпеки людини було визнано урядами на національному та регіональному
рівнях, а також громадянським суспільством та системою ООН. Вона виникла у зв’язку із
переосмисленням специфіки загроз сучасного світу і необхідністю пошуку нових методів боротьби з
ними. При цьому її становлення відбувалося поступово і на основі практики.
Варто також відзначити, що концепція безпеки людини виникла на етапі розвитку міжнародного
права у напрямі до ціннісно-орієнтованого світу та у зв’язку з переосмисленням ролі і місця держави
та людини у міжнародному правопорядку. Вона відображає позицію, відповідно до якої безпека
держави повинна розглядатися у контексті захисту від різних загроз кожної окремої людини. Як
зазначає Г. Оберляйтер, вона покликана утвердити думку про те, що «кінцевим бенефіціаром безпеки
є швидше людина, а не держава; і що для людини насправді важливо бути захищеною у щоденному
житті, мати засоби для існування та зберегти свою гідність» [22, с. 72].
Концепція безпеки людини переплітається і частково збігається з положеннями про захист прав
людини і нормами гуманітарного права, але вона є ширшою, міжгалузевою і власне
міждисциплінарною. Вона акумулювала сучасні погляди на взаємозалежність між необхідністю
захисту прав людини, сталим розвитком та забезпеченням миру і має важливе значення для
досягнення стабільності у світі.
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ГЕНЕЗА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛІЗОВАНОГО
МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Автор розкрив значення міжнародних організацій як механізму міжнародного співробітництва. У
статті проаналізовані доктринальні підходи до визначення поняття міжнародна організація,
розглянуто історію розвитку міжнародних організацій як механізму міжнародного співробітництва.
Проілюстровано значення міжнародних організацій у сучасному світі на приклади діяльності ООН.
Ключові слова: міжнародне співробітництво, постійні міжнародні конференції, міжнародні
адміністративні союзи, міжнародні організацій.
Месхия А. Н. Генезис развития международных организаций как институционализированого
механизма международного сотрудничества.
Автор раскрыл значение международных организаций как механизма международного
сотрудничества. В статье проанализированы доктринальные подходы к определению понятия
международная организация и рассмотрена история развития международных организаций как
механизма международного сотрудничества. Проиллюстрировано значение международных
организаций в современном мире на примеры деятельности ООН.
Ключевые слова: международное сотрудничество, постоянные международные конференции,
международные административные союзы, международные организации.
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Meschia O. N. The Genesis of International Organizations as an Institutionalized Mechanism of
International Cooperation.
The significance of international organizations as a mechanism for international cooperation has been
revealed. The doctrinal approaches to the definition of an international organization and the history of
international organizations as a mechanism for international cooperation have been analyzed in the article. The
importance of international organizations in a contemporary world has been illustrated on the example of the
United Nations Organization.
Keywords: international cooperation, regular international conferences, international administrative
unions, international organizations.
У сучасному світі роль міжнародних організацій є надзвичайною, оскільки вони є найважливішою
формою реалізації міжнародного співробітництва та багатосторонньої дипломатії. Майбутнє всього
людства залежить від того яким є сьогодні та буде в майбутньому міжнародний порядок. Своєю чергою,
стан міжнародного порядку значною мірою залежить від діяльності (або бездіяльності) міжнародних
організацій.
Надзвичайне значення діяльності міжнародних організацій у сучасному світі можна
проілюструвати на декількох прикладах. Лише завдяки ефективній діяльності Всесвітньої організації
охорони здоров’я стала можливою локалізація та боротьба з поширенням вірусу ебола в Африці.
Подолання наслідків світової продовольчої кризи стало можливим лише за ефективної координації з
боку Світової продовольчої та сільськогосподарської організації. Без ефективного сприяння Організації
Об’єднаних Націй було б неможливим подолання наслідків збройних конфліктів у Гвінеї, Гвінеї-Біссау
та Сьєрра-Леоне. За ефективної участі миротворчих сил Організації Об’єднаних Націй стало можливим
досягнення миру в Південному Судані, Косово, Ліберії, Західній Сахарі та інших регіонах. Зростаюче
значення міжнародних організацій обумовлює необхідність їх дослідження як форми міжнародного
співробітництва.
У сучасній доктрині існує доволі багато робіт присвячених або ж праву міжнародних організацій
(наприклад в роботах К. Амеразінге, К. Брьольмана, Я. Клаберса, Г. Шермерс та інших) або ж окремим
міжнародним організаціям (наприклад, Б. Конфорті, Л. Гудріча, Я. Мартінетті та інших). До того ж,
питання про сутність міжнародних організацій висвітлюється практично в кожному курсі з
міжнародного публічного права (наприклад курсах з міжнародного права Р. А. Каламкаряна,
І. І. Лукашука, А. П. Мовчана, Л. Оппенгейма та інших) Водночас на сьогодні фактично немає робіт, які
б аналізували роль і значення міжнародних організацій у контексті дослідження міжнародного
співробітництва.
Автор поставив собі за мету розкрити значення міжнародних організацій як механізму
міжнародного співробітництва. З огляду на мету були визначені такі цілі: проаналізувати доктринальні
підходи до визначення поняття «міжнародна організація»; розглянути історію розвитку міжнародних
організацій як механізму міжнародного співробітництва; проілюструвати значення міжнародних
організацій у сучасному світі на приклади діяльності ООН.
У найширшому розумінні термін «міжнародна організація» охоплює не лише організації, членами
яких є держави, а також і міжнародні неурядові організації і навіть промислові і комерційні картелі.
Категорія «Міжнародна організація» найчастіше застосовується саме у розумінні «міжурядова
організація». Відповідно до резолюції ЕКОСОР 288 (Х) від 27 лютого 1950 року «будь-яка міжнародна
організація, що не була створена відповідно до міжнародної угоди, має розглядатися як неурядова
організація»[15]. Це положення було закріплено з метою уточнення правил, що стосуються
консультативного статусу неурядових громадських організацій. Конвенція ООН з Морського права від
10 грудня 1982 року закріпила таке визначення міжурядових організацій: «міжнародна організація
означає міжурядову організацію утворену державами» (стаття 1, додатку ІХ) [2].
І. І. Лукашук визначив міжнародні організації як засновані міжнародним договором організації,
покликані на постійній основі координувати дії держав-членів відповідно до наданих їм
повноважень [26].
К. А. Бєкяшев запропонував більш широке визначення поняття міжнародна організація, відповідно
до якого міжнародна організація – це об’єднання держав, створене відповідно до міжнародного права і
на основі міжнародного договору, для здійснення співробітництва в політичній, економічній,
культурній, науково-технічної, правової та інших галузях, що має необхідну для цього систему органів,
права і обов’язки, похідні від прав і обов’язків держав, і автономну волю, обсяг якої визначається волею
держав-членів [22, c. 356].
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Р. А. Каламкарян визначив міжнародні організації як об’єднання держав, засновані на основі
міжнародного договору для досягнення загальних цілей, що мають постійні органи і діють в інтересах
держав-членів з повагою до їх суверенітету[24, c. 219].
Як зазначає К. А. Бєкящев міжнародні організації є основними організаторами спілкування
держав [22, c. 353]. Слід окремо наголосити на тому, що міжнародні організації є органами
співробітництва держав, вони не носять наддержавного характеру [26, c. 34]. Міжнародний суд ООН
неодноразово підкреслював, що в природі міжнародних організацій немає нічого такого, що дало б
підстав розглядати їх як щось подібне наддержави. Організація має лише ту компетенцію, якою її
наділили держави [9].
Міжнародні організації мають різну правову природу і є різними за членським складом. Від
універсальних організацій, що займаються питаннями світового значення як підтримання миру і
розвиток, до організацій, що займаються режимом судноплавства на міжнародних річках або
здійснюють контроль китобійного промислу.
Міжнародний характер організації не залежить від того, чи така організація є відкритою або
закритою, загальною або спеціалізованою, універсальною або регіональною. Водночас міжнародна
організація має відповідати певним мінімальним критеріям, а саме:
- мати окрему міжнародну правосуб’єктність (зазвичай визначається міжнародною угодою);
- члени організацій мають бути представлені на рівні центральних урядів або органів центрального
уряду;
- мати постійний секретаріат (для того щоб відрізнятися від постійної конференції або не бути
придатком іншої організації чи національного уряду) [16, c. 36].
Міжнародний Суд ООН у справі про відшкодування шкоди дав таке визначення міжнародної
правосуб’єктності: Суб’єкт міжнародного права або міжнародна особа – це організація (особа) здатна
мати міжнародні права і обов’язки, і яка здатна захищати свої права висуваючи претензії.
Держави мають міжнародну правосуб’єктність ab initio і ipso jure. Держави є первинними і
головними суб’єктами міжнародного права. Вони мають всю повноту міжнародних прав і обов’язків
визнаних міжнародним правом. Правосуб’єктність будь-яких інших суб’єктів міжнародного права є
похідною від держав. Міжнародні організації як правило наділені правосуб’єктністю як відповідно до
міжнародного права, так і згідно з внутрішнім правом держав-членів. Їх міжнародна правосуб’єктність
визначається установчими договорами і міжнародним правом. Правосуб’єктність міжнародних
організацій має спеціальний характер, оскільки обмежена цілями і повноваженнями, необхідними для
вирішення поставлених перед ними завдань і закріпленими в їх установчих актах [7, c. 464].
Сутність діяльності міжнародних організацій полягає у визначенні і узгодженні інтересів державчленів, вироблення на цій основі спільної позиції, спільної волі, визначенні відповідних завдань, а також
методів і засобів їх досягнення. Специфіка міжнародних організацій проявляється в тому, що їх членами
є суверенні держави. Це обумовлює специфіку функцій і механізмів їх реалізації. Основні етапи
діяльності організації складаються з обговорення, ухвалення рішення і контролю за його виконанням.
Виділяють три основні види функцій міжнародних організацій: регулятивні, контрольні, оперативні [26,
c. 40].
Досліджуючи питання про роль міжнародних організацій як механізму міжнародного
співробітництва держав необхідно розглянути ґенезу концепції міжнародних організацій. Міжнародні
міжурядові організації виникли лише наприкінці ХІХ століття. Водночас міжнародні відносини, що
реалізувалися через двосторонні відносини держав, мають більш тривалу історію. Консульські установи,
метою яких є захист торгівельних інтересів, виникли ще за часів Стародавньої Греції, а дипломатичні
установи, покликані забезпечити представництво держав, набули своїх сучасних ознак у XV столітті.
Саме ці установи дали поштовх для формування більш складних міжнародних інституцій у
ХІХ столітті [1, с. 1].
Коли двосторонні відносини, що відбувалися через дипломатичні посольства або місії, виявилися
недостатніми для вирішення складних ситуацій, що стосувалися більше ніж двох держав, виникла
потреба у створенні засобів для представництва зацікавлених держав на одному форумі. Таким засобом
стали міжнародні конференції ad hoc, що скликалися для обговорення конкретного питання та
завершували свою роботу як тільки досягалася відповідна угода. Вони стали основою для формування
постійних міжнародних організацій з постійними органами. Вестфальський мирний договір 1648 року
було укладено в результаті такої міжнародної конференції, так само як і рішення Віденського конгресу
1815 року та Версальський мирний договір 1919 року. Крім того, були і інші міжнародні конференції,
зокрема, Берлінський конгрес 1871 року, Гаазькі конференції миру 1899 і 1907 років, що стосувалися не
лише питань миру. Такі конференції скликалися для вирішення міжнародних питань на багатосторонній
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основі. Зазвичай за результатами конференції укладалися міжнародні угоди або конвенції. Коли ж
метою конференції було не укладання міжнародного договору, ухвалювався меморандум або протокол
конференції [10].
Система конференції ad hoc мала обмеження, що стосувалися як кола питань, що могли бути
винесені на обговорення, так і якості схвалюваних рішень. Основними недоліками такої системи були:
- для обговорення кожного окремого питання було необхідно заново скликати окрему
конференцію (за ініціативою зацікавленої держави або держав);
- конференції слугували більше як платформи для проведення зовнішньої політики держав, аніж як
форуми для обговорення і вирішення проблем (наприклад, як сучасні органи системи ООН, або як
органи Ліги Націй) внаслідок чого ефективність переговорів часто втрачалася;
- конференції проводилися за ініціативою і на запрошення держави або держав, що фінансували
проведення конференції, через що нівелювався принцип «членства держав», що передбачає наявність
обов’язків і зобов’язань, а також права бути представленим;
- найважливішим є те, що в основі системи міжнародних конференцій ad hoc був покладений
принцип рівності, це означало, що будь-яке рішення могло бути ухвалене лише одностайно і не могло
бути ухвалене на основі рішення більшості;
- конференції ad hoc передовсім почали розглядатися як механізми для обговорення політичних
питань, а не для обговорення юридичних;
- зрештою конференції виявилися неспроможними вирішувати політичні проблеми [1, c. 2].
Більш ґрунтовні зміни відбувалися у Західній півкулі (між державами Південної та Північної
Америки). Американські держави збиралися на регіональні конференції починаючи з 1826 року, однак
такі конференції не мали особливого успіху аж до Вашингтонського конгресу 1885 року. Конференції
проводилися періодично і зрештою призвели до створення Організації Американських Держав (ОАД).
Такі конференції зробили свій внесок у формування інструментарію міжнародних організацій у
декількох напрямках, а саме:
– конференції проводилися не за ініціативою і не на запрошення будь-якої окремої держави, а час і
місце проведення наступної конференції визначалися на попередній;
– порядок денний конференції готувався керівним органом постійного адміністративного органу –
Панамериканським Союзом, створеним у 1912 році;
– виникало більше можливостей для проведення підготовчої роботи перед кожною конференцією,
аніж перед конференцією ad hoc;
– періодичний характер конференції дав можливість для розробки більш досконалих процедурних
положень [3, c. 42].
На противагу цьому, неурядові союзи або асоціації виникли з усвідомлення неурядовими
організаціями, до складу яких входили як приватні особи, так і колективні об’єднання, що їх інтереси
мали міжнародний характер, що потребувало захисту таких інтересів спільно з подібними органами в
інших державах через постійні міжнародні асоціації. Ймовірно першою міжнародною конференцією
приватного характеру за результатами якої було створено міжнародну асоціацію стала конференція
щодо розробки Всесвітньої конвенції проти рабства 1840 року. З того часу було створено безліч
приватних асоціацій або союзів, включаючи Міжнародний Комітет Червоного Хреста (1863 рік),
Асоціацію міжнародного права (1889 рік) і Міжнародна торгівельна палата (1919 рік). З огляду на
зростання кількості таких приватних об’єднань та потреби у координації їх діяльності у 1910 році було
створено Союз Міжнародних Асоціацій. Такі приватні об’єднання дали імпульс для розвитку
міждержавних об’єднань публічного характеру. Їх поява свідчить про те, що зростання кількості і
розвиток міжнародних організацій відбувалося внаслідок усвідомлення людства потреби співпрацювати
на міжнародному рівні для досягнення спільних цілей [11].
Публічні міжнародні союзи, що також утворилися у ХІХ столітті особливо у його другій половині,
мали більше значення для формування сучасних міжнародних організацій. Публічні міжнародні
об’єднання, що виникли в цей час були міжнародними адміністративними союзами – установами, що
діяли відносно постійно і займалися неполітичною діяльністю технічного характеру. На відміну від
неурядових асоціацій до складу таких організацій входили уряди держав [1].
Віденський конгрес проголосив принцип свободи судноплавства, що призвело до створення
багатьох комісій із судноплавства. Яскравим прикладом такої комісії стала Комісія з судноплавства по
Рейну, якій були надані значні повноваження, включаючи законодавчі і політичні. Були створені також і
інші комісії, зокрема, щодо судноплавства по Дунаю, Ельбі та річці По [25].
Окремо слід відзначити, що першим важливим міжнародним адміністративним союзом став
Міжнародний телеграфний союз. Починаючи з 1849 року міжнародні угоди укладалися між
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європейськими державами стосовно телеграфного зв’язку. У 1850 році було створено німецькоавстрійський телеграфний союз, до іншого союзу входили Франція, Бельгія та Прусія, а згідно з
конвенцією 1852 році укладеною у Парижі всі континентальні держави, що мали державні служби
телеграфного зв’язку домовилися встановити взаємне регулювання телеграфного зв’язку. Дійсно
укладені конвенції сприяли поліпшенню міжнародних відносин, однак вони не могли забезпечити
уніфікованості та постійності як того вимагали реалії міжнародного життя. Прагнення досягти такої
уніфікованості через створення адміністративного союзу заклало передумови для скликання Паризької
конференції 1865 року. У конференції взяли участь делегації, до складу яких входили дипломати та
технічні експерти, від двадцяти держав. Таким чином, конференція мала подвійний характер, з одного
боку вона проходила у формі дипломатичного конгресу, а з іншого зустрічі технічних експертів. З
огляду на такий подвійний характер конференції за її результатами дипломатами було укладено
міжнародний договір, а технічними експертами – регламент, що встановлював особливості
адміністрування телеграфного зв’язку. Два зазначені документи сприяли значному спрощенню
міжнародних послуг телеграфу, а також суттєвому зниженню міжнародних тарифів. Таким чином виник
Міжнародний телеграфний союз.
Перша постійна конференція союзу була проведена у червні 1868 року у Відні. Подвійний
характер конференції було збережено – воно складалася з з двох секцій дипломатичних і технічних
представників. Найважливіше рішення ухвалене на конференції 1868 року було про створення
постійного бюро у Берні, що мало функціонувати як центральний орган союзу[14, c. 16].
Інші численні адміністративні союзи виникали у багатьох сферах відповідно до потреб, що
виникали, зокрема, Всесвітній поштовий союз створений у 1874 році, Міжнародний союз залізничних
вантажних перевезень 1890 рік, Міжнародне бюро промислової власності 1883 рік, Міжнародне бюро
літературної власності 1886 рік, Міжнародне бюро з охорони здоров’я 1907 рік.
В рамках таких союзів проводились періодичні зустрічі представників держав-членів, рішення
ухвалювалися одностайно, а постійний секретаріат виконував адміністративні функції. Найважливіший
внесок зазначених союзів до формування сучасної концепції міжнародної організації полягав у їх
інституційному елементі, що забезпечувався через постійний орган – секретаріат. Створення
секретаріатів стало поворотним моментом у переході від міжнародних конференцій до міжнародної
організації як інституціоналізованої форми міжнародного співробітництва.
Іноді в рамках міжнародних союзів функціонували постійні дорадчі або законодавчі органи
(наприклад в Всесвітньому поштовому союзі та Міжнародному телеграфному союзі). Тенденція до
забезпечення постійності міжнародних асоціацій була дуже помітною [21].
Крім того, почався відхід від правила одностайності, що стало надзвичайно важливим явищем,
особливо коли такий відхід стосувався законодавчих функцій, як наприклад у випадку комісії із
судноплавства по Рейну. Надзвичайно важливим стало розмежування конвенцій, що складалися із
загальних правил, і регламентів, що детально врегульовували питання щодо виконання загальних
положень конвенцій. Регламенти могли бути змінені за більш простою процедурою [16].
Зважене голосування і розподіл фінансових внесків між державами-членами дали можливість
вирішити найскладніші проблеми, притаманні системі міжнародних конференцій. Більше того, не лише
інтереси держав були належним чином представлені, представництво інтересів залежних територій,
приватних корпорацій або асоціацій, яким могло бути надано статус спостерігача, а в окремих випадках
навіть право голосу, дало поштовх до визнання необхідності прагматично оцінювати реалії міжнародних
відносин. Таке визнання мало надзвичайне значення і заклало передумови подальшого розвитку
концепції «міжнародної організацій». Такі особливості сприяли глибшому усвідомленню держав
потенційних можливостей міжнародних організацій як засобу захисту інтересів, спільних для багатьох
держав, без завдання шкоди інтересам будь-якої окремої держави [1].
У 1919 році із підписанням Версальського мирного договору було зроблено першу спробу
створити політичну організацію відкритого і універсального характеру – Лігу Націй. 8 січня 1919 року
Президент США В. Вільсон виступив з промовою, у якій виклав свої чотирнадцять пунктів, один з яких,
зокрема, стосувався створення загальної асоціації націй відповідно до спеціальних міжнародних
договорів з метою надання взаємних гарантій політичної незалежності і територіальної цілісності
великим і малим державам.
Ліга Націй була першою міжнародною організацією, що була створена не лише для організації
співробітництва між державами у сферах, що не мали особливого політичного значення (транспорту та
зв’язку), а мала на меті чітко визначені цілі гарантувати мир і створити систему колективної безпеки, за
якої напад на одну із держав-членів дав би право іншим державам прийти на допомогу державі, що стала
жертвою нападу. Визначальною ознакою Ліги Націй стало те, що держави-учасниці могли виносити на
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обговорення будь-які питання міжнародних відносин. Крім того, Ліга Націй створювалася на основі ідеї
про те, що війни або міжнародні спори або будь-які ситуації, що можуть призвести до міжнародної
напруги стосуються кожної держави, оскільки можуть призвести до порушення міжнародного миру [8,
c. 219-223].
Крім того, Пакт Ліги Націй у п. 1 ст. 24 передбачав, що під керівництвом цієї організації повинні
бути всі міжнародні бюро, вже створені колективними договорами, якщо держави-учасниці таких
договорів дадуть на це свою згоду, і що всі міжнародні бюро та всі комісії з врегулювання питань
міжнародного значення, котрі будуть створені пізніше, також повинні бути під її керівництвом.
Зазначене положення Статуту Ліги Націй свідчить про те, що її засновники зробили спробу зосередити
діяльність міжнародних адміністративних союзів під керівництвом Ліги Націй і відповідно зробити її
центром всього міжнародного співробітництва [23, c. 267-268].
Статті 23 і 25 Пакту ставили перед Лігою ряд задач з міжнародного співробітництва. Вони
стосувалися поліпшення умов праці, поводження з тубільцями, торгівлі жінками та дітьми, торгівлі
опіумом і іншими небезпечними наркотиками, торгівлі зброєю і військовим спорядженням, свободі
комунікацій і транзиту, попередженню епідемій і боротьбі з ними, спостереженню над міжнародними
бюро, спілками і комісіями і співробітництва з організаціями Червоного Хреста [28].
Створення Ліги Націй дало поштовх для того, щоб публічні міжнародні організації міцно
утвердилися як форма міжнародного співробітництва. Більше того, деякі міжнародні практики
розроблені ще Лігою Націй виявилися доволі ефективними і навіть сьогодні широко застосовуються
ООН та іншими міжнародними організаціями (наприклад проведення миротворчих операцій).
Наприкінці Другої Світової Війни виникла унікальна можливість змінити світову міжнародну систему.
Старий порядок було ліквідовано, а держави прагнули врахувати уроки і досвід минулого, а також не
допустити помилок, що призвели до розв’язання руйнівної війни [17, c. 33].
Зрештою, дев’ятнадцяте століття слід вважати ерою підготовки міжнародних організацій, цей
хронологічний період розпочався у 1815 році і завершився у 1914 році. Період після 1914 року слід
розглядати як еру заснування системи міжнародних організацій.
А. П. Мовчан справедливо відзначив, що міжнародні організації, створені до Організації
Об’єднаних Націй, довели практичну можливість домінування загальних інтересів і загальної згоди у
держав-членів над розбіжностями і навіть суперечностями між ними, підтвердили успішність
функціонування міжнародних організацій, і тому після другої світової війни вони стали найважливішим
інститутом міжнародних відносин [27].
Кульмінацією міждержавних організацій стало створення Організації Об’єднаних Націй та її
спеціалізованих установ. Організація Об’єднаних Націй була створена 24 жовтня 1945 року п’ятдесят
однією країною, які були сповнені рішучості зберегти мир за допомогою розвитку міжнародного
співробітництва і забезпечення колективної безпеки. Як Ліга Націй, так і Організація Об’єднаних Націй
діє на основі принципу добровільного співробітництва. На сьогодні членами Організації Об’єднаних
Націй є 193 країни, тобто майже всі країни світу [4].
Однією з найбільших переваг Статуту ООН перед Пактом Ліги Націй є те, що положення Статуту
ООН визначають цілі, політики та засоби їх реалізації, а також процедури міжнародного економічного і
соціального співробітництва. Пакт Ліги Націй містив лише три статті економічного і соціального
спрямування. Більше того, окрім загального формулювання «задля забезпечення міжнародного порядку
і співробітництва» Преамбула Пакту не містила жодної згадки про співробітництво з соціальних та
економічних питань [20].
Відповідно до Статуту головними органами Організації Об’єднаних Націй є Генеральна Асамблея,
Рада Безпеки, Економічна та Соціальна Рада, Рада з Опіки, Міжнародний Суд ООН та Секретаріат.
Слід відзначити, що Рада з опіки припинила своє функціонування 1 листопада 1994 року із
проголошенням незалежності Палау, останньої з територій, що перебували під опікою Організації
Об’єднаних Націй. Відповідно до резолюції ухваленої 25 травня 1994 року до Регламенту Ради з Опіки
було внесено зміни згідно з якими Рада скасувала зобов’язання проводити регулярні щорічні зустрічі.
Натомість було передбачено, що зустрічі будуть проводитися за потреби за рішенням Ради або її
Президента, за запитом більшості держав-членів, Генеральної Асамблеї, або Ради Безпеки [19].
Окремо слід відзначити, що технічні організації, діяльність яких була пов’язана із охороною
здоров’я, економічним і фінансовим співробітництвом, створювалися в рамках організаційної структури
Ліги Націй. Водночас в рамках ООН було застосовано інший підхід, відповідно до якого міжнародне
співробітництво у окремих сферах має координуватися відповідними автономними організаціями –
спеціалізованими установами, які в подальшому мають встановити правовий режим взаємних відносин
та відносин з Організацією Об’єднаних Націй на основі міжнародних договорів [6, c. 19-20].
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Світ поступово змінюється, відповідно змінюються і питання, що постають перед Організацією
Об’єднаних Націй. Сьогодні ООН стала унікальною платформою для міжнародного співробітництва, її
універсальний характер дозволяє мобілізувати фактично все міжнародне співтовариство держав для
вирішення проблем всесвітнього масштабу. Діяльність ООН є надзвичайно важливою для підтримання
міжнародного миру та безпеки, стабільності та процвітання. Свідченням ефективності Організації
Об’єднаних Націй як універсального механізму міжнародного співробітництва є результати її роботи.
Так, за даними ООН, в цілях гуманітарної допомоги жертвам надзвичайних ситуацій у всьому світу
ООН мобілізує понад 7 мільярдів доларів США щороку, органи системи ООН допомагають більше ніж
34 мільйонам біженців, що рятуються від війни, голоду або переслідувань. Діяльність ООН спрямована
також і на відновлення миру на територіях уражених збройними конфліктами, зокрема, у 14
миротворчих місіях ООН беруть участь понад 120 000 миротворців зі 115 держав світу. Крім того,
діяльність ООН спрямована на підтримку діяльності національних урядів у боротьбі з бідністю та
досягненням їх цілей розвитку, зокрема, ООН за останні два роки мобілізувала понад 60 мільярдів
доларів США для досягнення цілей розвитку, кожного року фінансує вакцинацію 40 % дітей у всьому
світі [5].
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СПОСОБИ І МЕХАНІЗМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ В УГОДАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ ПРО АСОЦІАЦІЮ
Статтю присвячено комплексному аналізу механізмів врегулювання суперечок в рамках асоціацій
Євросоюзу з третіми країнами та узагальненню способі і правових процедур, які застосовуються з цією
метою.
Ключові слова: угода про асоціацію, право ГАТТ/СОТ, Євросоюз, міжнародний арбітраж.
Муравьев В. И. Способы и механизмы урегулирования споров в рамках соглашений
Европейского Союза об Ассоциации.
Статья посвящена комплексному анализу механизмов урегулирования споров в рамках ассоциации
Евросоюза с третьими странами и обобщению способов и правовых процедур, которые используются с
этой целью.
Ключевые слова: зона свободной торговли, право ГАТТ/ВТО, Евросоюз, международный
арбитраж.
Muraviov V. I. Methods and Mechanizms of Dispute Settlements within the EU Association
Agreements.
The article is devoted to the complex analysis of mechanisms of dispute settlement within the framework
of EU association with the third countries and generalization of ways and legal procedures which are used to
this effect.
Keywords: Free trade area, GATT/WTO Law, European Union, International Arbitration.
Серед міжнародно-правових форм співробітництва Європейського союзу з третіми країнами
окреме місце займають угоди про асоціацію, які охоплюють створення зон вільної торгівлі (ЗВТ) та
тісну співпрацю в політичній та економічній сферах.
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Угоди про асоціацію укладені Європейським союзом (ЄС) разом з державами-членами з третіми
країнами на засадах ст. 217 Договору про функціонування Європейського союзу (ДФЄС) [1]
передбачають заснування органів співпраці сторін.
Серед інституційних механізмів, створених в рамках угод про асоціацію, важливу роль відіграють
органи і процедури з врегулювання суперечок між сторонами. Суперечки частіше за все стосуються
питань тлумачення та імплементації положень угод про асоціацію. Наразі проблема правового
регулювання суперечок в рамках угод про асоціацію і створення режиму вільної торгівлі, є недостатньо
розробленою в українській правовій науці. Безумовно позитивним моментом є поява у сучасній
вітчизняній доктрині більшоï кількості досліджень з права ЄС, пов’язана з перспективою укладання
угоди про асоціацію з Євросоюзм. Зокрема, це дослідження О. Вишнякова, М. Микієвича,
Р. Хорольського, І. Березовської [2] та ін. Не дивлячись на це, а також на існування досить широкого
кола літературних джерел із права європейської інтеграції, комплексних правових досліджень
механізмів вирішення спорів в міжнародних угодах за участі Європейського Союзу явно бракує. З
огляду на це, дане дослідження має на меті охарактеризувати систему врегулювання спорів в рамках
асоціації ЄС з третіми країнами та узагальнити способи та процедури, які застосовуються сторонами
таких угод.
Інституційні механізми для вирішення сучечок формально створені в рамках усіх
широкомасштабних міжнародних угод про партнерство, партнерство і співробітництво, асоціацію.
Проте не існує універсальної моделі такого механізму. Механізми вирішення суперечок щодо
тлумачення та імплементації положень зазначених угод про співпрацю мають певні схожі риси та
відмінності. У зв’язку з підписанням угоди про асоціацію між Україною та ЄС, важливим є вивчення
існуючих механізмів з врегулювання суперечок в рамках міжнародних угод між ЄС та третіми країнами
про створення асоціацій. Їх розгляд є особливо актуальним на сучасному етапі відносин між Україною
та Євросоюзом і сприятиме пошуку оптимальних моделей співробітництва сторін. При написанні
роботи головна увага зосереджувалась на визначенні складових елементів існуючих на сьогоднішній
день моделей з врегулювання спорів в рамках угод ЄС про асоціацію і їхньому впливу на ефективність
кожної моделі.
Треба зазначити, що ЄС уклав угоди про створення асоціації з країнами, які розташовані на
європейському континенті (країни Європейського економічного простору, Балканські країни,
Швейцарія), в Африці і Азії (країни Середземномор’я), Латинській Америці (Чилі).
Ратифікована угода про асоціацію з Україною [3]. Ведуться переговори з цього приводу з іншими
країнами.
Як правило, усі угоди про асоціацію включають положення про створення ЗВТ, які базуються на
правилах ГАТТ/СОТ [4]. Вони також містять механізми врегулювання суперечок, на створення яких
певний вплив справила практика цієї міжнародної організації. Проте такий вплив не є суттєвим,
оскільки механізми з врегулювання суперечок, закріплені в угодах Союзу про асоціацію, відрізняються
від відповідного механізму ГАТТ/СОТ [5].
Треба також зазначити, що не існує єдиної моделі механізму врегулювання суперечок для усіх
угод Союзу про асоціацію. Виписані в таких угодах механізми різняться між собою, насамперед,
стосовно структури, процедур ухвалення постанов та їх юридичної сили тощо. В деяких з них перевага
надана політичним засобам врегулювання, в інших – судовими та квазі-судовим. Проте можна говорити
про базові моделі для угод, укладених з країнами певного регіону. Кожна з таких молей може мати
незначні відмінності, які не впливають на її суть. Тому достатньо буде зосередити увагу на окремих
угодах в межах певного регіону, щоб виявити специфіку окремих моделей.
Серед чинних угод Союзу про асоціацію найбільш тісна співпраця сторін передбачена Угодою про
створення Європейського економічного простору (ЄЕП). Вона була укладена у 1992 р. [6]. Окрім ЄС та
держав-членів її учасниками є Норвегія, Ісландія і Ліхтенштейн. Згідно з цим документом спори між
сторонами, що стосуються тлумачення і застосування положень угоди, передаються на розгляд
Спільного комітету (ст. 111.1). До нього входять представники сторін (ст. 93) Після отримання
необхідної інформації від сторін і ретельного розгляду ситуації Спільний комітет ухвалює прийнятне
для сторін рішення (ст. 111.2). У випадках, коли спори стосуються тлумачення положень угоди, які за
своєю суттю ідентичні положенням Договору про функціонування ЄС чи Договору про Євросоюз, а
також постановам, ухваленим з метою імплементації положень цих договорів, і не можуть бути вирішені
у Спільному комітеті протягом трьох місяців, то за домовленістю сторін вони можуть бути передані на
розгляд Суду ЄС з метою отримання від нього відповідного тлумачення (ст. 111.3). Якщо ж Спільний
комітет невзмозі вирішити спір на протязі шести місяців, а сторони не дійшли згоди про його передачу
на розгляд Суду ЄС, то потерпіла сторона може застосувати захисні заходи з метою подолання
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можливого дисбалансу. У випадку виникнення суперечок стосовно масштабів та термінів застосування
таких заходів, вони можуть бути врегульовані за допомогою арбітражу. У додатку до угоди про ЄЕП
(Протокол № 33) містяться відповідні процедури (ст. 111.4).
Таким чином, модель обрана сторонами для врегулювання спорів має політичні і судові риси. Така
модель більше відповідає інтересам ЄС, оскільки у ній задіяний Суд ЄС, в якому засідають судді від
держав-членів Євросоюзу, а країни ЄЕП у ньому не представлені.
Інша модель механізму з врегулювання спорів передбачена Угодою про асоціацію між ЄС і Чилі,
яка була укладена у 2002 р. [7]. Положення про вирішення суперечок стосуються проведення
консультацій, арбітражу, процедур з імплементації рішень.
Основним інструментом вирішення суперечок є арбітраж. Положення угоди, які стосуються стадій
арбітражного розгляду, охоплюють призначення арбітрів, здійснення технічної допомоги, правила
діяльності арбітрів (ст.ст. 184–187), модельні правила процедури (ст. 189, Додаток XV), кодекс
поведінки (Додаток XVI).
У випадках спорів, які стосуються прав і обов’язків сторін як членів СОТ, вони мають обирати
який з механізмів – СОТ чи ЗВТ – використати. Використання одного з механізмів виключає звернення
до іншого (ст. 189).
Розгляд справи у арбітражу є певною мірою відкритим. Це стосується обміну інформацією,
співпраці і опублікування рішень (ст.ст. 190 -192). Сторони також мають можливість проводити відкриті
слухання. Не забороняється використання amicus curiae.
Терміни формування арбітражу чітко визначені – 3 дні після звернення (ст. 185). Список
кандидатів у арбітри включає 5 громадян Євросоюзу, 5 громадян Чилі і 5 громадян третіх країн. Для
розгляду справи відбираються 3 арбітри жеребом (ст. 185). Правилами процедури не передбачена
підготовка попереднього звіту.
Остаточній звіт і рішення мають з’явитися протягом 3 – 5 місяців після визначення списку
арбітрів, які ухвалюють рішення більшістю голосів (ст. 187).
Заходи з імплементації арбітражного рішення мають бути здійснені протягом розумного терміну.
До повного виконання рішення потерпілою стороною можуть вимагатися тимчасові компенсаційні
заходи (ст. 188). У випадку незгоди між сторонами стосовно згаданих заходів передбачено звернення до
призначених по справі арбітрів. Розгляд справи обмежений 45 днями (ст. 188).
Сторона, що програла, може інформувати іншу сторону і Комітет асоціації про заходи з
імплементації арбітражного рішення до закінчення розумного терміну. Інша сторона може звернутися
до призначених по справі арбітрів і зажадати ухвалити рішення стосовно відповідності заходів, які
сторона, що програла має здійснити протягом 45 днів (ст. 185).
Отже, механізм з врегулювання суперечок, передбачений угодою про асоціацію з Чилі, належить
до квазі-судових. Політичні елементи цього механізму мають допоміжний характер. Вирішальну роль у
врегулюванні спорів грає арбітраж. Його діяльність чітко врегульована в угоді і додатках до неї.
У рамках Угоди про асоціацію між ЄС і Україною cтворений один з найбільш розвинутих
механізмів з врегулювання суперечок стосовно функціонування асоціації включно зі створенням зони
вільної торгівлі. Способам врегулювання суперечок присвячені окремі розділи УА. Серед таких способів
УА виділяє консультації, арбітраж, посередництво, вирішення спорів в Раді асоціації, взаємне
погодження.
Звернення до відповідного способу врегулювання спорів залежить від сфери функціонування УА.
Окремі розділи УА присвячені способам врегулювання суперечок стосовно виконання та тлумачення
положень про створення ЗВТ. При вирішенні суперечок, що виникають у зв’язку з функціонуванням в
рамках асоціації зони вільної торгівлі, застосовуються консультації, арбітраж та посередництво (Розділ
ІV, Глава 14).
Першою фазою вирішення суперечок можуть стати консультації. Проведення консультацій має
сприяти вирішенню суперечок без звернення до арбітражу. Кожна з сторін може направляти іншій
стороні письмовий запит, в якому вказані відповідні заходи та положення, відносно яких виник спір.
Якщо не вдається вирішити спірне питання шляхом консультацій, то сторона, яка подала позов,
може вимагати формування арбітражної палати (ст. 305). Позов готується у письмовій формі і має
містити посилання на невідповідність заходу положенням УА з відповідним обґрунтуванням претензій.
Позов Він направляється іншій стороні і Комітету з торгівлі.
Арбітражна палата складається з трьох арбітрів. У разі неможливості для сторін домовитись
відносно складу арбітрів Голова Комітету з торгівлі може обрати їх шляхом жеребкування серед осіб,
список яких сформований сторонами протягом шести місяців після набрання чинності Угодою. Список
включає 15 осіб, запропонованих сторонами, по 5 осіб від кожної і ще 5 осіб, запропонованих в якості
6/2014

головуючих в арбітражній плати, які не є громадянами жодної з сторін. Усі арбітри мають бути
незалежними і не отримувати інструкцій від організацій або урядів.
За 90 днів після свого утворення арбітражна палата має передати сторонам попередню доповідь, в
якій викладаються факти, можливість застосувати відповідні положення, обґрунтування зроблених
висновків і рекомендації сторонам. Після отримання попередньої доповіді кожна зі сторін має надати
свої коментарі стосовно отриманих матеріалів. Отримавши коментарі сторін на попередню доповідь,
арбітражна палата може її змінити, а також провести будь-яке дослідження, яке вона вважає за
необхідне.
Через 120 днів після свого заснування арбітражна палата має винести своє рішення стосовно
суперечки між сторонами. Свої рішення арбітражна палата направляє сторонам і Комітету з торгівлі.
Рішення є обов’язковими для сторін, яким надається 30 днів для їх виконання (ст. 310).
У разі невиконання рішень арбітражної палати сторона, яка виграла спір, може застосувати санкції
до іншої сторони, які можуть включати призупинення виконання своїх зобов’язань за Угодою, надання
тимчасових компенсацій тощо.
У випадках необхідності термінового вирішення спорів у сфері енергетики, сторони можуть
просити голову арбітражної палати виступити посередником.
У процесі розгляду спору в арбітражній палаті сторони можуть досягнути взаємоприйнятного
вирішення спірних питань. При досягненні такого рішення сторони сповіщають про це Комітет з
торгівлі і голову арбітражної палати (ст. 317).
Положення, які регулюють питання торгівлі та ті, що з нею пов’язані, тлумачаться відповідно до
звичаєвих норм міжнародного права, включно з Віденською конвенцією про право міжнародних
договорів 1969 р. А у випадках, коли зобов’язання за УА ідентичні зобов’язання за Угодою про СОТ,
вини мають тлумачитися відповідно до рішень Органу з врегулювання спорів СОТ.
Рішення арбітражної палати стосуються тільки сторін УА і не створюють права і обов’язки для
фізичних і юридичних осіб.
Інші процедури вирішення суперечок передбачені стосовно тлумачення і застосування
зобов’язань, які містяться у положеннях про регуляторне або правове зближення у таких галузях, як
технічні бар’єри у торгівлі, санітарні і фіто санітарні заходи, послуги, заснування, електронну торгівлю,
державні закупівлі. У випадку вирішення суперечок щодо тлумачення актів інститутів ЄС, які
відносяться до цих сфер, арбітраж зобов’язаний звернутися до Суду ЄС. Арбітраж не може виносити
свого рішення поки не отримає рішення Суду ЄС, яке є обов’язковим для арбітражу (ст. 322).
При вирішенні суперечок в арбітражному порядку сторони мають вибирати між Органом з
вирішення суперечок СОТ та арбітражем, створеним за УА. Одночасне використання обох органів
заборонено (ст. 324).
При вирішення суперечок щодо застосування заходів, які підпадають під дію Глави 1 Розділу ІV
(національний режим та допуск товарів на ринки), і негативно впливають на торгівлю між сторонами,
використовується механізм посередництва.
Перед зверненням до посередництва сторона може запросити у іншої сторони інформацію про
заходи, які негативно впливають на торгівлю або інвестиції.
Сторона може запропонувати іншій стороні звернутися до посередника. Пропозиція має бути
викладена у письмовій формі, де чітко визначені заходи, які впливають на торгівлю і інвестиції,
міститься обґрунтування їх негативного впливу і показаний причинний зв’язок між цими заходами і їх
негативним впливом.
Інша сторона може у письмовій формі погодитися або відмовитися від посередництва.
У випадку позитивної відповіді сторони мають обрати посередника. Якщо сторонам не вдається
погодити кандидатуру посередника, будь-яка з них може звернутися до Голови Комітету з торгівлі
визначити шляхом жеребкування таку особу серед запропонованих сторонами осіб, включених ними до
списку арбітрів. Посередник має допомогти сторонам краще зрозуміти сутність застосованих заходів і їх
можливий негативний вплив та знайти взаємоприйнятне рішення. Однак посередник не може надавати
поради чи коментарі стосовно відповідності заходів положенням УА.
Вирішення суперечки може бути досягнуто шляхом рішення Комітету з торгівлі. Серед інших
способів завершення процедури посередництва УА вказує на ухвалення взаємоприйнятного рішення
сторонами, письмової декларації посередника після консультацій зі сторонами стосовно недоцільності
подальших зусиль, письмової декларації однієї з сторін після розгляду взаємоприйнятного рішення і
після отримання від посередника поради і пропозиції з вирішення суперечки, за взаємною згодою
сторін.
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Після досягнення взаємоприйнятного рішення сторони мають ухвалити заходи з його реалізації
протягом визначеного ними терміну.
Процедури з застосування механізму посередництва не можуть слугувати основою для процедур з
вирішення суперечок згідно з УА чи з іншими угодами (ст. 333).
Арбітражна палата складається з трьох арбітрів, двоє з яких призначаються сторонами, а третій, у
разі неможливості для сторін домовитись, Комітетом з торгівлі.
Свої рішення арбітражна палата має направити сторонам і Комітету з торгівлі. Рішення є
обов’язковими для сторін, яким надається 30 днів для їх виконання (ст. 310). Вони стосуються тільки
сторін УА і не створюють права і обов’язки для фізичних і юридичних осіб. У випадках необхідності
термінового вирішення спорів у сфері енергетики, сторони можуть просити голову арбітражної палати
виступити посередником.
Ще одним способом вирішення спорів є взаємне погодження. При досягненні погодження сторони
сповіщають про це Комітет з торгівлі і голову арбітражної палати (ст. 317).
Положення, які регулюють питання торгівлі та ті, що з нею пов’язані, тлумачаться відповідно до
звичаєвих норм міжнародного права, включно з Віденською конвенцією про право міжнародних
договорів 1969 р. А у випадках, коли зобов’язання за УА ідентичні зобов’язання за Угодою про СОТ,
вини мають тлумачитися відповідно до рішень Органу з врегулювання спорів СОТ.
Інші процедури вирішення суперечок передбачені стосовно застосування положень про технічні
бар’єри у торгівлі, санітарні і фіто санітарні заходи, послуги, заснування, електронну торгівлю, державні
закупівлі. Усі ці сфери охоплені регуляторним зближенням. У випадку вирішення суперечок щодо
тлумачення актів інститутів ЄС, які відносяться до цих сфер, арбітраж зобов’язаний звернутися до Суду
ЄС. Арбітраж не може виносити свого рішення поки не отримає рішення Суду ЄС, яке є обов’язковим
для арбітражу (ст. 322).
При вирішенні суперечок в арбітражному порядку сторони мають вибирати між Органом з
вирішення суперечок СОТ та арбітражем, створеним за УА. Одночасне використання обох органів
заборонено (ст. 324).
Реалізація положень УА, якщо вони не стосуються функціонування зони вільної торгівлі, може
вимагати взаємних консультацій щодо тлумачення, імплементації чи добросовісного виконання Угоди.
При виникненні суперечок з цих питань, може бути задіяна Рада асоціації. У випадку суперечки Україна
або ЄС надають іншій стороні і Раді запит з вимогою вирішити спір. На першому етапі сторони можуть
вдатися до консультацій в Раді та інших органах, як це передбачено ст.ст. 461, 465, 466 УА з метою
досягнення компромісу. До свого вирішення спір має обговорюватися на кожному засіданні Ради. Спір
вважається вирішеним, коли Рада заявить про те, що суперечки більше не існує, або коли Рада ухвалить
з приводу суперечки обов’язкове рішення (ст. 475).
Проте навіть до вирішення спорів Україною чи ЄС можуть вдаватися до санкцій у випадках
невиконання іншою стороною своїх зобов’язань по Угоді. Так, якщо одна з сторін вважає, що інша
сторона продовжує порушувати свої зобов’язання на протязі 3 місяців після повідомлення про
формальний запит згідно ст. 477, інша сторона має право вдатися до заходів у відповідь. Такі заходи
мають найменше впливати на функціонування Угоди і не можуть включати зупинення будь-яких прав,
що стосуються функціонування зони вільної торгівлі (Розділ ІV). Про такі заходи сторона, яка до них
вдається зобов’язана невідкладно повідомити Раду асоціації і вони мають стати предметом для
консультацій чи вирішення суперечок.
Проте УА передбачає випадки денонсації Угоди без попередніх консультацій чи застосування
процедури вирішення спорів. Вони включають денонсацію Угоди, яка не санкціонована загальними
нормами міжнародного права, а також порушення стороною суттєвого елементу Угоди (ст. 2).
У цілому правові механізми для вирішення спорів, передбачені в угодах ЄС про асоціацію,
побудовані на різних моделях. Залежно від того, які елементи цих механізмів переважають – вирішення
спорів в Радах асоціацій або співробітництва чи в арбітражах або судах, їх переважну більшість можна
віднести до політичної або до квазі-судової моделей. Існують також гібридні моделі, які поєднують
політичні і квазі-судові елементи.
Проте дуже важко помітити чіткі тенденції у розвитку цих механізмів. Складається враження, що
вибір моделі залежить від волі сторін під час переговорів стосовно підписання угоди про асоціацію.
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УКРАЇНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ФОРМАТ ДВОСТОРОННЬОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПЕРЕСУВАННЯ ОСІБ
Статтю присвячено аналізу двостороннього співробітництва України та Європейського Союзу у
сфері пересування осіб. Проаналізовано основні положення Угоди про Асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, що стосуються поширення та надання європейською організацією свободи
пересування вітчизняним громадянам територією держав-членів Європейського Союзу. Досліджено
низку двосторонніх правових інструментів між Україною та Європейським Союзом щодо
запровадження безвізового режиму для громадян України.
Ключові слова: угода про асоціацію, свобода пересування осіб, безвізовий режим, треті країни,
статус працівників.
Мушак Н. Б. Украина и Европейский Союз: формат двустороннего сотрудничества в сфере
передвижения лиц.
Статья посвящена анализу двустороннего сотрудничества Украины и Европейского Союза в
сфере передвижения лиц. Проанализировано основные положения Соглашения об Ассоциации между
Украиной и Европейским Союзом, которые касаются обеспечения европейской организацией свободы
передвижения отечественным гражданам территорией государств-членов Европейского Союза.
Исследовано ряд двусторонних правовых инструментов между Украиной и Европейским Союзом
относительно введения безвизового режима для граждан Украины.
Ключевые слова: Соглашение об Ассоциации, свобода передвижения лиц, безвизовый режим,
третьи страны, статус работников.
Mushak N. B. Ukraine and the European Union: Bilateral Cooperation in Sphere of Free Movement
of Persons.
The article is devoted to the analysis of bilateral cooperation between Ukraine and the European Union
in the sphere of free movement of persons. The article researches the core Association Agreement provisions
between Ukraine and the European Union in respect of providing the freedom of free movement of the
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Ukrainian citizens within the EU member states’ territory. The article analyses a set of bilateral legal
instruments between Ukraine and the European Union concerning the introduction of visa-free entry regime for
the Ukrainian citizens.
Keywords: Association Agreement, Freedom of Persons’ Movement, Visa-free entry, Third countries,
Status of workers.
В умовах поглиблення економічної інтеграції у ЄС принципи основних свобод внутрішнього
ринку поширюються на держави-члени Євросоюзу та треті країни. Однак можливості для громадян
третіх країн використовувати свободи внутрішнього ринку залежать від того, наскільки тісно
співпрацює третя країна з Євросоюзом. Найбільші можливості для використання свобод внутрішнього
ринку отримують громадяни країн, з якими Європейський Союз має угоди про асоціацію. Відповідно
підписання України з Європейським Союзом угоди про асоціацію відкриває для України перспективу
інтегруватися у внутрішній ринок ЄС, а для її громадян – можливість спрощеного перетину кордонів
Союзу і перебування на його території.
В українській науці європейського права не достатньо висвітлені питання правового регулювання
пересування фізичних осіб у Європейському Союзі. Певні аспекти особливостей правового регулювання
осіб можна знайти у працях М. Аракеляна, О. Вишнякова, Л. Грицаєнко, І. Грицяка, А. Дмитрієва,
О. Київець, З. Макарухи, М. Микієвича, В. Муравйова, О. Святун, К. Смирнової, А. Федорової,
Л. Фалалєєвої та ін. Питання щодо необхідності створення правового механізму регулювання
пересування осіб окреслюється у працях П. Боуелса, Р. Козловські, П. Різ, Дж. Стілвеля, А. Конвея,
М. Купізевскі тощо.
Окремим правовим аспектам свободи пересування осіб у межах Європейського Союзу (зокрема,
дослідженню організаційно-правовому механізму ЄС щодо забезпечення свободи пересування осіб,
умов реалізації свободи пересування у ЄС економічно неактивних громадян, підстав обмеження права
на свободу пересування осіб у праві ЄС тощо) поки що не приділялось достатньої уваги в український та
зарубіжній літературі з європейського права.
На сьогодні Європейський Союз уклав угоди про асоціацію з: а) середземноморськими країнами –
Алжиром (2005 р.), (Єгиптом (2004 р.), Ізраїлем (2000 р.), Йорданією (2002 р.), Марокко (2000 р.),
Палестинською автономією (1997 р.), Тунісом (1998 р.), Ліваном (тимчасова угода від 01.03.2003 р.),
Сирією (2008 р.); б) з країнами Центральної Америки (Коста Рікою, Ель Сальвадором, Гватемалою,
Гондурасом, Нікарагуа, Панамою) і Чилі (2003 р.); в) Грузією (2014 р.), Молдовою (2014 р.), Україною
(2014 р.). До того ж ЄС укладено Угоди про стабілізацію та асоціацію (далі – УСА) з балканськими
країнами – Сербією (2008 р.), Чорногорією (2010 р.), Боснією і Герцеговиною (2008 р.), Македонією
(2004 р.), Албанією (2009 р.).
Зважаючи на те, що 27 червня 2014 р. у м. Брюсселі Україна підписала Угоду про Асоціацію з
Європейським Союзом і його державами-членами (далі – УА) [3], наша держава отримала можливість
інтегруватися у внутрішній ринок ЄС, а українські громадяни отримали право використовувати переваги
свободи пересування територією держав-членів ЄС як громадяни третьої країни відповідно.
В межах Розділу III «Юстиція, свобода, безпека» [3] йдеться насамперед про правове регулювання
свободи пересування громадян України територією держав – членів ЄС, співробітництво у сфері
міграції, притулку, управління кордонами; захисті персональних даних; мобільності працівників;
поводженні з працівниками тощо.
У цей же Розділ ІІІ включені положення про статус працівників-громадян України в ЄС (ст. 17).
Тим самим підкреслюється, що на працівників з України не поширюється у повній мірі свобода руху
осіб в межах ЄС. Україна має регулювати питання допуску до праці для своїх громадян на ринку ЄС на
основі двосторонніх міжнародних договорів з кожною державою-членом Союзу (ст. 18). У той же час,
УА передбачає, що відношення до громадяни України, які на законних підставах працюють на території
Союзу, має виключати дискримінацію на основі національної належності відносно умов праці,
заробітної плати, чи звільнення порівняно з громадянами ЄС. Зі свого боку Україна має надати такий
самий статус громадянам Союзу.
Треба підкреслити, що положення про умови праці стосуються тільки громадян України або країнчленів Євросоюзу, які працюють на території іншої сторони Угоди на законних засадах. В УА зовсім не
йдеться про свободу пересування робітників. Жодне з її положень не може тлумачитися таким чином,
що воно ніби то надає право громадянам держав-членів чи України в’їздити або перебувати на території
іншої сторони з метою працевлаштування, а компаніям сторін чи їх філіалам використовувати працю
громадян іншої сторони на постійній основі або на умовах укладання тимчасових контрактів на
працевлаштування.
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Рада Асоціації шляхом ухвалення відповідних актів може передбачити для працівників з України
більш сприятливі умови перебування на території Союзу, включно з допуском до професійної
підготовки (п.2 ст.18).
Питання соціального забезпечення чи виплати пенсій або інших видів допомоги без внесків, в УА
не згадуються. Такі питання відповідно до статті 18 УА регулюються двосторонніми міжнародними
договорами, укладених Україною із державами-членами ЄС у сфері соціального забезпечення. Так, на
сьогодні Україною укладені двосторонні міжнародні угоди з наступними державами-членами ЄС:
1) Договір між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального
забезпечення від 26.02.1998 р. (набув чинності 11.06.1999 р.); 2) Угода між Україною і Королівством
Іспанія про соціальне забезпечення громадян від 07.10.1996 р. (набула чинності 27.03.1998 р.);
3) Договір між Україною та Литовською Республікою про соціальне забезпечення від 23.04.2001 р.
(набув чинності 08.02.2002 р.); 4) Договір між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про
співробітництво в галузі соціального забезпечення від 20.02.1997 р. (набув чинності 28.01.1998 р.);
5) Договір між Україною та Словацькою Республікою про соціальне забезпечення від 05.12.2000 р.
(набув чинності 01.01.2002 р.); 6) Договір між Україною та Чеською Республікою про соціальне
забезпечення від 04.07.2001 р. (набув чинності 01.04.2003 р.); 7) Договір між Україною та Республікою
Болгарією про соціальне забезпечення від 04.09.2001 р. (набув чинності 01.04.2003 р.); 8) Угода між
Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення від 07.07.2009 р. (набула
чинності 01.03.2012 р.); 9) Угода між Україною і Республікою Польща про соціальне забезпечення від
18.05.2012 р. (ратифіковано ВРУ 05.09.2013 р.).
Характеризуючи положення вищезазначених договорів, варто зазначити, що такі угоди:
а) регулюють соціальне забезпечення українських громадян, які легально працюють та проживають на
території кожної з даних країн; б) закріплюють права громадян України на отримання пенсій по
інвалідності, за віком, за вислугою років, у випадку втрати годувальника; допомоги з відшкодування
шкоди у випадку трудового каліцтва, професійного захворювання, допомоги по безробіттю, а також у
зв’язку з материнством, народженням дитини, вагітністю та пологами тощо.
Механізм здійснення соціальних виплат (виплати пенсій, надання допомоги по безробіттю тощо),
порядок застосування положень двосторонніх угод про соціальне забезпечення та процедура зносин між
компетентними установами сторін регулюються даними міжнародними угодами. Виняток із даного
правила становлять Адміністративні угоди, укладені Україною з Португалією 25.09.2009 р. та Іспанією
17.01.2001 р. У випадку укладення Україною адміністративних угод із державами-членами ЄС
відбувається безпосереднє застосування міжнародних двосторонніх договорів про соціальне
забезпечення.
На нашу думку, з огляду на відсутність в УА положень, які б регламентували соціальне
забезпечення працівників-громадян України, а також їх сімей на території відповідної держави ЄС,
підписання двосторонніх міжнародних договорів із іншими державами-членами ЄС сприятиме
посиленню соціального захисту для працівників України та розширенню подальшої співпраці між
Україною та державами-членами ЄС у сфері свободи пересування осіб, що, в свою чергу, надасть
українським громадянам широкі можливості для використання свобод внутрішнього ринку
Європейського Союзу.
Окрім працівників відповідно до УА, свобода руху осіб поширюється також на підприємців та
осіб, які надають послуги. Наприклад, таким категоріям осіб передбачено користування правом в’їзду та
тимчасового перебування на території іншої сторони.
В УА надається визначення поняття «ключового персоналу» українських компаній та компаній
ЄС. Зокрема, ключовий персонал охоплює громадян ЄС або України, які належать до управлінських та
наглядових структур та мають спеціальні знання щодо деяких аспектів діяльності компанії. Ці знання
можуть відображати конкретну кваліфікацію. Такі особи отримують право на проживання на території
іншої сторонни до трьох років.
Щодо перебування підприємців на території іншої сторони, то термін такого перебування
становить 90 днів протягом будь-якого 12-місячного періоду. Дане положення стосується також
провайдерів бізнесових послуг.
З певними обмеженнями дозволяється надання договірних послуг: юридичних, бухгалтерських,
консультативних у сфері оподаткування, комп’ютерних, рекламних, дослідницьких та
експериментальних, туристичних, у сфері розваг тощо (ст. 101). УА визначає вимоги щодо кваліфікації
осіб, які пов’язані з наданням послуг та їх досвіду у сфері, де надаються послуги, терміни їх перебування
(до 6 місяців), умови ліцензування тощо.
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Певні кроки передбачені у сфері взаємного визнання кваліфікацій інвесторів та провайдерів
послуг. З цією метою національні професійні установи можуть готувати рекомендації і направляти їх
Торговельному комітету, якій їх розглядає на предмет відповідності УА. У випадку, коли рекомендації
не суперечать УА і коли встановлена відповідність між правилами сторін в конкретній сфері, сторони
можуть укладати договори про взаємне визнання вимог, кваліфікацій, ліцензій та інших правил. Такі
угоди мають відповідати положенням СОТ, зокрема ст. VІІ ГАТС.
Спеціальний розділ УА присвячений фінансовим послугам. Вони включають страхування,
банківську та фінансову діяльність тощо. Сторони можуть ухвалювати і залишати у використанні
засоби, які забезпечують розважливість у фінансових операціях з метою захисту прав інвесторів,
забезпечення інтегрованості і стабільності своїх фінансових систем. У випадках транскордонної торгівлі
фінансовими послугами сторони можуть вимагати реєстрації провайдерів та фінансових інструментів
(ст. 126).
Спеціальні винятки з лібералізації фінансових послуг стосуються загальних пенсійних планів,
статутних систем соціального забезпечення, політики обмінних курсів (ст. 130).
Важливо також зазначити, що окрім УА, всі питання, що безпосередньо пов’язані з рухом осіб між
ЄС та Україною, відповідно до статті 19 документу регулюються діючими угодами про реадмісію
2007 р. [4], спрощення видачі віз 2007 р. [5], а також шляхом поступового запровадження для громадян
України безвізового режиму, визначеного у Плані дій щодо лібералізації візового режиму 2010 р. [6].
Такі документи є результатом спільних зусиль Євросоюзу та України, спрямованих на вдосконалення
існуючих процедур видачі віз, що є важливими складовими полегшення процедури пересування
громадянами України територією держав-членів ЄС. Уклавши відповідні документи, Україна, таким
чином, відповідатиме усім гармонізованим правилам, умовам та основним процедурним аспектам,
встановлених державами-членами Шенгенського простору у реалізації ними спільної візової політики у
відносинах із третіми країнами. Наприклад, запровадження Євросоюзом безвізового режиму для
України надасть можливість громадянам України пересуватися територією держав-членів ЄС,
використавши при цьому переваги свободи пересування територією останніх як громадянам третьої
країни.
На відміну від УА, якою передбачено поступове і певною мірою обмежене поширення свободи
пересування для громадян України, найбільш широке використання даної свободи міститься в Угоді про
створення Європейського економічного простору (ЄЕП), підписаної у 1992 р. Її учасниками є ЄС, його
держави-члени та такі найбільш розвинуті країни-члени Європейської Асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ)
як Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн. Угода, майже повністю відтворивши положення ДФЄС, створює
такий статус для Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну, який фактично є заміною членства в Євросоюзі, не
передбачаючи, однак, участі цих країн у роботі інститутів європейських інтеграційних об’єднань, а
також співробітництва у сфері зовнішньої та внутрішньої політики [7, c. 24].
Порівнюючи, скажімо, положення УА з положеннями Угоди про асоціацію з Туреччиною 1963 р.,
наприклад, у сфері соціального забезпечення, варто зазначити, що в Угоді про асоціацію з Туреччиною
містяться норми, які передбачають координацію систем соціального забезпечення сторін для тих
громадян асоційованих країн, хто працює в країнах-членах Євросоюзу на законних підставах. Іншими
словами, в рамках укладених Євросоюзом угод про асоціацію з третіми країнами свобода пересування
для громадян України, на відміну від громадян Туреччини, є значно обмеженою.
Загалом в рамках асоціації Туреччини з ЄС питання свободи пересування осіб, права на
заснування та економічну діяльність та свободи надання послуг регулюються у Розділі ІІ Додаткового
фінансового протоколу 1970 р. Документ передбачає поступове впровадження свободи пересування
працівників протягом 22 років після набрання чинності угодою про асоціацію (ст. 36).
Рада асоціації може робити рекомендації для заохочення обмінів молодими робітниками
відповідно до актів, ухвалених державами-членами з метою імплементації ст. 48 ДФЄС, яка стосується
свободи пересування робітників-мігрантів.
З метою імплементації положень Додаткового фінансового протоколу про свободу пересування
робітників Рада асоціації ухвалила низку рішень, що стосувалися умов працевлаштування робітників, їх
права на подовжене перебування в країні працевлаштування після закінчення трудової угоди, та права
подружжя і дітей мати доступ на ринок праці усього співтовариства під час працевлаштування
робітника-мігранта (Рішення 1/80 та 3/80 від 19 вересня 1980 року). Ці права були підтверджені у
рішеннях Суду ЄС (справи C-237/91 Kus [1992], 353/93 Eroglu [1994].
Слід зазначити, що окрім угод про асоціацію в ЄС ухвалені документи, які визначають статус
працівників з третіх країн на території Союзу в цілому. Серед актів інститутів ЄС, що визначають
правові рамки поширення свободи пересування осіб на громадян третіх країн, треба відзначити також
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Резолюцію Ради 1996 р. щодо статусу громадян третіх країн, які на довготерміновій основі перебувають
на території держави-члена Євросоюзу [7].
Резолюція стосується громадян третіх країн, які на законних підставах перебувають на території
держав-членів Євросоюзу не менш, ніж 10 років (р. ІІІ). На таких громадян та членів їх сімей
поширюється національний режим стосовно умов праці, участі у профспілках, політики щодо
забезпечення житлом, участі у системі соціального забезпечення, надання швидкої медичної допомоги,
обов’язкового навчання (р. V). Їм також надана можливість отримувати дозволи від держав-членів на
здійснення діяльності, що приносить дохід (р. VІІ). Проте, при зверненні за дозволом на проживання
держави-члени можуть від них вимагати підтвердження наявності достатніх засобів для існування,
особливо, що стосується медичного страхування та умов для здійснення своєї діяльності (р. ІV).
Серед актів інститутів ЄС, що передбачають поширення свобод внутрішнього ринку ЄС на треті
країни, особливе значення має Директива Ради 2003/109 щодо умов в’їзду та проживання громадян
третіх країн з метою працевлаштування [8], а також заснування та здійснення економічної діяльності,
яка набрала чинності 01 січня 2004 р.
Директива ухвалена з метою реалізації імміграційної політики Євросоюзу на засадах ст. 78.3
ДФЄС і спрямована на гармонізацію законодавства держав-членів, яке визначає умови перебування
громадян третіх країн на території країн Євросоюзу. В директиві закріплені поняття, критерії та
процедури, що встановлюють загальні правові рамки для самостійного вибору державами-членами форм
їх реалізації (п. 1,3,4).
У директиві спеціально підкреслюється, що наріжним каменем імміграційної політики Євросоюзу
є регулювання питань в’їзду для громадян третіх країн з метою працевлаштування та здійснення
економічної діяльності у об’єднанні. При цьому йдеться про заохочення в’їзду до Євросоюзу
насамперед кваліфікованих робітників з третіх країн для працевлаштування у певних секторах
економіки, в яких їх не вистачає, якщо робочі вакансії в них не можуть бути заповнені за рахунок
громадян держав-членів.
Що стосується самостійно працюючих та підприємців, то для них умовами для в’їзду є здатність
створення нових робочих місць або забезпечення економічного розвитку приймаючої держави.
Державам-членам дозволяється встановлювати обмеження для доступу громадян третіх країн на власну
територію. Держави-члени повинні повідомляти Комісію ЄС про правові акти, які вони ухвалили з
метою імплементації положень директиви, та встановлювати штрафні санкції для порушників цього
документу.
Директива визначає коло осіб, які можуть бути допущені на територію держав-членів для
здійснення економічної діяльності. До них віднесені робітники, самостійно працюючі, сезонні
робітники, транскордонні робітники, внутрішньокорпоративні цесіонарії, стажери. Директива містить
поняття кожної з цих категорій осіб, запозичені з інших актів інститутів Євросоюзу, рішень Суду ЄС,
міжнародних угод Союзу.
Положення Директиви не розповсюджуються на регулювання діяльності громадян третіх країн,
безпосередньо пов’язаної з поставками товарів або наданням послуг з третіх країн до Союзу, доти поки
громадяни третіх країн, які здійснюють таку діяльність, не перебувають у ЄС більше 3 місяців.
Положення Директиви також не розповсюджуються на регулювання діяльності громадян третіх
країн, які здійснили право на заснування в одній з держав-членів Євросоюзу і виїхали у іншу державучлен для наданням транскордонних або які надають транскордонні послуги.
Для певних категорій громадян третіх країн держави-члени можуть створювати більш сприятливі
умови перебування. Це стосується науковців, членів релігійних організацій, спортсменів-професіоналів,
артистів, журналістів, представників громадських організацій.
Директива регулює також процедурні питання, пов’язані з видачею дозволів на в’їзд та
перебування громадян третіх країн на території держав-членів Євросоюзу.
Дозвіл на в’їзд та працевлаштування робітники-громадяни третіх країн отримують терміном до 3-х
років з можливістю його продовження на аналогічний період. Дія дозволу може бути призупинена з
міркувань публічного порядку, державної безпеки та у випадку втрати роботи на період від 3 до 6
місяців залежно від часу перебування працівника або самостійно працюючого в Євросоюзі.
Після закінчення терміну дії дозволу на проживання робітник має право отримати пенсійні
нарахування за час роботи в державі-члені. Дозвіл на проживання сезонного робітника надається
терміном до 6 місяців. Термін дії дозволу для внутрішньокорпоративних цесіонаріів – до 5 років. Термін
дії дозволу для стажера – до 1 року з можливістю його продовження на час, необхідний для отримання
професійної кваліфікації, яку визнає держав-член у сфері діяльності стажера.
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Таким чином, на Україну можуть розповсюджуватися основні свободи спільного ринку ЄС
включно зі свободою руху осіб. Межі таких свобод визначають положення Угоди про Асоціацію, а
також укладених з метою її імплементації угод про співробітництво та актів органів асоціації.
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ФАКТОР ДОВІРИ У СИСТЕМІ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
У статті проведено теоретичний аналіз категорії довіри, розкрито сутність та її зміст.
Розглянуто валив довіри на ефективність діяльності банківського сектору, встановлено теоретичний
зв’язок довіри з економічною безпекою.
Ключові слова: довіра, віра, капітал, ціна, банківський продукт, економічний ресурс.
Алямкин Р. В. Фактор доверия в системе становления экономической безопасности
банковского сектора экономики Украины.
В статье проведен теоретический анализ категории доверия, раскрыто сущность и ее значение.
Ррассмотрено влияние доверия на эффективность деятельности банковского сектора, установлено
теоретическую связь доверия с экономической безопасностью.
Ключевые слова: доверие, вера, капитал, цена, банковский продукт, экономический ресурс.
Alyamkin R. V. The Factor of Trust within the System of Economic Security of Banking Sector of
Economy of Ukraine.
The theoretical analysis of the category of trust have been conducted, its essence and meaning have been
defined. The influence of trust on the efficiency of banking sector functioning have been studied and the
theoretical link between the trust and economic security have been established.
Keywords: trust, confidence, capital, price, banking product, economic resource.
Довіра є невід’ємною частиною суспільного життя, запорукою стабільного розвитку та
необхідною умовою існування суспільства в цілому. У економічному житті суспільства довіра найбільш
яскраво проявляється через синергетичний ефект спільності інтересів суб’єктів господарської
діяльності. Як показує досвід Японії, де існує високий рівень національної довіри, спостерігається
висока консолідація суспільного капіталу, забезпечується мобілізація суспільного ресурсу, що в
результаті призводить до економічного процвітання нації.
У сучасному суспільстві довіра є одним з головних ресурсів економічного розвитку та механізмів
комунікації. При цьому важливо враховувати, що довіра є важливим чинником ефективного
функціонування будь-яких соціально-економічних систем, що визначає актуальність її дослідження та
значний інтерес до даного питання в сучасній економічній науці.
Розглядаючи категорію довіри з позиції економічної безпеки банківського сектора економіки,
можна відмітити, що довіра є показником сумлінності виконання своїх зобов’язань. Мова йде про ділову
репутацію певного кола партнерів, що формують банківський ринок, визначаючи його ефективність та
безпечність. Відповідно високий рівень довіри дозволяє збільшити темпи інвестиційної діяльності та
розширити межі реальної економіки України.
Категорія довіри в останній час викликає значний інтерес у наукового співтовариства. Вагомий
внесок у розробку теорії довіри в економіці зробили К. Ерроу, Я. Корнаі, Дж. Равен, А. Селігмен,
Ф. Фукуяма, П. Штомпка та інші. Розкриттю змісту цієї категорії присвятили свої наукові роботи такі
дослідники як О. Д. Зюблюк, О. І. Барановський, Т. М. Смовженко, О. Є. Кузьмін.
Метою статті є вивчення суті, змісту та значення категорії довіри у процесах формування
економічної безпеки банківського сектору України.
Важливим аспектом сутності поняття довіри є спорідненість цієї категорії з категорією віри. Віра
по своїй природі явище, що ґрунтується на відчуттях безпеки та гарантії надійності людського буття. На
нашу дамку, саме в такому широкому сенсі слова віра виступає основою довіри, оскільки не можливе
існування довіри без постійного пошуку безпеки та віри у самих себе та оточуючих людей.
Довіра є дзеркалом суспільних відносин, оскільки в її основі лежить здатність людини як елемента
суспільства перш за все вірити в те, що вона спроможна на порядність, надійність та чесність.
Усвідомлення таких чеснот та віра в їх існування у власній свідомості кожної людини підвищує
загальний рівень довіри у суспільстві.
У енциклопедичному словнику Брокгуза зазначається, що довіра це психологічний стан особи, у
силу якого вона розраховує на певне переконання, що здається їй авторитетним, а тому вона
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відмовляється від самостійного вивчення поставленого питання. Відповідно, довіра змістовно
відрізняється як від віри так і від самовпевненості. Віра перевищує силу зовнішніх та внутрішніх
доказів. Довіра, на противагу, стосується питань, що знаходяться у компетенції людського пізнання;
довіряє той, хто не хоче або не може зробити щось сам, розраховуючи на загальновизнане судження або
на авторитетну особу. Самовпевненість – це внутрішнє переконання власної сили та віри у істинність
власного знання або у правильність свого вибору. Довіра на відміну від самовпевненості, базується на
усвідомленні своєї слабкості, невпевненості в собі, визнанні авторитету інших суб’єктів [1, с. 842]. На
перший погляд таке визначення довіри емоційно викликає певний спротив. Однак, його осмислення
показує, що в основі цього визначення покладено здатність людини без критичного аналізу, «на віру»
сприймати інформацію, тим самим, захищаючи власну свідомість від негативного сприйняття
навколишньої дійсності, встановлюючи певну моральну, матеріальну та фізичну безпеку свого буття.
Почуття довіри людина встановлює вибірково, використовуючи свої внутрішні критерії спорідненості
інтересів, високий ступінь яких визначає авторитет людей чи їх думок.
Впевненість у власній силі змушує людину постійно вступати в змагання з метою довести
наявність своєї сили. На противагу усвідомлення своєї слабкості вимагає від людини пошуку співпраці з
іншими людьми, що поєднує їх інтереси безпеки та створює феномен довіри і є основою ефективного
розвитку суспільства.
Довіра є тим базовим відчуттям, що першочергово засвоює людина. Е. Гиденс визначає довіру, як
«захисний кокон» або «оболонку довіри», що забезпечує підтримку життєздатності навколишнього
світу. За його твердженням довіра пов’язана з часом та простором, що визначає її як компенсаційний
механізм встановлення зв’язків у сучасному суспільстві [2, с. 302].
Крім того, довіра це показник рівня культури суспільства, з його системою етичних поглядів, що
на думку Ф. Фукуями є тим мірилом добра та зла, яке забезпечує єдність суспільства. Як правило довіра
виникає у тих випадках, коли суспільство дотримується певного набору моральних цінностей, завдяки
чому його члени можуть розраховувати на прогнозовану та чесну поведінку один одного [3, с. 258]. Така
концепція довіри дозволяє встановити безпосередній зв’язок між спільністю інтересів та зародженням
довіри.
Однак, людина вибирає не лише авторитетів серед людей, вона також визначає авторитетність
серед власних ідей та думок. Така ієрархія довіри будується на основі життєвого досвіду, а встановлення
шкали авторитету власних думок досягається при значній витраті часу та зусиль на їх отримання.
Відповідно на процес становлення довіри впливає не лише досвід та репутація інших людей, які
користуються авторитетом, а перш за все отриманий власний досвід.
Суспільне значення довіри виражається як майбутнє очікування, тобто, здатність окремого
індивіда прийняти результат майбутніх подій, перенести його у сучасність та діяти таким чином,
начебто результат вже отриманий. Характерною рисою довіри є прогнозованість подій або здатність до
спрощення навколишньої дійсності.
Здебільшого у економічних дослідженнях категорія довіри формулюється як очікування щодо дій
партнера, який має виконати взяті на себе зобов’язання, а його поведінка буде передбачуваною та
чесною, хоча розвиток подій передбачав можливість настання протилежного результату. У даному разі
довіра виступає як кількісно-динамічна категорія, що характеризує зміну рівня ризику виконання
зобов’язань господарюючих суб’єктів. Динамічність цієї категорії проявляється у суб’єктивному
сприйняті дійсності, а саме, зміна ставлення до контрагента змінює рівень ризику.
У літературних джерелах довіру поділяють на персональну та соціальну. Соціальна довіра
розглядається як похідна від персональної, така позиція ґрунтується на ствердженні, що соціальні
об’єкти складаються з окремих осіб, по відношенню до яких у процесі соціальної взаємодії визначається
довіра [4, 5]. З іншого боку деякі автори [6, 7, 8] наводять приклади соціальної довіри, що виникає до
цілої системи як сукупності окремих елементів. Така довіра особи – є вірою у безперервне
функціонування в суспільстві таких систем як економіка, право та політика.
На нашу думку, дослідження категорії довіри, необхідно проводити як у горизонтальному так і у
вертикальному рівнях. Довіра у горизонтальному вимірі проявляється як взаємодія суб’єкт-суб’єкт,
тобто, у взаємозв’язку партнерів. У вертикальному вимірі довіра проявляється у взаємозв’язку суб’єктів
різних рівнів економіки, наприклад, відношення окремого громадянина та держави. Маємо відмітити,
що відповідні зв’язки є взаємозалежними, оскільки, втрата довіри з одного боку призводить до зниження
загального рівня довіри в цілому.
Довіра з боку громадян до держави, яка проявляється у готовності надавати підтримку державі,
називається патріотизмом, а готовність держави надавати підтримку своїм громадянам називається
патерналізмом. Таким чином, патріотизм та патерналізм розглядається як взаємообумовлені інститути, а
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у разі їх руйнування відбувається втрата цілісності країни та встановлення економіки окремих фізичних
осіб [3]. Якщо держава втрачає здатність до захисту інтересів власних громадян, то відбувається
руйнування довіри, що викликає небажання проводити довгострокову інвестиційну діяльність. При
такій ситуації знижується економічний потенціал держави у середньо- та довгострокових періодах.
Кількісна оцінка відсутності довіри між громадянином та державою виражається у десятках мільярдів
доларів, що зберігаються за межами банківською системи країни [9, с. 255].
Однак, потрібно врахувати, що довіра оцінюється не тільки у вартісному, а і у часовому вимірі,
тобто, кількістю часу необхідного на встановлення ділових зв’язків. Відповідно, наявність значного
ресурсу довіри призводить до економії часу, а її відсутність – до витрат значної кількості часу на пошук
засобів комунікації.
Низький рівень довіри в економіці проявляється як «сила тертя», що за визначенням Кеннета
Ерроу є трансакційними витратами, тобто, затратами на функціонування соціально-економічної
системи. Трансакційні витрати – це витрати на пошук інформації, на перевірку та підписання
контрактів, на обслуговування клієнтів, на захист прав власності, на взаємодію з членами суспільства та
інші. За економічною суттю ці витрати мають спільні риси з додатковим податком, що сплачує
економічна система за «недовіру». Тобто, підвищення рівня довіри у економічній системі знижує рівень
трансакційних витрат, а недовіра – збільшує такий «податок» [10].
Р. Коуз зазначав, що у ринкових умовах покупці і продавці мають знаходити один одного, вивчати
асортимент, визначати рівень цін, за якими угода може бути укладена, встановлювати суттєві умови
відповідних угод та мати можливість контролювати їх виконання. Такі дії вимагають додаткових витрат
на залучення спеціалістів, які повинні забезпечити процес інформаційного обміну[11, с. 31]. На його
думку, якщо права власності чітко визначені, а трансакційні витрати дорівнюють нулю, то суспільно
ефективний розподіл економічних благ досягається незалежно від того, кому вони спочатку
належали [12].
Такі інститути як контракт та торгове право є необхідними умовами появи сучасної ринкової
економіки, однак не викликає сумніву, що довіра та моральні зобов’язання мимоволі можуть їх
замінити.
Фактично важко уявити собі сучасну економічну систему без хоча б мінімального рівня довіри.
Кеннет Ерроу писав: «Взагалі-то довіра має як мінімум важливу цінність з прагматичної точки зору.
Довіра – це необхідне мастило суспільного механізму соціально-економічного розвитку. Вона найбільш
ефективна, коли ти можеш розраховувати на слово свого партнера, завдяки чого досягається значна
економія зусиль. На жаль, довіра це не той товар, який можна легко купити» [10].
Відсутність довіри до держави призводить до порушення функціонування інституту приватної
власності, що у кінцевому результаті викликає недовіру суб’єктів економічної діяльності до основ
ринкової економіки. У таких умовах не працюють основні інструменти ринку, що призводить до
дисбалансу усієї економічної системи. Вільний капітал переміщується з секторів економіки, які
створюють валовий національний продукт, до секторів економіки, основною діяльністю яких є
спекулятивні операції. Це призводить до вимивання національного економічного ресурсу, а національна
економіка втрачає стійкість до зовнішніх загроз та фінансових потрясінь.
Наслідки дії таких процесів завдають серйозного удару по економічній безпеці країни, які відчуває
кожний громадянин через зниження економічного добробуту. Зростаючі масштаби бідності та
соціальної нерівності створюють соціальну напругу в суспільстві, що підриває довіру не лише у
економічному просторі, а відтепер у повсякденному побуті звичайних громадян. За таких умов недовіра
стає додатковим податком, що сплачує суспільство за відсутність віри в самих себе.
Податок недовіри стає системним, а отже розповсюджується на всі сектори економіки. Не
винятком є і банківський сектор, який змушений враховувати такий «податок» при встановленні
вартості своїх продуктів. Так, банки переглядають кредитоспроможність своїх клієнтів, підвищують
рівень забезпечення кредитів, збільшують премію за ризик у кінцевій вартості кредитних продуктів,
відмовляються від більш ризикових способів інвестування.
Довіра – це специфічний продукт людської діяльності, наявність якого здатний підвищити
ефективність соціально-економічної системи як в цілому, так і в окремо взятих секторах економіки.
Суб’єктивною стороною феномену довіри є чуттєве ставлення людини до людини, що проявляється
через встановлення спільних інтересів, спрямованих на об’єктивну сторону довіри, а саме на власність у
широкому її розумінні.
Довіра як категорія людського буття висуває два питання, кому довіряти?; та що саме довіряти?
Перше питання відображає суб’єктивну сторону цієї категорії, оскільки показує відношення людини до
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іншого суб’єкту. Відповідь на це запитання, у широкому сенсі ґрунтується на принципах довіри чи не
довіри до певного суб’єкта або до системи соціально-економічних відносин в цілому.
Потрібно враховувати, що відсутність довіри може бути скоригованою за рахунок використання
третього більш авторитетного суб’єкта. Так, при укладанні кредитних угод банк може вимагати від
клієнта залучення поручителя, тобто, третьої особи, яка має більш авторитетний статус або залучення
страхової компанії, яка візьме на себе частину ризику неспроможності клієнта повернути кредит.
Відповідь на друге питання показує об’єктивну сторону категорії довіри, а саме, що довіряти?
Тобто, у економічному сенсі об’єктивна сторона довіри буде виражатися через категорію власності.
Фактично це означає, яку власність ми довіримо суб’єкту, що отримав наше авторитетне схвалення.
Якщо перше питання виражає лише загальний характер: довіряти чи не довіряти, то відповідь на
друге питання показує обсяг загальної довіри. Наприклад, фізична особа має можливість та бажання
розмістити свої заощадження на депозитному рахунку фінансової установи. Тоді конкретний вибір
фінансових установ, з якими будуть встановлені ділові зв’язки стане відповіддю на перше питання, а
обсяг вкладених коштів від загальної суми заощаджень особи покаже рівень довіри до кожної
фінансової установи.
Основним складовим елементом ринкової економіки є капітал, а тому спробуємо розглянути вплив
довіри на капітал. На нашу думку капітал – це абстрактна категорія, що виражає процес взаємодії
економічних ресурсів з потребою їх власника у створенні доданої вартості. Такий процес вирізняється
значною складністю, оскільки трансформація капіталу проходить етапи від простого ресурсу до етапу
кінцевої форми товару. Відповідний товар відрізняється від більшості товарно-матеріальних цінностей,
оскільки він є вираженням багатства та влади. Більш того, капітал – це вираз економічних відносин між
різними суб’єктами, що задіяні у процесі виробничо-господарської діяльності.
Ринкова вартість капіталу базується на оцінці економічної взаємодії окремих суб’єктів і приймає
кількісний та якісний вимір часових відрізків фінансових потоків. Такі часові характеристики взаємодії
у банківському секторі отримають матеріальний вираз у вигляді ставки дисконтування майбутніх
грошових потоків. Необхідно також враховувати, що капітал по своїй суті залежить від швидкості
встановлення зв’язків різних суб’єктів та часу їх взаємодії, а витрати на такі процеси мають вирішальне
значення.
Якщо капітал є результатом складних економічних відносин, то ціна капіталу в значній мірі
залежить від довіри. Довіра є регулятором вартості капіталу і визначає трансакційні витрати
економічних відносин різних суб’єктів, що реалізуються у часі з певною швидкістю та залежать від
ліквідності таких відносин. Більш того, ігнорування суб’єктом економічних відносин довіри
зовнішнього оточення може призвести до втрати вартості власного капіталу, оскільки трансакційні
витрати на забезпечення кругообігу капіталу будуть вищими, ніж дохідність від основної діяльності.
Тому, довіра виражає не лише вартість капіталу, а і здатність його функціонувати та створювати додану
вартість. Довіра, як певний нематеріальний феномен, здатна знижувати цілком матеріальні витрати, що є
запорукою економічної безпеки складних економічних систем.
Ефективне функціонування банківської установи можливе лише при здатності залучати капітал на
досить значний термін, що забезпечується спроможністю формувати до себе довіру. Довіра дозволяє
мінімізувати ризики та забезпечує ефективність співпраці економічних агентів. Також довіра компенсує
невизначеність та не прогнозованість економічних відносин. При відсутності довіри заощадження
суб’єктів економіки зберігаються у готівковій формі та не забезпечують їх перетворення на капітал, а це
в свою чергу зменшує можливості банків трансформувати його у інвестиційний ресурс [13, с. 11].
На всіх етапах існування капіталу довіра, як зазначалося вище, є тим специфічним «мастилом»
ринкової економіки, яке забезпечує підвищення швидкості обороту та у кінцевому підсумку призводить
до зростання ефективності функціонування капіталу. А це своєю чергю сприяє створенню економічнобезпечного середовища.
Довіра до банківської установи залежить не лише від суб’єктивного ставлення клієнтів, а це преш
за все є результатом цілеспрямованої діяльності, направленої на підвищення рівня економічної безпеки.
Одним з елементів такої стратегії є постійне удосконалення і впровадження фінансових інновацій. Успіх
від впровадження таких інновацій забезпечує фінансову установу позитивною репутацією, яка
формується за рахунок глобального тренду часу, а також тенденції до зростання вартості
інтелектуального капіталу. Сталий рівень репутації сигналізує про те, що банк заслуговує довіри, а його
клієнти можуть розраховувати на безпеку своїх заощаджень.
Репутація безпосередньо пов’язана з попереднім досвідом. Суб’єкти, які мають отримати оцінку
довіри функціонують навколо нас певний час. Тому у більшості випадків існують відомості порушення
або підтвердження довіри з їх сторони. Така інформація надходить з різних джерел, які є другорядними
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об’єктами довіри. Репутація як загальноприйнятий показник довіри завжди є результатом послідовності
та цілісності попередніх дій, які дозволяють сформувати висновки щодо прогнозованості
взаємовідносин.
Прийняття рішення про надання банківських послуг фінансовою установою, базується як правило
лише на основі поданих клієнтом документів, тим сам демонструючи довіру до клієнта, а сам факт
передачі банку інформації, що містить комерційну таємницю є визнання довіри клієнтом до фінансової
установи. Довіра, що виникає з боку фінансової установи та її клієнтів, сприяє більш ефективному та
економічно безпечному розвитку бізнесу. Таким чином, основною ціллю більшості банків є
встановлення довіри та підтримка ділових відносин з клієнтами на довгостроковій основі.
Завершуючи наше дослідження, необхідно відмітити, що довіра як категорія ментального порядку
в економіці має цілком матеріальний вимір. Соціально-економічні системи, що здатні генерувати довіру,
можуть ефективніше реалізувати власні стратегії розвитку. Це відбувається за рахунок зниження
трансакційних витрат, а також економії часу, що зменшує витратний тиск на прибуток та підвищує
показники ділової активності економіки країни.
Не винятком є банківський сектор, де довіра відіграє вирішальну роль. Її наявність знижує
процентне навантаження на вартість кінцевого продукту, збільшує клієнтський капітал, дозволяє
розширити асортимент способів інвестування діяльності власних клієнтів, встановлює додаткові
конкурентні переваги. Отже, довіра є одним з елементів фундаменту банківського бізнесу, що
забезпечує стійкість усієї конструкції, робить її більш прогнозованою та ефективнішою, здатною
протистояти зовнішнім фінансовим шокам, а в кінцевому підсумку підвищує рівень економічної безпеки
банківського сектору економіки України.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФОРМУВАННЯ ЙОГО
ПЕРСПЕКТИВИ
У науковій статті представлено механізм розвитку підприємства (з урахуванням системи
«інформація – ресурс – час»), який базується на таких ключових характеристиках: освітньо-фаховий
потенціал персоналу; інвестиційна привабливість; конкурентоспроможність. Запропоновано ключові
показники (з відповідними складовими) для визначення інтегрального рівня розвитку суб’єкта
господарювання.
Ключові слова: підприємство, розвиток, результативність, інвестиційна привабливість,
конкурентоспроможність, персонал, потенціал.
Скрыньковский Р. Н., Сытар Л. Й. Фундаментальные основы развития предприятия и
формирование его перспективы.
В научной статье представлены механизм развития предприятия (с учетом системы
«информация – ресурс – время»), который базируется на следующих ключевых характеристиках:
образовательно-профессиональный потенциал персонала; инвестиционная привлекательность;
конкурентоспособность. Предложено ключевые показатели (с соответствующими составляющими)
для определения интегрального уровня развития предприятия.
Ключевые слова: предприятие, развитие, результативность, инвестиционная привлекательность,
конкурентоспособность, персонал, потенциал.
Skrynkovskyy R., Sytar L. Fundamental Principles of Enterprise Formation and its Prospects.
In a scientific article the mechanism of the company (including the system of «information – resource –
time»), which is based on the following key characteristics: educational and professional capacity of staff;
investment attractiveness; competitiveness is presented. A key performance indicators (with appropriate
components) to determine the level of development of an integrated entity are proposed.
Keywords: interprise, development, effectiveness, nvestment attractiveness, competitiveness, staff,
potential.
За останні майже два десятиріччя результативність розвитку підприємств характеризується
зменшенням обсягів промислової продукції, недостатністю обсягів залучених інвестицій в оновлення
спрацьованого основного капіталу, скороченням чисельності працюючих, зростанням дебіторської і
кредиторської заборгованості, зниженням показників інноваційної активності та частки виготовлення
інноваційної продукції, зростанням частки збиткових підприємств, які в свою чергу обумовлені дією
факторів негативного впливу навколишнього і внутрішнього середовища.
Розвиток держави залежить від ефективної діяльності та розвитку суб’єктів господарювання. Це
зумовлено тим, що на підприємствах створюються конкретні економічні блага (товари, послуги та
технологія), які стають першоосновою національного багатства.
За таких умов виникає необхідність вдосконалення і адаптації напрацьованих теоретичних
досліджень і практичних підходів з управління розвитком підприємств до сучасних умов внутрішнього
середовища і зовнішнього середовища, в яких відбувається розвиток суб’єктів господарювання і
здійснюються процеси, які створюють передумови для його ефективності.
Сьогодні над питаннями індентифікації стану та проблемами розвитку діяльності підприємств
працюють такі науковці, як В. Брич, В. Герасимчук, А. Гриньов, М. Дороніна, Р. Каплан, О. Кузьмін,
С. Леськів, Д. Нортон, О. Мельник, Ю. Погорєлов, Т. Процюк, О. Раєвнєва, Л. Федулова, Р. Фещур,
Л. Янковська та ін. [1 – 11].
Однак, незважаючи на вагомі результати вище наведених науковців у цьому напрямі, залишається
об’єктом дискусій щодо формування фундаментальних засад (механізму) розвитку підприємства та
формування його перспективи.
Метою дослідження є: 1) сформувати механізм розвитку підприємства; 2) запропонувати ключові
показники (з відповідними складовими) для визначення інтегрального рівня розвитку суб’єкта
господарювання.
У результаті аналізування літературних джерел [1–11], окремих результатів досліджень у науковій
праці [12, с. 34–37] та існуючої практики, безперечно необхідно зазначити, що [1, с. 57; 2; 12, с. 34–36]:
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1) сьогодні відомою системою показників діагностики результативності діяльності підприємства є
BSC-модель (Збалансована система показників) Нортона-Каплана (1990 р.), яка відображає фінансові та
нефінансові індикатори (проекції), а саме: a) фінанси (фінансовий стан і фінансові результати та ін.);
b) клієнти (імідж підприємства, лояльність споживачів та ін.); c) внутрішні бізнес-процеси (ключові
бізнес-процеси виробничо-господарської структури тощо); d) навчання та кар’єрне зростання
(корпоративна культура, навички персоналу, технологія організації роботи та ін.) [12, с. 34].
У контексті цього, вище наведені проекції BSC-моделі Нортона-Каплана (a – d), на наш погляд
([12, с. 36]) та враховуючи думку О. Ястремської [13, с. 87], доцільно включити у SWOT-аналіз
(матрицю стратегічного балансу), змінивши при цьому блок «Навчання та розвиток» на блок «Освітньофаховий потенціал (ОФП) персоналу» (рис. 1.), та доповнити критерієм економічної ефективності для
кожної організаційної форми (ЕОФ), що розраховується за формулою (1) [13, с. 87]:

ЕОФ = А ×

В
С,

(1)

де А – сума інвестиційних ресурсів (інвестицій); В – імовірність отримання певної суми інвестицій;
С – витрати на проведення заходів впливу на визначених інвесторів [12, c. 36].

Рис.1. Структура застосування SWOT-аналізу для підприємства
Джерело: [12, с. 36] – сформовано та удосконалено на підставі [1, с. 57; 14, с. 76]
Для довідки: ОФП персоналу – можливості (природні здібності, обдарованість), знання та уміння
(освіта), компетентність і практичні навички (фах), якими працівники (найважливіший ситуаційний
фактор) оволоділи у навчальних закладах (виходячи зі структури освіти) чи за допомогою самоосвіти
(теоретичний аспект), а також у ході трудової діяльності (практичний досвід) і які можна застосувати у
необхідному соціально-економічному спрямуванні, а саме для забезпечення формування та розвитку
підприємства в перспективі [12, с. 20 – 21].
2) розвиток суб’єкта господарювання ( R ), враховуючи зокрема думку О. Олексюка [15],
О. Мельник [1, с. 262], Л. Янковської [16] та результати досліджень у роботі [12], необхідно розглядати
в системі «інформація – ресурс – час», у якій основними залежностями, що розкривають
результативність діяльності підприємства, є: доцільність, технологічність, ефективність, своєчасність,
інтенсивність і швидкість. Виходячи з цього результуючою характеристикою таких параметрів з
урахуванням їх взаємовпливів буде– формула (2), рис. 2.
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R = В
,
С 
 
де

В
С

А

(2)

– ОФП персоналу;

– конкурентоспроможність;
– інвестиційна привабливість.

Для забезпечення результативного розвитку підприємства ( R ) повинна виконуватись наступна
вимога: розвиток

А та високий рівень В і С .

Рис.2. Фундаментальні засади (механізм) розвитку підприємства та формування його
перспективи
Джерело: сформовано та удосконалено на підставі [1, с. 262; 2 – 11; 13 – 16].
Відповідно до цього, враховуючи зокрема результати досліджень у наукових працях [1 – 11; 13 –
16], для визначення інтегрального рівня розвитку підприємства необхідно врахувати такі 3-и ключові
показники з відповідними складовими, а саме [1; 12, с. 81 – 85; 16]:
1. Рівень розвитку ОФП потенціалу персоналу [12, с. 83 – 84; 16]:
- забезпеченість професійними кадрами (загальна чисельність; кваліфікаційний склад працівників
до виконуваних ними робіт; вікова структура; наявність та резерви кадрових ресурсів);
- матеріально-технічна забезпеченість (фінансова забезпеченість; наявність достатньої кількості
актуальних комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням та експериментальної бази
відповідного класу; досягнутий організаційно-технічний рівень);
- науково-інформаційна забезпеченість (наявність власних ідей та науково-технічних розробок;
компетентність, інформованість про вітчизняний та зарубіжний досвід тощо);
- оптимальність організації ОФП (компетенція та стратегічні принципи розвитку; критерії вибору
напрямів, спеціалізації, спеціальностей; принципи мінімізації втрат) [12, с. 83 – 84].
2. Рівень конкурентоспроможності суб’єкта господарювання [1, с. 233, 237]:
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- ефективність функціонування (діяльності) підприємства (фінансово-економічна ефективність;
виробничо-технологічна ефективність; комерційна ефективність);
- конкурентоспроможність продукції підприємства;
- концентрованість ринку, на якому підприємство функціонує.
3. Рівень інвестиційної привабливості підприємства включає такі структурні блоки з відповідними
до них критеріями [1, с. 247 – 248; 12, с. 81 – 85]:
- блок фінансових результатів – характеризується фінансовим станом підприємства
(рентабельність функціонування; ділова активність; ліквідність – короткострокова платоспроможність;
фінансова стабільність – довгострокова платоспроможність; ринкова вартість акцій – стосується тільки
акціонерних товариств);
- блок технологічно-майнових характеристик (наявність земельно-майнових комплексів; наявність
будівель та споруд; наявність обладнання та устаткування; наявність технологій);
- блок виробничих потужностей (рівень використання виробничих потужностей; рівень
морального та фізичного старіння основних виробничих агрегатів; рівень бездефектності та ритмічності
виробницих процесів);
- блок товарних характеристик (унікальність продукції – з урахуванням ціни, обсягів реалізації,
частки ринку, конкурентоспроможності; споживчі характеристики продукції на різних етапах
технологічного циклу; еластичність попиту та пропозиції за ціною);
- іміджево-брендовий блок – показує вартість гудвілу та балансову вартість нематеріальних
активів (наявність розкрученого бренду; наявність торговельної марки; імідж на ринку, репутація,
інформаційна відкритість; інвестиційна прозорість – внутрішня, зовнішня);
- блок інноваційно-інвестиційної діяльності (наявність нових видів продукції; впровадження нових
технологічних процесів; рівень автоматизації та механізації виробничих процесів; наявність наукового
потенціалу; загальний розмір інвестицій – реальних, фінансових);
- блок ділових відносин (відносини власності; відносини з постачальниками – їх надійність та
диверсифікованість; відносини з споживачами – їх платоспроможність; відносини з конкурентами;
відносини з посередниками; відносини з партнерами – фінансово-кредитними установами, банками,
адвокатськими фірмами, науково-дослідними організаціями, освітніми установами, організаціями сфери
страхування тощо; відносини з органами влади – державними, місцевими; відносини з засобами масової
інформації тощо);
- блок адміністративно-правових відносин – через кваліфікаціний рівень менеджерів різного рівня
управління, ефективність та оперативність управлінських рішень тощо (організаційно-правова форма;
система оподаткування; наявність судових позовів; наявність відкритих судових справ у всіх судах
держави – кримінальних, адміністративних). На законодавчому рівні під адміністративно-правовими
відносинами розуміють суспільні відносини в сфері державного управління, учасники яких виступають
носіями прав і обов’язків, урегульованих нормами адміністративного права. Адміністративно-правові
відносини є різновидом правових відносин, а тому характеризуються їх загальними ознаками.
Складовими частинами адміністративно-правових відносин є: суб’єкти, об’єкти та юридичні факти.
Учасники адміністративно-правових відносин мають конкретні права та обов’язки і є суб’єктами
правовідносин [17];
- блок логістично-територіальних характеристик (місцерозташування підприємства; система
транспортування продукції та ресурсів з відкритими наявними витратами на їх транспортування);
- блок соціальних критеріїв (рівень заробітної плати персоналу; продуктивність праці працівників;
плинність кадрів; умови праці персоналу; матеріально-побутове обслуговування; медичне
обслуговування; соціально-культурне обслуговування; житлово-побутове обслуговування; економічне
стимулювання працівників; матеріальна допомога та додаткові соціальні гарантії; компенсації
додаткових витрат індивідуального внеску працівника до загального його результату);
- блок характеристик в еколого-економічній системі (рівень відходів виробництва, які піддаються
рециклінгу; рівень відходів виробництва, які непіддаються рециклінгу; рівень відходів споживання, які
піддаються рециклінгу; рівень відходів споживання, які непіддаються рециклінгу; рівень взаємозв’язку
між ресурсами, ресурсним потенціалом та ресурсозбереженням).
Отже, розвиток підприємства грунтується на таких його ключових (фундаментальних)
характеристиках – інвестиційна привабливість та конкурентоспроможність. Достатній рівень
конкурентоспроможності суб’єкта господарювання на ринку створює умови для його розвитку, однак
перспективи його подальшого зростання неможливі без значного інвестування. Поряд з тим, в умовах
обмеженості власних фінансових ресурсів основним економічним індикатором реалізації поточної
діяльності підприємства та досягнення визначених цілей є залучення інвестицій.
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Ключовою складовою формування та підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства
є освітньо-фаховий потенціал персоналу.
Перспективи подальших розвідок в обраному напрямі полягають у виявленні основних чинників,
що зумовлюють розвиток освітньо-фахового потенціалу персоналу підприємства.
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СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
СФЕРОЮ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
У статті досліджено стан та особливості нормативно-правового забезпечення державного
управління сферою пожежної безпеки в Україні з позиції реалізації організуючих і координуючих впливів
на всі складові сфери пожежної безпеки.
Ключові слова: пожежна безпека, сфера пожежної безпеки, державне управління, нормативнеправове забезпечення.
Андриенко Н. В. Состояние нормативно-правового обеспечения государственного управления
сферой пожарной безопасности в Украине.
В статье исследовано состояние и особенности нормативно-правового обеспечения
государственного управления сферой пожарной безопасности в Украине с позиции реализации
организующих и координирующих воздействий на все составляющие сферы пожарной безопасности.
Ключевые слова: пожарная безопасность, сфера пожарной безопасности, государственное
управление, нормативно-правовое обеспечение.
Andrienko M. V. State of the Regulatory Support of Public Administration in the Field of Fire Safety
in Ukraine.
The article substantiates the urgency of research regarding the aspects of the regulatory support of the
state administration in the field of fire safety in Ukraine in terms of implementation of organization and
coordination effects on each and every component of the aforesaid field.
Keywords: fire safety, field of fire safety, public administration, regulatory support.
Постановка проблематики. Дослідженням стану та особливостей нормативно-правового
забезпечення державного управління сферою пожежної безпеки (далі – ПБ) у сучасній Україні
займалися такі відомі українські вчені та фахівці, як: В. М. Андрієнко, В.А. Доманський, П. П. Клюс,
В. Кузнецов, І. Г. Куц, В. В. Ліпинський, Ю. Р. Лозинський, В. Д. Люблін, В. С. Нехаєв, С. Попович,
А. П. Рожков, В. П. Садковий, А. Г. Томіленко, О. О. Труш, М. В. Удот та ін. При цьому дослідження
особливостей нормативно-правового забезпечення державного управління сферою ПБ у сучасній
Україні здійснювалося ними у більш загальному вигляді або в межах Кодексу України про
адміністративні правопорушення чи Кримінального кодексу України без висвітлення питань
нормативно-правового забезпечення державного управління сферою ПБ з позиції реалізації
організуючих і координуючих впливів на всі складові сфери ПБ.
Мета статті. Визначити стан питань нормативно-правового забезпечення державного
управління сферою ПБ з позиції реалізації організуючих і координуючих впливів на всі складові сфери
ПБ.
Викладення основного матеріалу. Україна розпочала створювати свою національну систему
державного управління сферою ПБ відразу після здобуття нею у 1991 р. державної незалежності. При
цьому слід звернути увагу на те, що визначальний закон – Закон України «Про пожежну безпеку» був
прийнятий лише 17 грудня 1993 р. Можна вважати, що цим законом були закладені підвалини
національної системи ПБ в Україні. Особливістю цього закону стало те, що в ньому забезпечення
пожежної безпеки було визначено в якості невід’ємної частини державної діяльності щодо охорони
життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, а також
загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України.
Він був безпосередньо спрямований на регулювання суспільних відносини державних органів,
юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності [1]. Разом із
цим, у межах закону існували недоліки, пов’язані з відсутністю основних термінів, які мали стати
основою в справі формування понятійного апарату в сфері ПБ в Україні.
Конкретизацію механізмів державного управління сферою ПБ здійснено в постанові КМ України
«Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку» від 26 липня 1994 р. №508. Було
затверджено Положення про Державну пожежну охорону, цільовим призначенням якої стали захист
життя і здоров’я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, а також
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підтримання належного рівня ПБ на об’єктах і в населених пунктах. При цьому Державна пожежна
охорона була визначена одночасно і складовою державної системи цивільної оборони [2].
Постанова визначила сукупність важливих для функціонування сфери ПБ організаційних заходів,
які необхідно було здійснити в міністерствах і відомствах, уряді Криму, виконавчих комітетах місцевих
Рад, і зобов’язала їх забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку відповідних
нормативних актів, що випливають із Закону України «Про пожежну безпеку», а також перспективних
організаційних і науково-технічних заходів щодо запобігання пожежам і пожежної безпеки населених
пунктів і об’єктів.
На виконання вимог постанови КМ України від 26 липня 1994 р. №508 наказом МВС України від
27 вересня 1994 р. №521 були визначені засади створення добровільних пожежних дружин (команд) на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, видів діяльності та наявності
підрозділів державної чи відомчої пожежної охорони з кількістю працюючих, як правило, не менше 50
чоловік (Положення про добровільні пожежні дружини (команди)) і введене в дію Типове положення
про пожежно-технічну комісію [3]. Ще одним наказом МВС України від 17 листопада 1994 р. № 626 на
виконання зазначеної вище постанови КМ України була оптимізована пожежна охорона в районах
сільської місцевості і затверджено Положення про сільську пожежну охорону [4].
Важливим рубежем у забезпеченні функціонування сфери ПБ в Україні слід вважати затвердження
постановою КМ України від 3 квітня 1995 р. Державної програми забезпечення пожежної безпеки на
1995–2000 роки, яка визначила сукупність заходів різного характеру (правового, організаційного,
фінансового, матеріально-технічного, наукового), спрямованих на реалізацію державної політики щодо
посилення протипожежного захисту в країні та поліпшення матеріально-технічного і фінансового стану
підрозділів пожежної охорони [5].
У межах нормативно-правового забезпечення пожежної безпеки Програмою передбачалася низка
заходів: підготовка положень про відомчу пожежну охорону, Державний фонд протипожежного захисту,
службу пожежної безпеки, порядок видачі ліцензій на виробництво пожежної техніки та
протипожежного устаткування, надання послуг і використання робіт протипожежного призначення;
розроблення нових міжгалузевих і галузевих правил ПБ; визначення переліку об’єктів і споруд, що
підлягали оснащенню автоматичними засобами оповіщення та гасіння пожеж; розроблення державних
будівельних протипожежних норм, науково-практичного коментаря до Закону України «Про пожежну
безпеку», стандартів, державного реєстру нормативних актів, норм, правил та інших документів з
питань пожежної безпеки.
Затвердження постановою КМ України від 14 серпня 1995 р. [6] Типового положення про відомчу
пожежну (пожежно-сторожову) охорону та введення в дію наказом МВС України 22 червня 1995 р.
Правил пожежної безпеки [7] стали конкретними кроками в реалізації Державної програми та створенні
національної системи ПБ.
Важливим кроком у формуванні правової основи державного управління в сфері ПБ стало
прийняття 26 червня 1996 р. Конституції України [8].
Ще одним значимим кроком у зміцненні нормативної бази в сфері ПБ і державного управління
нею можна вважати постанову КМ України «Про єдину державну систему запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» від 3 серпня 1998 р. №1198, якою було
затверджене Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру. Зазначене Положення визначило принципи створення єдиної
державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру, основні завдання, склад сил і засобів, порядок виконання завдань і взаємодії структурних
підрозділів, а також регулювання основних питань функціонування єдиної державної системи [9].
У 1998 і 1999 роках за пропозицією МВС України ВР України були внесено відповідні зміни до
Кодексу України про адміністративні правопорушення, які значно посилили відповідальність посадових
осіб підприємств, установ і організацій за невиконання приписів та постанов органів державного
пожежного нагляду [10].
Незважаючи на прийняття Державної програми забезпечення пожежної безпеки на 1995-2000
роки, її реалізація була фінансово значно обмежена в наслідок економічної кризи, що тривала в країні.
Незадовільний стан справ з пожежами та їх наслідками у державі вимагав розв’язання проблеми
охорони життя людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що, у свою
чергу, вимагало посилення протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів. Це обумовило
прийняття КМ України Державної цільової програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010
року [11].
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Недостатня ефективність державного управління в сфері ПБ і нагальна потреба в його
удосконаленні обумовила появу Указу Президента України «Про заходи щодо вдосконалення
державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків
надзвичайних ситуацій» від 27 січня 2003 р., відповідно якого Державний департамент пожежної
безпеки, як урядовий орган державного управління, був виведений зі складу.
МВС України та підпорядкований Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи [12]. Це потребувало термінових
змін, спрямованих на приведення нормативно-правових актів з питань ПБ у відповідність до
законодавства України та прийняття законодавчих актів щодо вдосконалення державного управління у
сфері ПБ, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру з урахуванням положень зазначеного вище Указу.
Так, постановою КМ України «Про внесення змін до Положення про Державний департамент
пожежної безпеки» від 10 серпня 2004 р. № 1016 було визначено рівень підпорядкованості керівника
Державного департаменту пожежної безпеки – заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій –
начальник Держпожбезпеки [13].
Наказами МНС України введено в дію низку важливих нормативно-правових актів: Положення
про добровільні пожежні дружини (команди); Типове положення про пожежно-технічну комісію; форми
звітності про пожежі та їх наслідки на об’єктах міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій; Правила пожежної безпеки на для суден, які будуються та
ремонтуються; Положення про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом об’єктів
іноземними фірмами; Тимчасове положення про професійну пожежну охорону МНС України; Правила
пожежної безпеки в Україні; Положення про порядок погодження з органами державного пожежного
нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обґрунтованих відхилень від
обов’язкових вимог нормативних документів [14]; Правила пожежної безпеки на ринках України [15];
Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду [16]; Правила влаштування та
експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у будинках і спорудах;
Правила пожежної безпеки для культових споруд [17]; процедури щодо проведення службових
розслідувань у разі виникнення пожеж [18] та ін.
Деякі нормативно-правові акти було видано окремими та спільними наказами інших державних
органів: МНС України та Держпідприємство України – Ліцензійні умови проводження господарської
діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів і обладнання; Мінпаливенерго України – Положення про порядок розслідування
підземних пожеж на вугільних шахтах [14]; МНС України та МОЗ України – порядок інформування
органів державного пожежного нагляду про звернення чи доставку до медичних закладів осіб з
тілесними ушкодженнями чи отруєннями, отриманими під час пожеж [15]; МО України – Положення
про пожежну безпеку в Збройних Силах Украйни; Служба безпеки України та МНС України –
Інструкція про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об’єктах Служби безпеки України
та взаємодію підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС і Служби безпеки
Украйни під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій [16] та ін.
Указом Президента України від 19 грудня 2003 року № 1467/2003 була затверджена Державна
програма перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної
охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року [19].
Важливого значення для зміцнення державного управління у сфері ПБ мав Указ Президента
України від 10 жовтня 2005 р. №1430/2005, яким було затверджено Положення про Міністерство
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи [20]. У Положенні визначені конкретні завдання та обов’язки міністерства щодо
забезпечення пожежної безпеки в державі.
Постановою КМ України від 25 лютого 2009 р. №136 було введено в дію Положення про
добровільну пожежну дружину (команду)» [17].
Таким чином, починаючи з 2003 р. було прийнято низку нормативно-правових актів у сфері ПБ,
якими була удосконалена структура органів державного управління в сфері ПБ і які забезпечували
регулювання порядку посилення пожежної безпеки на об’єктах державних органів і організацій.
З метою забезпечення надійного захисту населення, навколишнього природного середовища та
небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей і населених
пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації
державної політики в сфері ПБ постановою КМ України від 27 червня 2012 р. № 590 була затверджена
«Державна цільова соціальна програма забезпечення пожежної безпеки на 2012–2015 роки». При цьому
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розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягало в комплексному поетапному вирішенні
проблемних питань у сфері ПБ, у тому числі і шляхом підвищенні ефективності управління з боку органів
державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки, а також
удосконаленням законодавчої, науково-технічної і ресурсної бази [21].
Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 392/2011 «Питання Державної інспекції
техногенної безпеки України» Державний департамент пожежної безпеки разом із Державною
інспекцією цивільного захисту та техногенної безпеки реорганізовані у Державну інспекцію техногенної
безпеки України, з передачею останній підпорядкованих Державному департаменту пожежної безпеки
та Державній інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки органів управління і підрозділів з
одночасним виведенням їх зі складу Міністерства надзвичайних ситуацій України [22].
Прийняттям 2 жовтня 2012 р. Кодексу цивільного захисту України було усунуто існуючі суперечності
та дублювання законодавства у сфері цивільного захисту, до якої входить і сфера ПБ, розмежовані
повноваження і функції центральних і місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання у
зазначеній сфері, визначені в єдиному законодавчому акті засади державної політики у сфері цивільного
захисту [23].
При цьому втратила чинність низка законодавчих і нормативно-правових актів, у тому числі Закон
України «Про пожежну безпеку».
У межах заходів з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади Указом Президента
України від 24.12.2012 р. № 726 утворено Державну службу України з надзвичайних ситуацій шляхом
реорганізації Міністерства надзвичайних ситуацій України та Державної інспекції техногенної безпеки
України [24]. Управління Службою здійснювалося Кабінетом Міністрів через Міністра оборони
України. У рамках вирішення питання спрямування та координації діяльності Державної служби з
надзвичайних ситуацій постановою КМ України від 25 квітня 2014 р. її діяльність стала спрямовуватися
та координуватися КМ України знову, як і в перший історичний період, через Міністра внутрішніх справ
України, хоча преамбула з визначення необхідності таких змін у постанові не наведена [25].
Висновки. Аналіз стану та особливостей нормативно-правового забезпечення державного
управління сферою ПБ в Україні дає змогу переконатися в тому, що воно являє собою досить читку,
ієрархічну та органічно взаємозалежну систему нормативно-правових актів, яка в основному відповідає
сучасним запитам суспільства, хоча і потребує вдосконалення. Результати проведеного дослідження
дозволяють також зробити висновок про те, що у межах чинного законодавства стосовно сфери ПБ в
Україні значна увага приділяється реалізації функції регулювання, у наслідок чого питання
нормативного забезпечення державного управління сферою ПБ з позиції реалізації організуючих і
координуючих впливів на всі складові сфери ПБ залишаються поки ще недостатньо вивченими.
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ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ І ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ
Висвітлено основні аспекти взаємодії держави і церкви у сфері захисту і збереження культурної
спадщини. Розроблено та обгрунтовано рекомендації щодо напрямків взаємодії держави і церкви у
сфері захисту і збереження культурної спадщини.
Ключові слова: держава, церква, культурна спадщина, релігійні організації, громадське
суспільство.
Гошовская В. А., Онищук С. В. Взаимодействие государства и церкви в сфере защиты и
сохранения культурного наследия.
Освещены основные аспекты взаимодействия государства и церкви в сфере защиты и сохранения
культурного наследия. Разработаны и обоснованы рекомендации относительно направлений
взаимодействия государства и церкви в сфере защиты и сохранения культурного наследия.
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Hoshovska V. A., Onishchuk S. V. The Interaction of Church and State in the Sphere of Protection
and Preservation of Cultural Heritage.
The main aspects of cooperation between the state and the church in the field of protection and
preservation of cultural heritage are highlighted. The recommendations on areas of cooperation between
church and state in the sphere of protection and preservation of cultural heritage are developed and
substantiated.
Keywords: state, church, cultural heritage, religious organizations, civil society.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Сьогодні вплив церкви на культурний розвиток країни, її участь у відродженні та
збереженні історичної спадщини є вкрай неоднозначним. Існують численні проблеми організаційного,
правового, матеріально-фінансового, ідеологічного, наукового характеру. Немає теоретикометодологічних засад вивчення, збереження та використання тієї частини національної історикокультурної спадщини, яка з’явилася та досі функціонує на українських землях під безпосереднім або
опосередкованим впливом церкви. Ідеться не лише про церковні архітектурні ансамблі минулих століть,
храми, ікони, літературні, історичні, філософські твори релігійного змісту, найкращі зразки
проповідницького мистецтва, церковне начиння і вжиткові речі, що мають культурну цінність, духовну
спадщину та особисті фонди українських церковних діячів і богословів, церковне малярство і
скульптуру, але й релігійні сюжети в українському образотворчому мистецтві, музичній культурі,
національні і народні обряди, звичаї, традиції тощо [1].
Разом із тим варто погодитися з вітчизняними дослідниками, що нині в Україні створюються
необхідні передумови для об’єктивного з’ясування та висвітлення питань щодо справжнього внеску
церкви в розвиток національної культури [1].
Найважливішим напрямом діяльності церкви, пов’язаним зі збереженням та відродженням
історичної й культурної спадщини української нації, є збереження матеріальних пам’яток історії та
культури.
Метою статті є розгляд основних аспектів взаємодії держави і церкви у сфері захисту і
збереження культурної спадщини, а також розробка та висвітлення рекомендацій щодо напрямків їх
взаємодії у даній сфері.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні найбільш активно в культурній сфері серед традиційних
християнських церков діють УПЦ МП та УГКЦ. Зокрема, Синодальний відділ УПЦ МП «Церква і
культура» та Синодальний відділ УПЦ МП по архітектурі, будівництву та охороні пам’яток церковної
архітектури були створені 2008 року, Комісія УГКЦ з питань культури – у 2010-му. Своєю чергою, в
УПЦ КП та УАПЦ немає окремих структурних підрозділів, які займалися б питаннями культурної
спадщини.
У питаннях відродження історичної й культурної спадщини церква намагається активно
співпрацювати з органами державної влади та громадськими організаціями. Зокрема, відділ «Церква і
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культура» УПЦ МП спільно з Музеєм історії міста Києва, на чиєму балансі перебувають печери ХI–
ХII ст. давньоруського Гнилецького монастиря в урочищі «Церковщина», 2011 року звернувся з листом
до Президента України, Прем’єр-міністра України, міністра культури та Голови КМДА з проханням
надати допомогу у справі порятунку унікального печерного комплексу, що дало позитивний результат і
в печерах розпочалися відповідні роботи. Відділ також налагодив ефективну взаємодію з державними
закладами, що реставрують витвори мистецтва – ікони, стародруки, предмети церковного вжитку,
внаслідок чого спільними зусиллями для музею «Православна Україна» було відреставровано багато
пам’яток старовини [2].
Як позитивний приклад співпраці церкви та громадських організацій можна відзначити, зокрема,
започаткований 2012 року на Львівщині за ініціативи Міжконфесійної комісії Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури, науковців Національного університету «Львівська політехніка»
проект щодо інвентаризації та паспортизації церковного майна області із застосуванням технологій
лазерного сканування, метою якого є облік та докладний опис відповідного сакрального спадку [3].
Водночас у сфері збереження й відродження історичної та культурної спадщини суспільні,
державні та церковні інтереси не завжди збігаються. Передусім це пов’язано з проблемою повернення
культових споруд, майна їх законним власникам, тобто релігійним організаціям.
Прийнятий ще 1991 року Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»
задекларував чимало положень стосовно майнового стану релігійних організацій, зокрема забезпечення
їх культовими приміщеннями та майном. Згідно з Указом Президента України «Про заходи щодо
повернення релігійним організаціям культового майна» (№ 125 від 4 березня 1992 року) Кабінет
Міністрів України мав визначити ті пам’ятки архітектури, які можуть бути передані релігійним
організаціям. Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування давалася низка доручень, зокрема:
щодо здійснення передачі у власність чи в безоплатне користування культових будівель, що
використовуються не за призначенням; вирішення питання про відселення з території КиєвоПечерського історико-культурного заповідника усіх організацій і установ, діяльність яких не пов’язана з
виконанням його статутних завдань; проведення інвентаризації культового майна, що зберігається у
фондах музеїв та архівів для вирішення питання про можливість його подальшого використання за
призначенням; сприяння релігійним організаціям у зведенні культових будівель [4]. На виконання цього
указу релігійним організаціям було повернуто у власність понад 3500 храмів та інших культових споруд,
а також понад 10 000 предметів культового і церковного вжитку [5, с. 53]. Розпорядження Президента
України «Про повернення релігійним організаціям культового майна» (№ 53 від 22 червня 1996 року)
розширило перелік об’єктів, які повинні були повернуті церкві (про це йшлося також у розпорядженні
Кабінету Міністрів України «Щодо забезпечення поетапного повернення релігійним організаціям
культових будівель, які не використовуються або використовуються не за призначенням» (№ 290),
виданому у травні 1998 року).
14 лютого 2002 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про умови передачі
культових будівель – визначних пам’яток архітектури релігійним організаціям», якою скасував
Постанову Ради Міністрів Української РСР «Про перелік пам’яток архітектури, які підлягають у
постійне користування релігійним організаціям» (№ 83 від 5 квітня 1991 року) і встановив, що культові
будівлі – визначні пам’ятки архітектури, можуть передаватися в користування релігійним організаціям.
Проте «передача може здійснюватися лише за умови вирішення питань, пов’язаних з переміщенням тих
закладів, установ і організацій, що займають ці культові будівлі, до інших приміщень» [6].
При цьому Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» містив положення, яке
зобов’язувало власників та користувачів культових споруд та іншого майна, що є історичною,
художньою або іншою культурною цінністю, дотримуватися встановлених правил охорони і
використання пам’яток історії та культури.
У цьому контексті варто зазначити, що масове повернення релігійним організаціям церковних
будівель, розв’язуючи одні проблеми, викликає, як правило, нові. По-перше, у багатьох колишніх
храмах були розміщені заклади культури – державні та громадські бібліотеки, музеї. Внаслідок цього
чимало музеїв, що залишилися без приміщень, опинилися перед реальною загрозою закриття або
зникнення взагалі [1].
По-друге, часто церкви виявлялися не готовими на належному рівні утримувати історикокультурні пам’ятки. Через брак коштів, ремонтні та реставраційні роботи культових споруд, які
повертаються церквам, нерідко виконуються не професійно, що завдає непоправної шкоди національній
історико-культурній спадщині. Більше того, об’єкти сакрального спадку, що знаходяться у віданні
церков, переважно сприймаються останніми не як цінності, історичне надбання всього українського
народу, а суто функціонально. Відповідно, про збереження пам’яток у їх оригінальному, автентичному
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вигляді мова не йде. Наприклад, 2007 року за ініціативи церковного керівництва Києво-Печерської
лаври були зруйновані ворота в Нижніх Печерах, зведені 1850 року. У 2012 році Свято-Покровський
жіночий монастир Української православної церкви Московського патріархату виявив намір замість
історичної брами (витвір ХІХ ст.) побудувати нову – цегляну. В Андріївській церкві унікальні ікони та
фрески руйнуються кіптявою від свічок під час богослужінь. У регіонах парафіяльні священики інколи
свідомо руйнують старовинні будівлі церков, щоби на їх місці збудувати нові, більш привабливі для
вірян [3]. Негативне враження справили оприлюднені факти «перемальовування» фрескових розписів
ХVIII ст. у храмах Києво-Печерської лаври та «оновлення» святих мощей у лаврських печерах, здійснені
УПЦ МП.
Складною є ситуація навколо Десятинної церкви. Попри оцінку іноземних і вітчизняних експертів,
які аргументовано доводять недоречність відтворення храму, підтримку громадських активістів, УПЦ
МП тим не менше намагається поновити на руїнах храму православний комплекс. Отож, розуміння
культурної спадщини в конфесійному середовищі є не надто розвиненим.
По-третє, не кожна церква має можливості, відповідних фахівців для ведення всього комплексу
пам’яткознавчих досліджень і пам’яткоохоронних робіт (археологів, істориків, мистецтвознавців,
художників, реставраторів), оскільки пам’яткознавча та пам’яткоохоронна робота не належить до
основних видів церковної діяльності.
По-четверте, нові церковні споруди нерідко виконуються на низькому архітектурно-мистецькому
рівні, оскільки до проектування, спорудження та облаштування храмів церквами залучаються
малокваліфіковані особи, які не завжди розуміють специфіку церковної архітектури та мистецтва, як
наслідок, з’являються низькопробні й еклектичні в архітектурно-стильовому сенсі культові споруди, які
порушують багаті традиції вітчизняного храмобудування, підривають високий авторитет церковної
архітектури і культури. Церкви, фінансуючи й освячуючи неякісне в архітектурному відношенні
храмове будівництво, по суті, сприяють цьому процесу [1].
Нинішні стандарти збереження та норми захисту, які представлені релігійною спадщиною та
священними місцями, є недостатніми для збереження та вимог управління. Загальні принципи
збереження та норми захисту часто створюються без активної участі релігійних громад. Саме тому
традиційні церкви та релігійні організації, будучи частиною громадянського суспільства, мають
здійснювати постійну експертизу проектів нормативно-правових актів як механізм соціального
контролю, що перешкоджає ухваленню некомпетентних управлінських рішень в будь-якій сфері або
неадекватного виконання ухвалених рішень. А це відіграє особливу роль у побудові правової держави,
справедливої правової системи, дієвих правових механізмів дотримання прав і свобод людини [7, с. 84].
Беручи до уваги те, що багато країн веде конкретну політику щодо релігійних об’єктів, розроблену
в координації з національними або місцевими органами влади та експертами, важливо винести деякі
уроки із цієї політики та встановити зв’язки між різними підходами, які будуть спільними для всіх, коли
йтиметься про захист релігійної спадщини.
Питання реституції культурної власності в країни їх походження є однією з найважливіших
проблем, яка обговорюється в ЮНЕСКО та в міжурядовому комітеті з питання повернення культурної
власності у країни їх походження або реституції у разі незаконного присвоєння.
У вересні 2013 року Законом України була ратифікована Рамкова Конвенція Ради Європи про
значення культурної спадщини для суспільства. Дана Конвенція і містить норми про доступ до
культурної спадщини, демократичну участь, громадський аналіз та обговорення можливостей і проблем,
пов’язаних з культурною власністю. Проте і надалі серйозною проблемою в Україні залишається грабіж,
руйнування та незаконна торгівля викраденими культурними цінностями. Крім того, як зазначив
І. Онищук, у 2013 році була спроба прийняття Верховною Радою України законопроекту, який
конструював систему легалізації «чорних розкопок» й узаконював обіг нелегальних археологічних
предметів та колекцій, сформованих незаконним шляхом. Актуальним на сьогодні, особливо в контексті
подій, що відбуваються на Сході країни, є приєднання України до Міжнародного комітету «Блакитний
Щит». Блакитний Щит – назва мережі неурядових організацій, покликаних забезпечувати захист
культурної власності у разі збройного конфлікту та стихійних лих. Міжнародний комітет Блакитного
Щита (МКБЩ), засновано в 1996 році в Парижі головними виконавчими директорами п’яти
міжнародних неурядових організацій, що працюють в галузі культури. У мирний час, за відсутності
злочинних посягань, об’єкти культурної спадщини також піддаються постійній небезпеці. Однією з
найбільших проблем постають крадіжки об’єктів культури, у тому числі сакральних предметів,
археологічних пам’яток, та так звана «чорна археологія» [8, с. 95].
Для усунення вищезазначених негативних факторів було б доцільно:
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– створити з-поміж світських і церковних фахівців спеціальну архітектурну експертну раду, яка
розглядала б і затверджувала проекти реставраційних робіт культових споруд та нового церковного
будівництва, сприяла поліпшенню їх художнього стилю і форми;
– враховуючи європейський досвід (Італія, Греція, Німеччина), окремі собори, що становлять
вагому культурну цінність (зокрема, є в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО), передати державі та
перетворити їх на музеї;
– на окремі сакральні пам’ятки культури, які мають передусім музейну цінність у масштабах
країни, встановити спільне право власності – держави та відповідних релігійних організацій, а відтак
спільного їх використання й отримання прибутку;
– приєднання України до Міжнародного комітету «Блакитний Щит», що суттєво посилить захист
релігійно-культурної спадщини, сприятиме створенню систем, механізмів і принципів збереження та
комплексного управління релігійними об’єктами.
– здійснення співпраці з Міжнародним центром дослідження, збереження та реставрації
культурної спадщини (ICСROM);
– сприяти законодавчій ініціативі щодо ратифікації Україною Другого протоколу до Гаазької
конвенції та ратифікації Конвенції УНІДРУА про викрадену або незаконно вивезену культурну
власність;
– сприяти участі представників церков і релігійних організацій у навчальних програмах, що
проводяться Міжнародним центром дослідження, збереження та реставрації культурної спадщини
(ICСROM), з метою підготовки спеціалістів з менеджменту пам’ятко-охоронної діяльності, ідентифікації
культурних цінностей та фахівців різноманітного профілю з консервації та реставрації рухомих і
нерухомих пам’яток;
– сприяти відповідальному застосуванню Рамкової конвенції Ради Європи про значення
культурної спадщини для суспільства, яка ратифікована у вересні 2013 року;
– створити електронну базу даних, яка складатиметься з облікових ідентифікаційних карток
предметів мистецтва, антикваріату і старожитностей з метою запобігання викраденню та повернення
старовинних ікон, дзвонів, чаш, скульптур та інших сакральних предметів;
– сприяти залученню інститутів громадянського суспільства до процесу проведення аналізу,
порівняння й оцінки якості законодавства і правозастосування крізь призму релігійних прагнень
громадянського суспільства.
Висновки. Розгляд даного питання дає можливість сформувати основні рекомендації щодо
напрямків взаємодії держави і церкви у сфері захисту і збереження культурної спадщини, до яких можна
віднести:
– приєднання України до Міжнародного комітету «Блакитний Щит», що суттєво посилить захист
релігійно-культурної спадщини, сприятиме створенню систем, механізмів і принципів збереження та
комплексного управління релігійними об’єктами;
– здійснювання співпраці з Міжнародним центром дослідження, збереження та реставрації
культурної спадщини (ICСROM);
– сприяти законодавчій ініціативі щодо ратифікації Україною Другого протоколу до Гаазької
конвенції та ратифікації Конвенції УНІДРУА про викрадену або незаконно вивезену культурну
власність;
– сприяти участі представників церков і релігійних організацій у навчальних програмах Римського
центру IККРOMу з метою підготовки спеціалістів з менеджменту пам’ятко-охоронної діяльності,
ідентифікації культурних цінностей та фахівців різноманітного профілю з консервації та реставрації
рухомих і нерухомих пам’яток;
– сприяти відповідальному застосуванню Рамкової конвенції Ради Європи 2005 р. про значення
культурної спадщини для суспільства, особливо в частині моніторингу та співробітництва, як
інструментів для прийняття стандартів найкращої практики Ради Європи;
– задля запобігання викраденню та повернення старовинних ікон, дзвонів, чаш, скульптур та інших
сакральних предметів – створити електронну базу даних, яка складатиметься з облікових
ідентифікаційних карток предметів мистецтва, антикваріату і старожитностей;
– сприяти залученню інститутів громадянського суспільства до процесу проведення аналізу,
порівняння й оцінки якості законодавства і правозастосування крізь призму релігійних прагнень
громадянського суспільства.
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ПРИТЯГНЕННЯ ВИННИХ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ
БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Проаналізовано практику розгляду постанов та ухвал судів за порушення фізичними та
юридичними особами законодавства в сфері благоустрою населених пунктів та виявлені недоліки
існуючих правових механізмів контролю у цій сфері. У результаті досліджень запропоновано пропозиції
щодо удосконалення інструментарію притягнення винних до адміністративної відповідальності в цій
сфері.
Ключові слова: державне регулювання, сфера благоустрою населених пунктів, благоустрій,
житлово-комунальне господарство, державна політика, державне управління, нормативно-правове
регулювання.
Игнатенко А. П. Привлечение виновных к административной ответственности в сфере
благоустройства населенных пунктов.
Проанализирована практика рассмотрения постановлений и решений судов за нарушение
физическими и юридическими лицами законодательства в сфере благоустройства населенных пунктов
и выявлены недостатки существующих механизмов контролю в этой сфере. В результате
исследований предоставлены предложения по совершенствованию инструментария привлечения
виновных к административной ответственности в этой сфере.
Ключевые слова: государственное регулирование, сфера благоустройства, благоустройство,
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Ignatenko O. P. Bringing Perpetrators to Administrative Responsibility in the Area of Beautification of
Human Settlements.
There was analyzed procedure for handling resolutions and decisions of the courts for violation of natural
and legal persons legislation in the area of beautification of human settlements and identified deficiencies
existing legal mechanisms of control in this area. Our results suggested proposals to improve tools bring the
perpetrators to administrative responsibility in this area.
Keywords: government regulation, area of beautification of human settlements, beautification of human
settlements, housing & municipal economy, public policy, public management, legal regulation.
У державному управлінні контроль розглядається як один із важливих його елементів, за
допомогою якого забезпечується своєчасність внесення коректив в управлінську діяльність, отримання
інформації про реальний стан справ у сфері державного управління, виявлення порушень чинного
законодавства та відхилень від установлених стандартів і правил, а також прийнятих управлінських
рішень [1, с. 112].
Контроль в сфері благоустрою населених пунктів здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про благоустрій населених пунктів» [2].
Одним із аспектів контролю є наявний правовий інструментарій щодо його здійснення,
недосконалість якого не забезпечує притягнення винних юридичних та фізичних осіб до
адміністративної відповідальності за порушення законодавства в сфері благоустрою населених пунктів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового регулювання механізмів притягнення
винних у сфері благоустрою населених пунктів до адміністративної відповідальності присвятили такі
вітчизняні дослідники.
Дослідник Є. В. Пряхін [3] в своїй роботі розглядав функції та застосування вимог Кодексу
України про адміністративні правопорушення [4] щодо контролю в сфері благоустрою за органами
виконавчої влади, та надав пропозиції щодо їх удосконалення виходячи із адміністративної реформи.
Також питання контролю в сфері благоустрою населених пунктів розглядав Щербина Є. М. [5],
який в своїй роботі пропонував: прийняти Інструкцію щодо притягнення до відповідальності за
адміністративні проступки, пов’язані з порушенням державних стандартів, норм і правил у сфері
благоустрою населених пунктів; оптимізувати розгляд справ у сфері благоустрою населених пунктів
шляхом надання прав розглядати справи за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері
благоустрою населених пунктів згідно із статтею 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення [4] особам, уповноваженим складати протокол; розширити коло органів виконавчої
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влади, що здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою
території населених пунктів. Водночас, у пропозиціях з удосконалення контролю в сфері благоустрою
автором не запропоновано, що має включати в себе Інструкція з притягнення до відповідальності за
адміністративні проступки, пов’язані з порушенням державних стандартів, норм і правил у сфері
благоустрою населених пунктів.
Попередні дослідження, що стосувались правового регулювання інструментарію притягнення
винних у сфері благоустрою населених пунктів до адміністративної відповідальності не ґрунтувались на
аналізі практики судочинстві, вивчення якої дозволить виявити недоліки існуючого інструментарію.
Мета статті полягає у виявленні недоліків існуючого інструментарію притягнення винних до
адміністративної відповідальності у сфері благоустрою населених пунктів за рахунок аналізу практики
судочинстві в цій сфері.
Одним із аспектів дієвості системи контролю в сфері благоустрою населених пунктів є
досконалість інструментарію з притягнення до відповідальності винних осіб у порушенні законодавства
у цій сфері.
Кодекс України про адміністративні правопорушення [4] та стаття 38 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» [6] передбачає розгляд справ про адміністративні правопорушення
виконавчими органами сільських, селищних, міських рад або створення для їх розгляду
адміністративних комісій при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад. За статтею 152
цього Кодексу вони мають право накладати на винних осіб адміністративні стягнення у вигляді штрафу.
При розгляді справ про адміністративне правопорушення виконавчі органи сільських, селищних,
міських рад виносять рішення, а адміністративні комісії – постанови.
Підставою для розгляду адміністративних справ є протокол про адміністративне правопорушення,
складений відповідними органами контролю.
У протоколі зазначаються:
- дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;
- відомості про особу порушника;
- місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;
- прізвища, ініціали, адреса свідків і потерпілих, якщо вони є;
- нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;
- пояснення порушника;
- інші відомості, необхідні для вирішення справи.
Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.
Протокол підписується особою, яка його склала і особою, яка вчинила адміністративне
правопорушення; за наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.
У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис
про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту
протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його
підписання. Під час складення протоколу порушникові роз’яснюються його права і обов’язки, про що
робиться відмітка у протоколі.
Постанову про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її
винесено, а також потерпілим у виконавчий комітет відповідної ради або в районний у місті, міський чи
районний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України [7], з
особливостями встановленими Кодексом України про адміністративні правопорушення [4].
Для встановлення правових прогалин, що не дозволяють належно функціонувати системі
контролю у сфері благоустрою населених пунктів необхідно проаналізувати винесені постанови та
ухвали суду за порушення законодавства в цій сфері.
Особливу увагу необхідно звернути на скасовані судами постанови адміністративних комісій та
рішення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад про порушення законодавства в сфері
благоустрою населених пунктів та на причини їх скасування.
Аналіз застосування статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення [4]
необхідно здійснювати з 2010 року, коли було скасовано попередження як захід адміністративного
стягнення, і залишено застосування тільки штрафних санкцій.
Так, в Єдиному державному реєстрі судових рішень [8] з 2011 року по 2013 рік налічується понад
6 тисяч постанов та ухвал суду щодо порушення фізичними та юридичними особами законодавства в
сфері благоустрою населених пунктів.
Аналіз практики застосування адміністративного законодавства щодо справ за порушення
законодавства у сфері благоустрою населених пунктів показує, що органами, уповноваженими складати
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протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення, під час виробництва за цими
справами допускається значне число порушень, що стосуються вимог, які пред’являються до протоколів
і постанов про адміністративні правопорушення, а також до порядку розгляду адміністративних справ.
Високі показники скасування постанов адміністративних органів обумовлені як низькою якістю
наведених матеріалів, так і помилками органів, що розглядають справи про адміністративні
правопорушення в сфері благоустрою населених пунктів.
Аналіз справ, які були узагальнені, засвідчив, що як в протоколах про адміністративні
правопорушення, так і в постановах адміністративних органів часто не в повному обсязі описуються
ознаки об’єктивної сторони аналізованого правопорушення.
Відповідно до статті 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення [4] орган
(посадова особа) під час підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує
такі питання: чи належить до його компетенції розгляд даної справи, чи правильно складено протокол та
інші матеріали справи про адміністративне правопорушення, чи сповіщено осіб, які беруть участь у
розгляді справи, про час і місце її розгляду, чи витребувано необхідні додаткові матеріали, чи
підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,
потерпілого, їх законних представників і адвоката.
Відповідно до статті 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення [4] доказами в
справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному
законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного
правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для
правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне
правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,
потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів, які
використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення
безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.
Поряд із зазначеними фактами мають місце випадки, коли органи, уповноважені розглядати
справи про адміністративні правопорушення, формально підходять до встановлення обставин у справі,
не приймають до уваги обставини, що свідчать про відсутність вини особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності.
Відповідно до статті 14 Кодексу України про адміністративні правопорушення [4] посадові особи
підлягають адміністративній відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язані з
недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського
порядку, природи, здоров’я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх
службових обов’язків.
Аналіз вивчених справ показав, що в переважній більшості випадків постанови адміністративних
комісій про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення [4] припинялися у зв’язку з відсутністю в діях особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, складу адміністративного правопорушення.
З урахуванням вимог статтею 245 Кодексу України про адміністративні правопорушення [4]
України правильною видається правова позиція суду, згідно з якою особи не підлягають притягненню до
відповідальності за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення [4] у разі, коли
склад правопорушення відноситься не до порушень у сфері благоустрою населених пунктів, а до інших
правил і норм, які є предметом регулювання законодавства, тому мали місце випадки скасування
постанов органів, уповноважених залучати осіб до адміністративної відповідальності, в силу відсутності
належної правової кваліфікації складу адміністративного правопорушення.
Від чіткості та вичерпаності викладення положень місцевих правил благоустрою залежить і
правильність їх трактування під час визначення факту скоєння правопорушення за статтею 152 Кодексу
України про адміністративні правопорушення [4], покарання саме винних осіб у сфері благоустрою
населених пунктів.
Відміна постанов органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні
правопорушення, за рядом справ пов’язана з неправильним визначенням суб’єкта правопорушення.
Так, під час визначення суб’єкта відповідальності органи, які залучають осіб до адміністративної
відповідальності не завжди враховують вимоги місцевих Правил благоустрою. Це стосується, зокрема,
складів, пов’язаних з не встановленням урн, невиконанням обов’язків з прибирання основних і
прилеглих територій тощо. У даному випадку необхідно виходити з відповідних положень місцевих
Правил благоустрою, що стосуються питань хто є відповідальним за виконання конкретного обов’язку.
Крім того, під час виявлення ознак правопорушення посадова особа, правомочна складати
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протокол, повинна також визначитися зі статусом правопорушника (посадова особа чи фізична особа).
Залучаючи до адміністративної відповідальності посадових осіб юридичних осіб органи контролю
у сфері благоустрою населених пунктів не завжди враховують, що однією з основних умов залучення до
адміністративної відповідальності посадової особи законом передбачено наявність невиконання цією
особою своїх службових обов’язків. Тому під час визначення посадової особи, що підлягає притягненню
до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення у сфері
благоустрою населених пунктів, слід враховувати повноваження посадової особи, до якої відносяться
відповідні питання.
Опрацювання судових ухвал та постанов засвідчило, що поряд з відміною постанов
адміністративних комісій за відсутністю складу правопорушення, значне число постанов скасовано у
зв’язку з допущеними процесуальними порушеннями в ході провадження у справі щодо неповноти під
час зібрання матеріалів.
Нормами, викладеними в статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено,
що загальним правилом, що випливає з принципу змагальності, кожна сторона повинна подати докази
на підтвердження обставин, на які вона посилається, або на спростування обставин, про які стверджує
інша сторона. При розгляді справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних
повноважень встановлена презумпція його винуватості. Презумпція винуватості покладає на суб’єкта
владних повноважень обов’язок якого аргументовано, посилаючись на докази, довести правомірність
свого рішення, дії чи бездіяльності та спростувати твердження позивача про порушення його прав,
свобод чи інтересів. Суб’єктом владних повноважень є відповідач у справі зобов’язаний подати суду всі
наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі, незалежно від
того, на чию користь вони можуть бути використані – на користь відповідача чи позивача
Відсутність сповіщення про місце і час розгляду справи також було підставою для скасування
значної частини постанов адміністративних органів.
Це порушення процесуальних вимог є істотним і саме по собі є достатнім для скасування
постанови. Виходячи з положень статті 277-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення [4],
хоча присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і не є обов’язковою
умовою розгляду справи про адміністративне правопорушення, належне повідомлення цієї особи про
час і місце розгляду справи є необхідним. Тим часом, під час розгляду адміністративних справ виникало
питання, чи є достатнім і належним сповіщення про засідання адміністративної комісії, здійснене у
формі позначки про дату і місце засідання у протоколі про адміністративне правопорушення. У даному
випадку суди в основному вважали особу повідомленою про розгляд адміністративної справи. З такою
позицією судів слід погодитися. Запис про дату і місце засідання адміністративної комісії, наявний в
протоколі про адміністративне правопорушення, слід визнати належним і достатнім підтвердженням
повідомлення особи, яка притягається до відповідальності, за умови, що цей протокол йому вручений.
Між тим, за відсутності підтвердження про вручення протоколу про адміністративне правопорушення,
таке повідомлення не може бути визнано належним.
Таким чином, аналізуючи задоволені скарги на постанови адміністративних органів про
притягнення до адміністративної відповідальності, слід зробити висновок, що в переважній більшості
випадків постанови про притягнення до адміністративної відповідальності виносяться з порушеннями
щодо неповноти з’ясування обставин вчиненого правопорушення, відсутності належної правової
кваліфікації, неналежного оформлення доказів (з яких не вбачається вина особи), а також недотримання
порядку притягнення до адміністративної відповідальності.
У деяких випадках посадові особи, уповноважені складати протоколи про адміністративні
правопорушення, формально підходять до фіксації доказів, що підтверджують провину особи, щодо якої
складено протокол.
Водночас, коли винуватість особи у вчиненні адміністративного правопорушення за статтею 152
Кодексу України про адміністративні правопорушення [4] не є безперечною, зазначений Кодекс не дає
посадовим особам, уповноваженим складати протоколи про адміністративні правопорушення або судам
достатніх процесуальних інструментів для встановлення істини у справі. По суті, законом не визначений
процес зібрання доказів у адміністративній справі. Як саме опитувати свідків? Як їх встановлювати,
якщо їхні дані невідомі (знову таки, хто має це робити?). Цього зазначений Кодекс детально не
регламентує. Не визначений порядок витребування у тих чи інших організацій необхідних даних, які є
необхідними для встановлення справжньої ситуації щодо порушення законодавства в сфері благоустрою
населених пунктів. Статтею 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення [4]
передбачений досить широкий спектр можливих доказів адміністративного правопорушення, але немає
чіткого визначення які з цих доказів можуть бути визначальними під час визначення вини особи саме у
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порушенні законодавства в сфері благоустрою населених пунктів. Наприклад, стаття 251 Кодексу
України про адміністративні правопорушення [4] включає у перелік доказів висновок експертизи, однак
зазначений Кодекс не роз’яснює, хто саме і як має цю експертизу призначати, яким процесуальним
документом це оформляється, які права та обов’язки експертів, і багато інших моментів. Тому
експертизи у цій категорії справ призначаються вкрай рідко. При цьому ситуація ускладнюється ще й
невеликими термінами адміністративного стягнення, передбаченими статтею 38 Кодексу України про
адміністративні правопорушення [4]: за два місяці далеко не завжди вдається зібрати необхідні докази,
особливо якщо необхідно провести експертизу.
Таким чином, Кодекс України про адміністративні правопорушення [4] у зазначених питаннях
потребує удосконалення, а також необхідно розробити та затвердити Методику щодо притягнення до
адміністративної відповідальності про порушення законодавства в сфері благоустрою населених
пунктів.
Посадові особи, уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення, за
законом можуть лише скласти протокол на ймовірного порушника. Проводити будь-яке розслідування у
них немає повноважень (тут варто пам’ятати про ст. 19 Конституції [9], яка наказує посадовим особам
органів державної влади діяти лише в межах, способом і в порядку, прямо передбачених законом).
Своєю чергою суддя, який розглядає цю справу, не завжди налаштований на детальне з’ясування
обставин справи, а більшість із них не мають відповідної підготовки, щоб оцінювати специфічні
обставини правопорушення законодавства в сфері благоустрою населених пунктів. Крім того, суддя
пов’язаний тим самим терміном, передбаченим статтею 38 Кодексу України про адміністративні
правопорушення [4], і перед ним стоїть вибір: встановлювати детально обставини справи і ризикувати
неможливістю призначати адміністративне стягнення, або зробити суд швидким і не завжди
справедливим.
Якщо суддя встановить, що посадові особи неправильно визначили порушника законодавства в
сфері благоустрою населених пунктів, він може закрити справу проти того, на кого був складений
адміністративний протокол за відсутністю складу правопорушення, утім позбавлений можливості вжити
заходів до притягнення до відповідальності справжнього винуватця. Тож якщо через недостатність
доказів на особу, яка саме порушила законодавство в сфері благоустрою населених пунктів, не
складений протокол на місці події, то адміністративної відповідальності така особа, швидше за все,
уникне. Відповідних повноважень судді просто не дає Кодекс України про адміністративні
правопорушення [4], та й терміни призначення адміністративного стягнення за час розгляду справи і
можливого повернення його адміністративній комісії, як правило, вже минають. Як наслідок,
процесуально винуватець не визначений, і висновок суду про винуватця доводиться встановлювати з
тексту постанови, іноді побічно.
Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення [4] особа підлягає
адміністративній відповідальності тільки за ті адміністративні правопорушення, щодо яких встановлено
її провину. Непереборні сумніви у винуватості особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, тлумачаться на користь цієї особи.
Нормами статей 245 та 280 Кодексу України про адміністративні правопорушення [4] визначено,
що завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне,
повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом,
забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють
вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі
додержання законів, зміцнення законності. Орган (посадова особа) при розгляді справи про
адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне
правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній
відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову
шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд
громадської організації, трудового колективу, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для
правильного вирішення справи.
Статтями 61-62 Конституції України [9] визначено, що юридична відповідальність особи має
індивідуальний характер, обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, усі сумніви щодо
доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
За змістом статті 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення [4] адміністративне
стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила
правопорушення. Застосування адміністративних стягнень до осіб, які не вчинили
адмінправопорушення, є неприпустимим.
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Відповідно до статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних
справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо
доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він
заперечує проти позову, суб’єкт владних повноважень зобов’язаний подати суду всі наявні в нього
документи та матеріали.
Таким чином, для покращення системи контролю в сфері благоустрою населених пунктів
необхідно удосконалити Кодекс України про адміністративні правопорушення [4] в частині збирання
доказів, наявності та опитування свідків, а також проведення експертиз, розробити та затвердити
Методику щодо притягнення до адміністративної відповідальності про порушення законодавства в сфері
благоустрою населених пунктів. Ця Методика має включати зразки форм протоколів та постанов по
справі про адміністративне правопорушення, а також рекомендації із збирання доказів. У подальших
розвідках необхідно вивчити підходи до визначення відповідальність в сфері благоустрою населених
пунктів.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ВИМОГ ДО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ НА
ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ
НА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
У статті розглянуто можливості вдосконалення правового механізму державного управління
якістю підготовки науково-педагогічних кадрів в контексті зміни окремих інституціональних норм. У
статті подано результати критичного аналізу змісту вимог до публікації результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Крім того, стаття містить пропозиції щодо
напрямів вдосконалення змісту Проекту наказу «Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» .
Ключові слова: державне управління якістю освіти, вимоги до публікацій, якість підготовки
науково-педагогічних кадрів; вимоги до здобуття наукового ступеня; механізми державного управління.
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Мороз В. М. Совершенствование содержания требований к публикациям результатов
диссертаций на соискание ученой степени, как направление государственно-управленческого
влияния на качество подготовки научно-педагогических кадров.
В статье рассмотрены возможности совершенствования правового механизма государственного
управления качеством подготовки научно-педагогических кадров в контексте изменения отдельных
институциональных норм. В статье представлены результаты критического анализа содержания
требований к публикации результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук. Кроме того, статья содержит предложения по совершенствованию содержания
проекта приказа «Об опубликовании результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора
и кандидата наук».
Ключевые слова: государственное управление качеством образования, требования к публикациям,
качество подготовки научно-педагогических кадров; требования к получению ученой степени;
механизмы государственного управления.
Moroz V. M. Improving the Content of Requirements for Publishing the Results of Scientific Degree
Theses, as a Direction of Public Administrational Influence on the Quality of Training Pedagogical Staff.
The article considers the possibility of improving the legal mechanism of public administration by quality
of training of the teaching staff in the context of changes in individual institutional norms. The article describes
the results of a critical analysis of the requirements to the publication of the thesis for a doctor of science
degree and a PhD degree. In addition, the article provides suggestions for ways to improve the content of the
Order «On the publication of the results of theses for the degrees of doctor and candidate of sciences».
Keywords: public administration of quality of education, requirements for publication, quality training of
the teaching staff; requirements for the scientific degree; mechanisms of governance.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Останнім часом, проблематика державного управління якістю надання освітніх послуг все
далі частіше стає предметом обговорення не лише серед фахівців профільних установ та організацій, а у
тому числі і серед представників громадських інститутів та інституцій. Така увага суспільства до питань
якості освіти, обумовлена, перш за все тим, що саме освіта є основою для «інтелектуального,
культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави» [1]. Крім того,
освіта є тим механізмом, функціонування якого забезпечує засвоєння сучасним поколінням минулого
досвіду та знань, а також обумовлює їх продукування та розвиток. З огляду на визначальну значущість
освіти для суспільно-економічного розвитку держави, суспільство, використовуючи власні та державні
інститути впливу на освітянську галузь, завжди прагнуло до підвищення ефективності функціонування
механізмів накопичення та передачі знань, соціального досвіду, відтворення та розвитку культури.
Цілком очевидно, що державні інститути без підтримки суспільних інституцій та інститутів, не можуть
забезпечити не лише всебічний розвиток інтелектуального потенціалу суспільства, а і розвиток людини
як особистості та найвищої цінності суспільства. Питання компетенції суспільних інститутів та
інституцій у забезпеченні якості освіти знайшло своє відображення у нормах Закону України «Про вищу
освіту», а саме в тій частині його змісту, яка пов’язана з повноваженнями Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти [2]. На значущість місця та ролі суспільних інститутів та інституцій у
забезпеченні якості вищої освіти звернув увагу Міністр освіти і науки України С. Квіт. На переконання
С. Квіта, відповідальність за якість освіти повинна покладатись безпосередньо на університети, в той
час як головним суб’єктом контролю за якістю надання освітніх послуг, повинно виступати Національне
агентство із забезпечення якості вищої освіти [3]. Виникає ситуація, за якої головним суб’єктом та
об’єктом контролю якості освіти виступають суспільні інститути. Разом з тим, таке домінуюче
позиціонування згаданих інституцій не суперечить практиці прояву компетенції держави у процесі
забезпечення якості освітніх послуг, адже держава, відповідно до природи свого утворення, є
результатом суспільної діяльності або, іншими словами, «держава є продуктом суспільства на певному
етапі розвитку» [4, с. 191]. Отже, не дивлячись на розширення компетенції суспільства, а відповідно і
його відповідальності, у вирішенні питань забезпечення якості освітніх послуг, держава була і
залишається тим інститутом, який відповідно до мети свого існування, є чи не найбільш зацікавленим
суб’єктом у результативності процесу розбудови ефективно діючої системи вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми. Питання
державного управління сферою освіти постійно перебувають у межах кола наукових інтересів
дослідників. Серед найбільш знакових науково-комунікативних заходів, тематика яких була спрямована
на пошук ефективних механізмів державно-управлінського впливу на розвиток системи освіти та
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підвищення її якості, слід виділити: науково-практичну конференцію за міжнародною участю
«Технології забезпечення якості освіти в державному управлінні: виклики сьогодення» (30.11.2012,
м. Київ – Національна академія державного управління при Президентові України), у межах роботи якої
учасники розглянули питання забезпечення якості навчального процесу; VІ Міжнародну науковопрактичну конференцію «Управління в освіті» (18–19.04.2013, м. Львів – Національний університет
«Львівська політехніка»), серед тематичних напрямів роботи якої були розглянуті механізми державного
управління в освіті та система управління якістю підготовки фахівців; наукову конференцію
«Забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти України» (02.10.2014, м. Київ –
Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв). На пленарному засіданні останнього
науково-комунікативного заходу, було звернуто увагу, що саме «освіта є засадничим важелем у
розвитку людей і суспільств, а для держави – ключовим фактором перетворення в успішного актора в
глобальному змаганні» [5]. Серед останніх наукових досліджень, тематична спрямованість яких
пов’язана з державним регулюванням процесів розвитку системи освіти та питаннями державного
контролю за якістю надання освітніх послуг, слід звернути увагу на роботи Александрова В. Т.
(монографія «Державні механізми управління якістю неперервної освіти в Україні» – систематизовано
та обґрунтовано методи дослідження механізмів управління якістю всіх рівнів неперервної освіти в
Україні; виявлено проблеми державних механізмів управління якістю неперервної освіти та
запропоновано шляхи їх вирішення як на центральному, так і на регіональному рівні управління) [6],
Лукіної Т. О. (монографія «Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні» –
розкрито сутність механізмів державного управління якістю загальної середньої освіти та
запропоновано модель державного стандарту її якості) [7], Огаренка В. М. (монографія «Державне
регулювання діяльності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг» – розглянуто
методологічні засади державного управління системою освіти та обґрунтовано шляхи удосконалення
кадрової політики на ринку освітніх послуг) [8], Паращенко Л. І. (монографія «Державне управління
розвитком загальної середньої освіти в Україні: методології, стратегії, механізми» – визначено
механізми державного управління, які забезпечують розвиток системи загальної середньої освіти та
визначено зміст структурної моделі механізму державного управління її розвитком) [9], Садкового В. П.
(монографія «Державне управління у сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців
цивільного захисту України» – висвітлено результати досліджень процесів реформування вищої освіти
за напрямом впровадження європейських освітніх стандартів Болонської системи та запропоновано
напрями щодо підвищення якості вищої освіти) та багатьох інших дослідників.
Проблематика розвитку кадрового потенціалу в контексті забезпечення підготовки спеціалістів та
удосконалення механізмів державного управління освітою як елементу теоретико-методологічні основи
кадрової політики, знайшла своє відображення у дослідженнях А. В. Власюка, В. Г. Гамаюнова,
Г. А. Дмитренка,
О. В. Дубровки,
С. А. Калашникової,
С. А. Коваленко,
Н. М. Колісниченко,
С. В. Майбороди, В. В. Остапчука, О. В. Поступної, Л. П. Полякової, І. М. Сікорської та ін. Разом з тим,
не дивлячись на достатній рівень наукового опрацювання відповідної проблематики, питання
вдосконалення механізмів державного управління сферою освіти, залишаються відкритими для
подальших наукових розробок.
Дискусійними залишаються підходи до змісту механізмів державного управління розвитком сфери
освіти та напрямів державного втручання у функціонування системи освіти як на державному рівні, так і
на рівні окремих її елементів. В контексті порушеної проблематики, слід звернути увагу на питання
державного регулювання процесу кадрового забезпечення системи вищої освіти та впливу на умовами її
ефективного функціонування. Одним з можливих об’єктів державно-управлінського впливу на розвиток
якісної складової професорсько-викладацького складу є система підготовки кадрів вищої кваліфікації, у
межах якої, питання вдосконалення норм щодо публікації результатів дисертацій на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук набувають неабиякої значущості.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). З’ясувати можливості вдосконалення
правового механізму державного управління якістю підготовки науково-педагогічних кадрів в частині
врегулювання протиріч змісту Проекту наказу «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук».
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження проблематики державно-управлінського
впливу на процес підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, незважаючи на цілком конкретний
предмет наукового пошуку, не є простим та однозначним напрямом у межах науки державного
управління. Це пов’язано з тим, що питання державного регулювання розвитку якісної складової
трудового потенціалу професорсько-викладацького складу, відповідно до широкої компетенції свого
прояву, має одночасне позиціонування відразу у декількох напрямках державно-управлінської науки.
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Наприклад, формула спеціальності 25.00.01 (теорія та історія державного управління) передбачає
можливість дослідження порушеної нами проблематики через призму «дослідження теоретикометодологічних засад державного управління як цілеспрямованого впливу держави на стан і розвиток
суспільних процесів і відносин, поведінку та діяльність особи з метою досягнення цілей і реалізації
функцій держави через діяльність органів державної влади». У межах паспорту спеціальності 25.00.01,
питання державного управління якістю вищої освіти та розвитком трудового потенціалу науковопедагогічних кадрів можуть бути розглянуті за такими основними напрями: «реалізація державної влади
в системах управління усіх рівнів» (місце та роль суб’єктів державного управління в системі
функціонування освітньої сфери суспільства); «зв’язки з громадськістю в системі державного
управління» (потужність впливу суспільних інститутів та інституцій на стиль державного управління в
системі вищої освіти); «форми і методи державного управління, їх класифікація» (особливості
використання окремих форм та методів державного управління в системі державного регулювання
якості надання освітніх послуг); «реформування державного управління в Україні й аналіз зарубіжного
досвіду» (зарубіжний досвід щодо місця та ролі суб’єктів держаного управління у забезпеченні
ефективності функціонування та розвитку системи вищої освіти) тощо [10]. Разом з тим, з огляду на
практичну значущість питань підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів для забезпечення
якості надання освітніх послуг, дослідження відповідної проблематики повинно здійснюватись
переважно у межах змісту паспорту спеціальності 25.00.02 (механізми державного управління), адже
саме механізми державного управління є тією складовою державно-управлінського впливу, за
допомогою якої забезпечується практика реалізації державно-управлінських рішень. Наприклад,
формула спеціальності 25.00.02 передбачає «теоретико-методологічне обґрунтування механізмів
державного управління, адміністративно-організаційних напрямів державотворення, функцій,
структури, повноважень і особливостей органів державної влади усіх рівнів», що створює передумови
для найбільш повного та всебічного дослідження обраного нами предмету наукового пошуку. Окремі
напрями спеціальності 25.00.02 передбачають можливість дослідження порушеної проблематики через
призму: «цілей, завдань, функцій держави, стратегії її розвитку» (програмування діяльності суб’єктів
державного управління щодо забезпечення функціонування та розвитку системи освіти); «формування
та реалізації державної політики у сферах державного, регіонального та галузевого управління й інших
сферах суспільного життя» (визначення пріоритетів державно-управлінського впливу на освітянську
галузь); «механізмів державного регулювання окремих галузей і сфер суспільного життя та їх
удосконалення» (обґрунтування та використання форм, методів, засобів та важелів впливу суб’єктів
державного управління на систему освіти та якість продукту її функціонування) [11] тощо. З огляду на
складність та багатогранність прояву обраного нами предмету наукового пошуку, його дослідження
може бути здійснено у контексті будь-якого з вище розглянутих напрямів державно-управлінської
науки, але у межах цієї публікації, ми зосередимо увагу лише на окремих питаннях можливості
удосконалення інституціональних норм щодо публікації результатів дисертацій на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук.
Тематична спрямованість цієї публікації була обумовлена аналізом змісту думок науковців які
були презентовані у межах громадського обговорення проекту наказу Міністра освіти і науки України
«Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
наук» [12]. Оприлюднений 17.07.2014 р. на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України проект
наказу лише за три місяці став предметом обговорення для 369 осіб, що досить переконливо свідчить
про актуальність відповідної проблематики. Слід звернути увагу, що вище наведена кількість
зацікавлених у результатах обговорення осіб, відображує лише тих науковців, які залишили свій
коментар на сторінці інтерактивного спілкування та не враховує вчених які опрацювали відповідні
пропозиції та надіслали їх безпосередньо на електронну поштову скриньку Департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації. До категорії останніх учасників обговорення змісту відповідного проекту
наказу належить і автор цієї публікації. Разом з тим, надіслані нами пропозиції потребують на
обговорення на рівні науково-комунікативного заходу, адже саме у межах відкритого обміну думками,
опрацьовуються найбільш раціональні управлінські рішення.
Залишаючи поза увагою той напрям презентованої вище інтерактивної дискусії який розгорнувся
навколо питання необхідності (доцільної) зменшення кількості публікацій за темою докторської та
кандидатської дисертацій до 15 та 3 одиниць відповідно, хоча і цей напрям також заслуговує на
першочергову увагу науковців, звернемось до проблематики можливості долучення до іноземних
публікацій за темою докторської дисертації статей, опублікованих у матеріалах до наукових
конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, проведених в інших державах. Нагадаємо, Проект
наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття
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наукових ступенів доктора і кандидата наук» у п. 2.1 встановлює норму яка зобов’язує здобувача
наукового ступеня доктора наук мати за темою дисертації «не менше 15 публікацій у наукових (зокрема
електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких: не менше чотирьох публікацій у
наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію, у тому числі
статті, опубліковані в матеріалах до наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів,
проведених в інших державах. До таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях
України, які включені до міжнародних наукометричних баз» [13]. У якості умови здобуття наукового
ступеня кандидата наук п. 2.1 Проекту наказу, відповідна норма щодо кількості статей, встановлена на
рівні «не менше трьох публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та
інших держав, з яких: не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму,
з якого підготовлено дисертацію. Порівнюючи зміст п. 2.1 (вимоги до кількості публікацій необхідних
для здобуття наукового ступеня доктора наук) та 2.2 (вимоги до кількості публікацій необхідних для
здобуття наукового ступеня кандидата наук) можемо виявити протиріччя, сутність якого розкривається
у можливості зарахування до іноземних публікацій тих наукових робіт здобувача науково ступеню
кандидата наук, які були оприлюднені у матеріалах до наукових конференцій, конгресів, симпозіумів,
семінарів, проведених в інших державах, адже така норма передбачається лише для здобувачів
наукового ступеню доктора наук. Відповідно до змісту п. 6 статті 5 Закону України «Провищу освіту»,
науковий ступень доктора філософії (кандидата наук) відносять до освітнього (академічного) і
одночасно першого наукового ступеня, в той час як науковий ступень доктора наук – до другого
наукового ступеню [2]. Цілком очевидно, що рівень доктора наук є вищим за своїм статусом від рівня
кандидата наук, а отже і вимоги до здобуття останнього мали б бути менш жорсткими. Разом з тим, п.2.1
Проекту наказу дозволяє здобувачу наукового ступеню доктора наук зараховувати до іноземних
публікацій у тому числі статті, опубліковані в матеріалах до наукових конференцій, конгресів,
симпозіумів, в той час як норма п.2.2 відповідного проекту наказу, не передбачає такої можливості для
здобувачів наукового ступеня кандидата наук. Наукова стаття, яка була опублікована за результатами
роботи науково-комунікативного заходу, за рівнем свого наукового опрацювання, як правило, є менш
авторитетною за своїм статусом при її порівнянні зі статтею оприлюдненою у періодичному науковому
виданні. Виникає ситуація, за якою вимоги до опублікування результатів дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора наук є менш жорсткими ніж відповідні вимоги до здобуття наукового
ступеня кандидата наук. Зміст останньої тези має певні абстрагування, а саме ми не враховуємо
встановлену кількість відповідних публікацій. Приймаючи до уваги вище наведене, ми також не можемо
підтримати і зміст самої норми щодо можливості долучення до іноземних публікацій за темою
докторської дисертації статей, опублікованих в матеріалах до науково-комунікативних заходів.
На наше переконання, слід залишити без істотних змін встановлену Наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 р. № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» [14] норму, щодо кількості і якості іноземних
публікацій. Діюча на цей час вимога щодо кількості іноземних публікацій необхідних для здобуття
наукового ступеня доктора наук (кандидата наук), встановлює відповідне обмеження на рівні «не менше
чотирьох публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено
дисертацію» («не менше однієї статті …»). На нашу думку, ця норма не лише не потребує певного
пом’якшення, а за умови схвалення науковим співтовариством, може бути посилена вимогою щодо мови
оприлюдненої статті, наприклад, «іноземна публікація, основний текст якої було подано з
використанням однієї з офіційних мов Європейського Союзу». На наше переконання, такий крок
законодавця сприятиме не лише популяризації результатів наукових досліджень українських вчених
серед світової наукової спільноти, а відповідно і зростанню авторитету вітчизняних наукових шкіл, а у
тому числі, і підвищенню якості наукових досліджень. Хочу звернути увагу, що рік тому, я захищав
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук, та мав не лише необхідну кількість публікацій
у іноземних наукових виданнях, а і порівняно широку географію їх позиціонування (Латвія, Естонія,
Казахстан та Російська Федерація). Крім того, наявність іноземних публікацій дозволила автору цієї
статті встановити академічні зв’язки з представниками наукової еліти вище наведених країн та за
результатами їх зацікавленості результатами нашої дисертаційної роботи, отримати від них у
майбутньому позитивні відгуки на автореферат до неї.
Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Приймаючи до
уваги вище наведене можемо сформулювати такі основні висновки.
По-перше, нормативно-правові документи, зміст яких пов’язано з інституалізацією процесу
підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, не лише можуть, а і повинні розглядатись на рівні
складових елементів нормативно-правового механізму державного управління ефективністю
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функціонування та розвитку системи вищої освіти. Слід визнати, що діюча система норм та правил, з
огляду на свою недосконалість у забезпеченні процесів державного регулювання розвитку трудового
потенціалу науково-педагогічних та наукових працівників, потребує на уточнення та корегування.
Одним з напрямів такого корегування може стати удосконалення змісту вимог, які висуваються до
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Разом з тим,
слід розуміти, що правовий механізм державного управління, без одночасного використання потенціалів
економічного, мотиваційного, організаційного та політичного механізмів – не може забезпечити
очікуваного результату щодо якості змін існуючої системи підготовки науково-педагогічних і наукових
кадрів та розвитку їх трудових можливостей.
По-друге, запропонований до обговорення Проект наказу «Про опублікування результатів
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», не дивлячись на своєчасність своєї
появи та актуальність змісту, не є бездоганнім, а отже потребує на уточнення. На наше переконання:
1) не слід прирівнювати статті які були оприлюднені у межах збірника матеріалів наукової
конференції в іншій державі (наприклад, у РФ, Бєларусі, Казахстані тощо) до іноземної публікації.
Цілком очевидно, що статус публікації, яка розміщена у науковому періодичному виданні інших
держав, є дещо вищим ніж статус статті, яка опублікована у матеріалах до наукових конференцій,
конгресів, симпозіумів, семінарів, проведених в інших державах. Можливо, ми можемо вести мову про
встановлення певного співвідношення, наприклад одна іноземна публікація може бути прирівняна до
трьох публікацій, які були оприлюднені за результатами роботи науково-комунікативних заходів за
межами України;
2) за неможливості (недоцільності) усунення з тексту Проекту наказу Міністерства освіти і науки
України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
наук» норми щодо можливості зарахування до іноземних публікацій тих наукових робіт які були
опубліковані в матеріалах до наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, проведених в
інших державах, слід поширити її дію, у тому числі, і на вимоги до публікацій які виконані у межах
здобуття наукового ступеня кандидата наук;
3) публікація може вважатися такою, що розміщена у іноземному науковому виданні, лише за
умови подання її основного тексту однією з офіційних мов Європейського Союзу. Разом з тим,
законодавцю слід уникнути практики формування рекомендованого переліку тих іноземних наукових
видань які можуть бути визнані такими, що відповідають конкретному науковому напряму. Нагадаємо,
що обговорення відповідного питання було ініційовано в МОН наприкінці 2012 року.
По-третє, вдосконалення змісту Проекту наказу «Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» є лише одним з напрямів державноуправлінського впливу на якість підготовки науково-педагогічних кадрів. До умов підвищення рівня
розвитку якісних складових трудового потенціалу науково-педагогічних кадрів слід віднести наявність
ефективно діючої системи державного та громадського контролю за виконанням кожним з учасників
навчально-виховного процесу інституціональних вимог (дотримання вимог нормативно-правових актів;
виконання норм трудової угоди тощо). В контексті порушеної проблематики, також слід звернути увагу,
на визначальне місце та роль адміністрації вищих навчальних закладів у процесі забезпечення якості
процесу підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів та підвищення ефективності розвитку їх
трудового потенціалу.
Вище наведені пропозиції, з огляду на складність змісту та багатогранність прояву порушеної
проблематики, не вичерпують питання вдосконалення норм щодо публікації результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, а лише створюють основу для розгортання
наукової дискусії. Серед перспективних напрямів в організації наукових досліджень слід виділити перш
за все ті, зміст яких пов’язано з можливістю удосконалення окремих норм Наказу «Про опублікування
результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», наприклад, в частині
доцільності прирівняння статусу тих публікацій, які були розміщені у виданнях України, включених до
міжнародних наукометричних баз, до статусу публікацій, які розміщені у наукових періодичних
виданнях інших держав. Крім того, питання державного контролю за якістю та ефективністю
функціонування системи підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, так само як і проблематика
державного регулювання розвитку трудового потенціалу вищих навчальних закладів, також можуть
бути визначені як перспективні напрями наукових пошуків.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ФУНКЦІЯ КООРДИНУВАННЯ
У статті доведено, що функція координування є самостійною функцією управління і має
розглядатися в якості основи управління, оскільки досягнення гармонії окремих зусиль суб’єктів
господарювання як з однією, так і з різними формами власності, спрямованих на здійснення загальних
цілей суспільства, є головним завданням державного управління. Розроблено графічну модель реалізації
функції координування.
Ключові слова: державне управління, координування, взаємодія.
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Нижник Н. Р., Мосов С. П. Государственное управление в Украине: функция координирования.
В статье доведено, что функция координирования является самостоятельной функцией
управления и должна рассматриваться в качестве основы управления, поскольку достижение гармонии
отдельных усилий субъектов хозяйствования как с одной, так и с разными формами собственности,
направленных на осуществление общих целей общества, является главной задачей государственного
управления. Разработана графическая модель реализации функции координирования.
Ключевые слова: государственное управление, координирование, взаимодействие.
Nyzhnyk N. R., Mosov S. P. Public Administration in Ukraine: Coordination Function.
The article shows that according to and resulting from legislation adopted by the Verkhovna Rada of
Ukraine our country had established an extensive system of public administration with its relevant authorities.
Thus it is stressed that within the market economy there appeared procedural mechanisms for implementation of
organizing and regulatory impacts. The article also draws attention to the fact that coordinating function for
business activities by the government is now of different nature as its implementation required that government
bodies worked hard and continuously on interaction of different ownership businesses to coordinate their
activities in order to serve the interests of the Ukrainian society and building, by organizational means,
negative feedback in the public administration system defining measure of responsibility for outstanding
assignment and missed targets.
Keywords: public administration, coordination, interrelation.
Авторами статті ще в 2000-му році запропоноване визначення державного управління, яке слід
розглядати як «діяльність органів усіх гілок державної влади (законодавчої, виконавчої, судової) по
виробленню та здійсненню регулюючих, організуючих і координуючих впливів на всі сфери суспільства
з метою задоволення його потреб, що змінюються» [1]. Наведене визначення терміна «державне
управління», звичайно, не стало вичерпним. Зокрема, у ньому чітко не відображена обов’язковість
зворотного зв’язку від об’єкта, яким управляють, до суб’єкта, який управляє. До цього слід також
додати, наприклад, що зазначена діяльність органів державної влади, яка складається з сукупності
багатьох процесів, є цілеспрямованою та взаємопов’язаною в часі. Невичерпність доповнень до змісту
терміну «державне управління» обумовлено, насамперед, об’єктивним існуванням відомого принципу
«зовнішніх доповнень» [2]. Тому автори не претендують на вичерпну повноту наведеного змісту
терміну «державне управління».
Проте, особливістю авторського визначення є акцентування уваги на діяльність органів державної
влади по виробленню та здійсненню координуючих впливів на всі сфери суспільства. Нагальна потреба в
координуючих впливах виникла з самого початку складного та слабкопередбаченого за результатами
переходу України зі стадії соціалістичної реальності на невідомі за наслідками ринкові рейки, коли
одночасно з’явилось декілька різних форм власності з наступним недостатньо обґрунтованим активним
скороченням долі державної власності.
До цього треба додати, що теоретичних напрацювань здійснення державного управління для умов
переходу від розвинутого соціалізму до ринкових відносин не існувало взагалі.
Поява низки інших власників, крім держави, стала однією з причин руйнування процедурних
механізмів державного управління, які існували на той час у межах однієї, в основному, форми
власності – державної. При цьому на перші позиції вийшла діяльність по виробленню та здійсненню
регулюючих і організаційних впливів на всі сфери суспільства, не завжди спрямованих на задоволення
його потреб. Це було обумовлено, у першу чергу, ситуацією цілеспрямованих, але не завжди адекватних
спроб накопичення первісного капіталу окремими структурами й особами, що характерно для ринкових
умов існування на етапах розробки та регулярного вдосконалення законодавчої бази.
Відповідно до прийнятих Верховною Радою України законодавчих актів, у підсумку, була
створена розгалужена система державного управління з її відповідними органами [3]. Таким чином у
межах ринкових відносин з’явилися процедурні механізми для здійснення регулюючих і організуючих
впливів. При цьому функція координування діяльності суб’єктів господарювання з боку держави
відійшла на другій план, бо її реалізація вимагала від органів державної влади наполегливої та
безперервної роботи щодо організації взаємодії різних за формою власності суб’єктів господарювання
для узгодження їх діяльності в інтересах задоволення потреб українського суспільства та побудови
організаційним способом негативного зворотного зв’язку в системі державного управління [4] із
визначенням міри відповідальності за невиконані завдання та недосягнуті цілі.
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Функція координування не є чимось новим з позиції теорії та практики управління. Вона добре
відома як для умов ринкових відносин [5], так добре була відома і для умов соціалізму [6]. Особливий її
прояв завжди мав і має місце у військовій справі [7–9].
Разом з тим, функція координування вважається самостійною функцією управління і розглядається
як основа управління [5, 10–12], оскільки досягнення гармонії окремих зусиль суб’єктів господарювання
як з однією, так і з різними формами власності, спрямованих на здійснення загальних цілей суспільства,
є головним завданням державного управління.
Необхідність у синхронізації окремих дій суб’єктів господарювання є наслідком існування
розбіжності в їх розумінні того, як, наприклад, можна досягнути суспільні цілі або як гармонійно
поєднувати власні та суспільні цілі (рис.). У цих умовах основним завданням державного управління
стає усунення розбіжностей у підході, часі дій, зусиллях чи інтересах і узгодження суспільних цілей та
індивідуальних цілей суб’єктів господарювання.
Координування, як організація взаємодії, краще за все буде здійснюватися тоді, коли суб’єкти
господарювання чітко розуміють, яким чином їх діяльність сприяє виконанню головних завдань в
інтересах суспільства. Для цього необхідне знання та розуміння суспільних цілей не тільки органами
усіх гілок влади, але і кожним із суб’єктів господарювання.
Якщо органи влади, що здійснюють державне управління, не розуміють або не впевненні у
правильності визначення основних потреб і цілей суспільства, то вони будуть неспроможні
координувати не тільки зусилля суб’єктів господарювання, але і свої зусилля, які мають бути спрямовані
на досягнення реальних цілей суспільства для задоволення його потреб. У такому випадку, наприклад,
кожний центральний орган виконавчої влади буде виходити з власного уявлення стосовно того, у чому
полягають суспільні цілі. Більш того, керівники цих органів можуть переключити свою діяльність і
увагу з вирішення насущних завдань на укріплення та підвищення власного авторитету.
Підтвердженням існування такої ситуації в Україні є критичні зауваження Президента України
щодо результатів діяльності Кабінету Міністрів України, а також заміна значної кількості керівників
різних рівнів виконавчої влади [13].
Суть реалізації координуючих впливів з боку органів державної влади полягає в забезпеченні
здійснення узгоджених у часі дій усіх суб’єктів господарювання, які беруть участь у вирішенні
конкретних завдань, спрямованих на задоволення потреб суспільства. Такими завданнями є, наприклад:
забезпечення населення доступними за ціною якісними продуктами харчування; забезпечення високого
рівня життя та медичного обслуговування
населення; покращення екологічного стану в державі; забезпечення населення
робочими місцями тощо. Узгодження зусиль суб’єктів господарювання за часом – це визначення з
боку органів державної влади, які здійснюють державне управління, того, що ці суб’єкти
господарювання мають зробити в один і той же чи інший період часу для вирішення існуючих завдань.
При цьому слід зазначити, що зміна умов зовнішнього чи внутрішнього середовища (див. рис.)
буде вимагати уточнення чи розробку нових ефективних координуючих впливів. У зв’язку з цим,
організація взаємодії суб’єктів господарювання не є одноразовим актом, а вимагає постійної роботи від
органів державного управління до моменту закінчення вирішення того чи іншого завдання.
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Рис. Модель реалізації процесу координування
Разом з тим, координування потребують і дії самих органів державної влади під час виконання
завдань. Так, наприклад, Кабінет Міністрів України є координатором дій центральних органів
виконавчої влади при вирішенні загальнодержавних завдань, коли одночасно потрібні зусилля декількох
міністерств.
При цьому слід зазначити, що підтримання безперервної взаємодії суб’єктів господарювання
вимагає від керівників органів державної влади володіння не тільки методами, але і мистецтвом
управління [14]. Тому розробку й оволодіння ефективними методами організації та підтримки взаємодії
треба вважати найважливішим завданням керівників органів державної влади усіх рівнів.
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Під методом організації взаємодії розуміється відповідний порядок і прийоми роботи керівництва
органів державної влади під час узгодження зусиль суб’єктів господарювання з метою забезпечення
максимальної ефективності їх використання при спільному виконанні завдань, спрямованих на
задоволення потреб суспільства.
У зв’язку з цим, підготовку усіх фахівців з державного управління, на нашу думку, слід
вдосконалювати саме з питань організації взаємодії як у системі органів державної влади, так і з питань
організації взаємодії суб’єктів господарювання з різними формами власності. Важливим аспектом такої
підготовки має стати проведення у межах групових справ цілеспрямованих тренінгів з обов’язковим
використанням ситуацій реальних подій.
У межах підготовки в Національній академії державного управління при Президентові України
тренінги мають проходити в площині реальних завдань, які вирішуються повсякденно органами
державної влади, а не тільки теоретичного їх осмислення в навчальних аудиторіях.
Найкращим прикладом реалізації функції координування є військовий приклад. Так, своєчасна і
якісна організація бойових дій військ (сил) включає проведення заходів, пов’язаних з уточненням
завдань підлеглим військам і району бойових дій, організацію взаємодії та всебічного забезпечення
військ, контроль виконання. У сучасному збройному конфлікті бере участь великий і різноманітний
склад військ (сил), оснащених різною та складною зброєю і бойовою технікою, що вимагає ретельної
узгодженості в бойовому застосуванні. Без добре організованої взаємодії та постійної її підтримки
успішне ведення операції (бою) неможливо.
Слід звернути увагу на те, що основні питання взаємодії командувач (командир) передбачає у
рішенні на операцію (бій). Під час об’яви рішення командувач (командир) віддає вказівки щодо
організації взаємодії в різних командних інстанціях підлеглих військ. Зокрема, визначається: які
документи по взаємодії відпрацювати штабу, коли надати їх на розгляд і затвердження; які вказівки
віддати підлеглим військам; який порядок роботи з підлеглими командирами та командирами
взаємодіючих військ передбачити на місцевості, макетах місцевості картах (схемах). У відповідності з
указівками командувача (командира) штаб детально відпрацьовує план (планову таблицю) взаємодії в
інших плануючих документах. Командувачі (начальники) родів військ, начальники спеціальних військ і
служб у відповідності із загальними вказівками командувача (командира) і затвердженим планом
взаємодії організують взаємодію підлеглих військ і засобів.
Треба звернути увагу, що методологічний підхід, який використовується на теперішній час
військовими і який відпрацьовувався протягом багатьох століть щодо здійснення функції
координування, може і має бути успішно трансформований на процес державного управління в Україні.
Наочним позитивним прикладом вважається розробка по заказу Пентагона корпорацією РЕНД
основ теорії воєнного планування, яка потім отримала відому у всьому світі назву «аналіз систем» і
стала успішно застосовуватися для вирішення багатьох різноманітних завдань як у військовій, так і в
цивільній сферах.
Підводячи підсумок, автори вважають за необхідне звернути увагу читачеві на те, що реалізація
функції координування є процедурно і предметно складною і вимагає від керівництва органів державної
влади наявності високого рівня системних знань, умінь і практичних навичок, а також досвіду
організації взаємодії при виконанні завдань, поставлених державою щодо задоволення потреб
українського суспільства.
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СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ КЕРІВНИХ
КАДРІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЕЛІТИ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР У 50–80-Х РР. ХХ СТ.
У статті розглядається становлення системи підготовки та системи підвищення кваліфікації
кадрів управління в УРСР. Особлива увага звертається на удосконалення цих систем, організацію та
реорганізацію мережі компартійних та радянських шкіл у систему вищих навчальних закладів.
Ключові слова: адміністративна еліта, керівні кадри, кадри резерву, компартійні школи,
компартійні курси.
Редько А. Г. Система подготовки и повышение квалификационного уровня руководящих
кадров административной элиты западных областей УССР в 50-80-х гг. ХХ в.
В статье рассматривается становление системы подготовки и системы повышения
квалификации кадров управления в УССР. Особое внимание обращается на совершенствование этих
систем, организации и реорганизации сети компартийных и советских школ в систему высших учебных
заведений.
Ключевые слова: административная элита, руководящие кадры, кадры резерва, компартийные
школы, компартийные курсы.
Redko A. G. System of Training and Professional Development of Executive Personnel of
Administrative Elite of Western Regions of the Ukrainian Soviet Socialistic Republic in 1950-1980 of the XX
Century.
In this article the establishment of the system of training and professional development of the executive
personnel in the Ukrainian Soviet Socialistic Republic has been analyzed. Particular attention has been paid to
the improvement of these systems, organization and reorganization of the network of Communist Party and
Soviet schools into the system of higher education institutions.
Keywords: administrative elite, executive personnel, reserve personnel, Communist Party schools,
Communist Party trainings.
Важливим науковим та практичним завданням науки історії права і держави України є
дослідження системи підготовки і підвищення кваліфікаційного рівня керівних кадрів адміністративної
еліти західних областей УРСР у 50–80-х рр. ХХ ст. Однак комплексне дослідження цієї проблеми не
проводилося. Існують лише окремі праці в яких розглядається певні аспекти цієї проблеми. Серед
дослідників, які приділили увагу названій проблемі, можна назвати О. Д. Горбула, Г. В. Боряка,
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Ю. І. Шаповала, О. В. Хлевнюка. Враховуючи сказане, необхідно спеціально проаналізувати систему
підготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів адміністративної еліти УРСР у західноукраїнському регіональному аспекті. Вирішенню цього завдання і присвячена пропонована стаття.
Система формування керівних кадрів адміністративної еліти СРСР включала в себе систему
добору і систему підготовки та підвищення кваліфікаційного рівня номенклатурних працівників. Ці
системи доповнювали одна одну. Вони склалися протягом відповідного історичного періоду. У
відповідності з рішенням XVIII з’їзду ВКП(б), який відбувся у березні 1939 р., була створена
двохланкова система компартійних навчальних закладів. Керівні партійні кадри навчались у Вищій
школі партійних організаторів при ЦК ВКП(б) із дворічним терміном, яка діяла із 1936 р. Для
підготовки ідеологічних кадрів у червні 1939 р. на базі Вищої школи пропагандистів була створена
Вища партійна школа при ЦК ВКП(б) також із дворічним терміном навчання. У листопаді 1940 р. для
секретарів міських і районних комітетів Компартії СРСР почали роботу Ленінські курси при ЦК ВКП(б),
термін навчання на яких складав півтора року. При місцевих компартійних комітетах відкрились річні
компартійні курси, слухачами котрих були працівники обкомів, міськкомів, райкомів Компартії СРСР і
секретарі первинних компартійних організацій. За роки Другої світової війни 4 набори слухачів, у
загальній кількості 1258 осіб, провела ВПШ при ЦК ВКП(б), а Вища школа партійних організаторів – 6
наборів. З 4 квітня 1944р. відновили роботу Ленінські курси при ЦК ВКП(б), перший випуск яких
відбувся у вересні 1945р. в кількості 149 осіб.
Компартійні організації України скеровували у ці навчальні заклади насамперед секретарів
райкомів, міськкомів і обкомів КП(б)У. Так, у 1944 р. ЦК КП(б)У рекомендував для навчання у Вищій
школі партійних організаторів при ЦК ВКП(б) 11 осіб. В 1945 р. були скеровані на навчання у Вищу
школу парторганізаторів 23, а у Вищу партійну школу при ЦК ВКП(б) – 26 компартійних працівників
України. У роки Другої світової війни з’явилась нова форма політичної освіти кадрів– заочна, котра
давала можливість поєднувати практичну роботу. В грудні 1943 р. була створена Заочна Вища партійна
школа при ЦК ВКП(б) із терміном навчання 2,5 роки. ЗВПШ одразу ж засвідчила назрілу необхідність
цієї форми навчання [1, с.107]. Замість запланованих 250 осіб вона прийняла більше 4 тисяч слухачів. В
їх числі були 390 секретарів обкомів, крайкомів, ЦК Компартій радянських республік, 352 голови
облвиконкомів та їх замісники, 352 завідувача відділами компартійних комітетів. У 1944/45
навчальному році в ЗВПШ від УРСР навчалися 352 слухачі. Для надання допомоги заочникам у Києві,
Харкові, Сталіно, Одесі, Львові, Чернівцях, Вінниці, Ворошиловграді, Дніпропетровську і Запоріжжі
працювали консультаційні пункти. Окрім того створювалися річні партійні школи на місцях. У вересні
1944 р. їх уже діяло 55, загальне число слухачів складало 10 тис. Постановою Політбюро ЦК КП(б)У від
5 лютого 1945 р. передбачалось організувати в м.Харкові 3-місячні курси радянських працівників по
підготовці й перепідготовці заступників голів із завідуючих відділами райвиконкомів для західних
областей України.
На курсах планувалось підготовити 600 чоловік у три скликання, з контингентом слухачів кожного
скликання по 200 чоловік в такі строки:
1 скликання – з 1.03.1945 р. по 1.06.1945 р.
2 скликання – з 15.06.1945 р. по 15.09.1945 р.
3 скликання – з 1.10.1945 р. по 31.12.1945 р.
Постанова зобов’язувала обкоми КП(б)У західних областей УРСР відібрати слухачів на курси
радянських працівників і з числа заступників голів райвиконкомів, завідуючих відділами райвиконкомів,
кращих голів сільських Рад та інших радянських працівників із місцевого населення, що проявили себе
на практичній роботі й «довели на ділі відданість радянській владі» [2, с.454]. На курси приймалися
чоловіки і жінки, віком не старше 40 років, що мали освіту не нижче 7-ми класів [2, с.456].
З квітня 1945 р. на базі шестимісячних курсів у Києві почала працювати річна Республіканська
партійна школа при ЦК КП(б)У, на трьох відділеннях якої у вересні 1945 р. навчались 711 осіб, у тому
числі 310 – на партійному відділенні та 226 – на радянському. 7 вересня 1945 р. постановою Оргбюро
ЦК КП(б)У, в додатку до постанови ЦК КП(б)У від 6 лютого і 25 квітня 1945 р., передбачалось
збільшити загальний контингент слухачів курсів радянських працівників при ЦК КП(б)У до 800 чоловік
замість раніше передбачених 600 чоловік, за рахунок збільшення кількості слухачів 2 і 3 скликання по
100 чоловік кожний [2, с.472].
У той же час в Харкові створюється річна Республіканська школа пропагандистів при ЦК КП(б)У
для підготовки і перепідготовки пропагандистських і журналістських кадрів, у якій навчались 424 особи.
Одночасно при компартійних комітетах на місцях виникають різноманітні курси із терміном навчання
від одного до шести місяців, на яких проходили перепідготовку компартійні та радянські працівники [1,
с.108]. У грудні 1945 р. в м.Ужгороді на базі існуючих 3-х місячних компартійних курсів
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організовується річна школа підготовки компартійних і радянських працівників Закарпатської області з
контингентом слухачів 100 чоловік. Роботу школи планувалося розпочати з 10 січня 1946 р. [2, с.477].
У 40-х – 80-х рр. ХХ ст. вирішувалася проблема створення ефективної системи підготовки і
перепідготовки керівних кадрів для адміністративної еліти СРСР. Основні напрями, зміст, форми і
методи удосконалення системи навчання були визначені у постанові ЦК ВКП(б) від 2 серпня 1946 р.
«Про підготовку і перепідготовку керівних партійних і радянських працівників». Відповідно до цієї
постанови в СРСР була створена єдина система компартійних навчальних закладів, яка включала
Академію суспільних наук (АСН), Вищу партійну школу (ВПШ) і Заочну Вищу партійну школу
(ЗВПШ) при ЦК ВКП(б), а також широку мережу дворічних партійних і радянських шкіл, відкритих у
республіканських, крайових і обласних центрах. На цю систему покладалось вирішення трьох основних
завдань: підготовка керівних компартійних і радянських працівників районно-республіканського
масштабів; наукових кадрів; перепідготовка керівників компартійних і радянських органів районнореспубліканських ланок.
З метою оптимізації управління підготовкою і перепідготовкою компартійних і радянських кадрів
постановою Оргбюро ЦК КП(б)У від 29 серпня 1946 р. був ліквідований відділ підготовки і
перепідготовки компартійних кадрів Управління пропаганди і сектор підготовки і перепідготовки кадрів
Управління кадрів ЦК КП(б)У та створений відділ підготовки та перепідготовки компартійних і
радянських кадрів в Управлінні кадрів ЦК КП(б)У [2, с. 486; 3, с.148].
Проблеми удосконалення системи підготовки і перепідготовки компартійних і радянських кадрів
були відображені в рішеннях XIX – XXIV з’їздів Компартій СРСР, постановах ЦК КПРС «Про міри по
покращенню роботи Академії суспільних наук при ЦК КПРС» (1954 р.), «Про міри по подальшому
покращенню підготовки керівних партійних і радянських кадрів» (1956р.), «Про організацію постійно
діючих курсів по перепідготовці керівних партійних і радянських кадрів» (1966р.), «Про міри по
покращенню підготовки і перепідготовки працівників Рад депутатів трудящих» (1967р.), «Про
організацію в республіках, краях і областях постійно діючих курсів по перепідготовці партійних і
радянських працівників» (1967р.), «Про міри по удосконаленню курсової системи перепідготовки
керівних партійних і радянських кадрів» (1971р.) та ін. [1, с.108 – 109].
Підготовка компартійних і радянських працівників у ВПШ при ЦК ВКП(б) сприяла зміцненню
кадрами місцевих компартійних органів. У 1947р. ЦК КП(б)У рекомендував на навчання у ВПШ при ЦК
ВКП(б) 30 осіб, у тому числі по 4 – із Ворошиловградської, Вінницької і Сталінської і по 1-2 – із
Волинської, Львівської, Одеської та інших областей УРСР. У 1946–1949 рр. школу закінчили 163
керівних компартійних і радянських працівники України [1, с.109–110]. У подальшому компартійна
організація УРСР рекомендувала для навчання у ВПШ при ЦК КПРС щорічно по 10-15 осіб. З 1946 по
1971р. її закінчили 323 особи з України. У 1945р. на перший курс ЗВПШ були прийняті 240 осіб з УРСР
і 232 – на другий, в 1946р. кількість слухачів спеціально створеного українського відділення склала 441
особа, а в 50-х – 60-х рр. ХХ ст. щорічний набір із УРСР виріс до 550 осіб [1, с.110 -111]. У 1968р. ЦК
КПРС прийняв рішення про створення в ЗВПШ, поряд із п’ятирічним, трирічного відділення для
працівників, що мали вищу освіту. У 1969р. набір у ЗВПШ від України склав на трирічне відділення 50
осіб і на п’ятирічне – 500 [1, с.112]. У відповідності з постановою ЦК КПРС від 2 березня 1978 р. на базі
ВПШ, АСН і ЗВПШ при ЦК КПРС був створений новий навчальний заклад – Академія суспільних наук
при ЦК КПРС, яка виконувала роль провідного навчального і науково-методичного центру усієї системи
підготовки компартійних, радянських та ідеологічних кадрів в СРСР. З ліквідацією ВПШ і ЗВПШ при
ЦК КПУ було утворене заочне відділення з трьох і п’ятирічним відділеннями. Однак, у 1979 р. було
прийнято рішення про закриття заочного п’ятирічного відділення ВПШ при ЦК КПУ [1, с.112–113].
Підготовка компартійних і радянських кадрів у ВПШ і ЗВПШ при ЦК Компартії України хоча і
сприяла вирішенню кадрової проблеми в УРСР, однак далеко не повністю її вирішували. У зв’язку із
цим, відповідно з постановою ЦК ВКП(б) від 2 серпня 1946р. в Україні на базі двох однорічних шкіл –
Республіканської партійної і Республіканської пропагандистської, була створена двохрічна
республіканська партійна школа при ЦК КП(б)У. Одночасно почали працювати створені на базі річних
шкіл п’ять двохрічних обласних партійних шкіл: у Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі та
Харкові. Окрім того компартійні і радянські кадри для західних областей УРСР готували дві річні
партшколи – Республіканська при ЦК КП(б)У в Харкові та міжобласна при Закарпатському обкомі
КП(б)У [1, с.113]. У жовтні 1948р. Республіканська партійна школа була перетворена у Вищу партійну
школу при ЦК КП(б)У із трьохрічним терміном навчання. У ній були відкриті відділення партійних,
радянських і газетних працівників.
На 1948 р. в УРСР завершилася реорганізація компартійних навчальних закладів і склалась
система підготовки компартійних і радянських кадрів, яка включала в себе Вищу трьохрічну партійну
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школу при ЦК КП(б)У, п’ять двохрічних і одну річну обласних партійних школи для компартійного і
радянського апарату республіканської, міської і районної ланок. За 1948 – 1951рр. ці навчальні заклади
закінчили 4647 осіб [1, с.114].
На початку 50-х рр. ХХ ст. на базі дев’ятимісячних компартійних курсів при Закарпатському,
Станіславському і Тернопільському обкомах Компартії України були утворені дворічні партійні школи,
які набирали щорічно до 400 слухачів. А з 1 вересня 1954 р. почала функціонувати дворічна радянськопартійна школа при Рівненському обкомі КПУ, створена для навчання місцевих кадрів, які не мали
достатньої загальної підготовки [1, с.114].
До 1956 р. система підготовки компартійних і радянських працівників в Україні включала 11 шкіл:
Вищу партійну школу при ЦК Компартії України, 9 трирічних обласних партійних школи і Рівненську
дворічну радянсько-партійну школу. У 1946 – 1957 рр. партійні навчальні заклади у республіках, краях і
областях СРСР з двох– і трьохрічним терміном навчання, що не давали вищої освіти, закінчили в цілому
по країні 60570 осіб, в тому числі 9409, або кожний шостий випускник, – партійну школу в УРСР [1,
с. 114–115].
Новий етап розвитку мережі партійних навчальних закладів, почався після ХХ з’їзду КПРС,
основні напрями цієї діяльності були викладені у постанові ЦК КПРС від 26 червня 1956 р. «Про міри по
подальшому покращенню підготовки керівних партійних і радянських кадрів». Відповідно до цієї
постанови у Харкові, Львові, Одесі, Дніпропетровську і Донецьку були створені міжобласні вищі
партійні школи із чотирирічним терміном навчання, а набори у трирічні школи при Закарпатському,
Івано-Франківському, Кримському і Тернопільському обкомах КПУ припиняються.
Одночасно з ВПШ при ЦК Компартії України з 1 вересня 1956р. в УРСР почали функціонувати 6
вищих міжобласних партійних школи, які за 5 років закінчили 5200 осіб. Отже, починаючи з 1956р.
мережа партійних шкіл в УРСР хоча кількісно і зменшилась на 40 %, однак піднялась на якісно інший
рівень: були створені можливості для отримання вищої партійно-політичної освіти керівними
партійними і радянськими працівниками [1, с.115].
У республіканську і обласні двох-, а потім і чотирьохрічні партійні школи за рекомендаціями
міськкомів і райкомів КПУ приймались комуністи у віці до 40 років, які мали, як правило, середню
освіту і які працювали секретарями, завідувачами відділів, інструкторами, пропагандистами райкомів і
міськкомів КПУ, секретарями міськкомів і райкомів ЛКСМУ, головами, замісниками голів і
завідувачами відділів виконкомів районних і міських Рад депутатів трудящих, а також редакторами
районних газет і секретарями великих первинних компартійних організацій. Робота із добору кандидатів
для скерування на навчання проводилось компартійними комітетами на основі перспективних планів
підготовки і перепідготовки компартійних і радянських працівників, що складалися відділами кадрів
райкомів, міськкомів і обкомів партії, а також Управлінням кадрів ЦК Компартії України. Ці ж
проблеми регулярно розглядалися в Політбюро і Секретаріаті ЦК, на засіданнях бюро, пленумах і
активах компартійних комітетів [4, с.136].
Після вивчення можливостей вирішення кадрових проблем на місцях ЦК Компартії України
щорічно доводив до кожної обласної компартійної організації плани набору в Республіканську і обласні
партійні школи. Відбір кандидатів для навчання проводили компартійні комітети. Така організація
набору слухачів давала змогу вести планомірну і цілеспрямовану підготовку компартійних і радянських
кадрів, завчасно готувати у компартійних навчальних закладах резерв керівників, добиватися постійного
зростання в апараті кількості осіб із партійно-політичною освітою. ЦК КП(б)У з початку
функціонування партійних шкіл взяв курс на підготовку в них секретарів міськкомів і райкомів КП(б)У,
голів і замісників голів виконкомів міських і районних Рад депутатів трудящих, наприклад, в 1946/47
навчальному році в Республіканській дворічній школі 66 % слухачів складали секретарі міськкомів і
райкомів КП(б)У, у тому числі більше однієї третьої – перші. У подальшому секретарів міськкомів і
райкомів Компартії України, майже до 1956р., у середньому було біля третини [1, с.116].
Певні особливості мав контингент слухачів обласних дворічних шкіл. Так, в 1948-49 році у них із
695 слухачів партійних факультетів 180 або 27,3% раніше працювали секретарями, а решта–
завідувачами відділів, завідувачами парткабінетами, інструкторами і штатними пропагандистами
міськкомів і райкомів КП(б)У, у тому числі 80 осіб – секретарями міськкомів і райкомів ЛКСМУ.
Велика увага приділялась також підготовці радянських працівників. В обласних партійних школах
навчались відповідальні працівники облвиконкомів, голови, замісники голів, завідувачі відділами та
інструктори міськ- і райвиконкомів, значну частину слухачів складали голови і замісники голів
виконкомів міських і районних Рад депутатів трудящих. У 1948/49 навчальному році їх було майже 53 %
серед радянських працівників – слухачів Львівської, 70% – Сталінської міжобласних партійних шкіл і
82 % – Республіканської партійної школи при ЦК Компартії України [1, с.116–117].
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Починаючи з 50-х рр. ХХ ст. у складі слухачів партійних шкіл в УРСР спостерігається тенденція
до зменшення таких категорій компартійних і радянських працівників, як секретарі міськкомів і
райкомів Компартії України, особливо перших і других, голів міськ-, райвиконкомів, і збільшення числа
інструкторів, штатних пропагандистів компартійних комітетів, секретарів первинних компартійних
організацій, інструкторів райвиконкомів, голів сільських Рад. Якщо серед слухачів набору 1947 р.
Львівської партійної школи було 14 працівників обкомів, 61 секретар міськкомів і райкомів КП(б)У, 36
голів і замісників голів міськ-, райвиконкомів, то у наборі 1953 р. – тільки 7 працівників обкомів, 18
секретарів міськкомів і райкомів КПУ, 6 голів і замісників голів райвиконкомів, тобто кількість цих
категорій працівників зменшилась в 2-6 раз.
Зміни відбулися і в складі слухачів ВПШ при ЦК компартії України. Так, якщо до середини 50х рр. ХХ ст. секретарі міськкомів і райкомів Компартії України тут складали приблизно 30 %, то у
1960 р. – 6%, у 1966 р. – 1,8%, а в 1971 р. – 1,5%. У той же час частка інструкторів міськкомів і райкомів
Компартії України в числі слухачів складала 23,2 % в 1960 р., 24% – в 1966р., 28 % – в 1971 р. [1, с.117].
Велика увага приділялась в партійних навчальних закладах підготовці жінок. У 1947/48 навчальному
році серед слухачів обласних дворічних партійних шкіл вони складали 10,5 %. В подальшому кількість
жінок значно виросла. Наприклад, у 1952р. у Львівській партійній школі вони складали 17,1 %, у
партійній школі при Закарпатському обкомі Компартії України – 24,7 %, а серед випускників
трьохрічної партійної школи Кримської області 1955р. – майже четверту частину [1, с.119].
Комітет Компартії України у 40-ві рр. ХХ ст. намагався скеровувати на навчання насамперед
молодих, перспективних працівників. Як випливає зі звітів, у двохрічних обласних партійних школах
набору 1946р. в УРСР майже 78 % були у віці до 35 років, 17,2 % – молодше 25 років. Ця тенденція
збереглась і в 50-х рр. ХХ ст., майже до ліквідації міжобласних партійних шкіл. Так, серед слухачів
набору 1953р. Львівської обласної партійної школи особи у віці до 35 років складали майже 83 %,
причому майже 66 % молодше 30 років. Приблизно таким же був віковий склад слухачів обласних
партійних шкіл при Закарпатському, Кримському, Тернопільському та інших обкомах КПУ, а також у
ВПШ при ЦК Компартії України. В 1960р. серед слухачів ВПШ особи молодше 35 років складали
98,9 %, в тому числі 45,7 % – молодше 30 років.
Отже, у 50-х–80-х рр. ХХ ст. в УРСР склалася система вищих партійних закладів. Її головним
завданням була підготовка і підвищення кваліфікаційного рівня керівних кадрів УРСР, у тому числі
основних керівних кадрів і кадрів резерву для адміністративної еліти західних областей УРСР.
Комплексний аналіз цієї системи, врахування її переваг і недоліків покликаний посприяти ефективності
функціонування державного управління в сучасній Україні. Такий підхід відкриває перспективи для
подальших розробок у цьому напрямі.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
У статті розкрито організаційно-правові засади державного регулювання обігу земель державної
власності. Визначено зміст державного регулювання земельних відносин, висвітлено сутність
6/2014

організаційно-правового аспекту регулювання обігу земель, показано специфіку організаційно-правових
засад державного регулювання обігу земель державної власності.
Ключові слова: державне регулювання, обіг земель, землі державної власності.
Сердюк С. А. Организационно-правовые аспекты государственного регулирования оборота
земель государственной собственности.
В статье раскрытваются организационно-правовые основы государственного регулирования
оборота земель государственной собственности. Определено содержание государственного
регулирования земельных отношений, раскрыта сущность организационно-правового поля
регулирования оборота земель, показана специфика организационно-правовых основ государственного
регулирования оборота земель государственной собственности.
Ключевые слова: государственное регулирование, оборот земель, земли государственной
собственности.
Serdyuk S. A. Organizational and Legal Aspects of Government Control of Turnover the Earth of State
Ownership.
In the article the institutional framework of the of government control of turnover the earth of state
ownership. The content of state regulation of land relations, highlight the essence of the organizational and
legal aspects of the regulation of land, showing the specificity of institutional framework of state regulation of
the earth of state ownership.
Keywords: state regulation, the turnover of land, the earth of state ownership.
Земельні відносини є одним з основних елементів відтворювального процесу в економіці країни,
які зумовлюють економічні та соціальні інтереси суспільства і держави. У період розвитку ринкових
відносин необхідність державного регулювання обігу земель підвищується. Це необхідно для
компенсації «провалів» ринку, таких як недостатність інформації про ринок землі, диспропорції між
попитом і пропозицією земельних ділянок, а також для забезпечення раціонального та ефективного
розподілу земель між землекористувачами та для недопущення спекуляції земельними ресурсами.
У зв’язку з цим актуальним завданням науки державного управління стає дослідження правової
регламентації, організації процесу нормотворчості задля регулювання обігу земель державної власності.
Правовим аспектам обігу землі та його особливостям в своїх роботах приділяли увагу О. Глотова,
A. Мірошниченко, В. Носік, В. Семчик, М. Шульга, С. Хом’яченко та інші науковці. Питання
регулювання земельної власності, обігу земель досліджувалися в працях Ю. Білика, П. Гайдуцького,
О. Кашенко, А. Юрченка та ін.
Проте, системний аналіз наукової літератури з означеного питання свідчить, що незважаючи на
велике коло досліджень, питання дослідження організаційних та правових основ державного
регулювання обігу земель державної власності розкриті лише фрагментарно, хоча уявляються вкрай
важливими та актуальними.
Мета даної роботи – проаналізувати організаційно-правові засади державного регулювання обігу
земель державної власності – зумовлює такі дослідницькі завдання: визначити зміст державного
регулювання земельних відносин; висвітлити сутність організаційно-правового аспекту цього
регулювання; показати специфіку організаційно-правових засад державного регулювання обігу земель
державної власності.
Державне регулювання земельних відносин є об’єктивною необхідністю, що зумовлена особливою
багатофункціональною роллю землі та її незамінністю. Державне регулювання земельних відносин
направлено на організацію раціонального використання землі та її охорону шляхом встановлення
певних правил і норм володіння, використання та розпорядження земельними ресурсами країни.
Державне регулювання земельних відносин ставить перед собою наступні цілі: забезпечення
державних і суспільних потреб і пріоритетів розвитку; захист навколишнього середовища і
користування природними ресурсами; забезпечення безпеки і оборони країни; раціональне використання
земель.
Існують два види державного регулювання земельних відносин: регулювання державою як
суверенної, що володіє територіальним верховенством стосовно всіх земель незалежно від форм
власності – тут застосовуються методи влади і підпорядкування, у вигляді законодавчих та інших
нормативних актах, що підлягають виконанню; господарське регулювання – державні органи діють як
господарські суб’єкти, тобто надають земельні ділянки фізичним та юридичним особам, ведуть облік,
оцінку, охорону земель і т.д.
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Державне регулювання земель підрозділяється на загальне (здійснюване державними органами
загальної та спеціальної компетенції і розповсюджується на всі категорії земель і всіх суб’єктів
земельних відносин) і галузеве (здійснюване міністерствами і комітетами і державними службами,
ґрунтуючись на принципі підвідомчості підприємств і організацій, яким надано землі у володіння та
користування).
Регулювання земельних відносин розкривається через функції, кожна з яких – відокремлений вид
діяльності з особливою метою та порядком здійснення. Функції регулювання земельних відносин
різняться між собою суб’єктами їх здійснення, місцем і значенням в системі регулювання та
юридичними наслідками. Функції державного регулювання земельних відносин визначаються
Конституцією України, Земельним кодексом України (ЗКУ) та іншими нормативними актами у
відповідності з економічними, соціальними вимогами до організації використання та охорони земель.
Основними функціями державного регулювання володіння і користування земельним фондом є:
планування і прогнозування використання земель, зонування земель, розподіл і перерозподіл земель,
ведення державного земельного кадастру, землевпорядкування та внутрішньогосподарська організація
землекористування, моніторинг земель та контроль за правильним їх використанням, вирішення
земельних спорів. З недавнього часу нагальною потребою стало державне регулювання обігу земель,
зокрема державної власності.
Згідно із ст. 84 ЗКУ, у державній власності перебувають усі землі України, крім земель
комунальної та приватної власності. Право державної власності на землю набувається і реалізується
державою через органи виконавчої влади відповідно до повноважень, визначених ЗКУ [4].
За правовими характеристиками об’єкти земельної власності держави можна класифікувати як
землі виключної державної власності та землі невиключної державної власності. Землям виключної
власності держави притаманні наступні ознаки: вони вилучені з цивільного обігу, мають суспільне
призначення, можуть не мати законодавчо визначених ознак земельної ділянки, є земельними об’єктами
особливого правового режиму. Землями невиключної власності держави слід вважати землі, що
належать державі та щодо яких не встановлено заборон надання у власність іншим суб’єктам.
Нормою ЗКУ чітко й конкретно визначено, хто приймає рішення і в якому порядку проводиться
передача земель права державної та комунальної власності.
Передача земель з державної у комунальну власність здійснюється за рішенням: Кабінету
Міністрів України (крім земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна, що
перебувають у сфері управління районних державних адміністрацій); Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій щодо
земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна, що перебувають у сфері управління
районних державних адміністрацій.
До земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать: землі
атомної енергетики та космічної системи; землі під державними залізницями, об’єктами державної
власності повітряного і трубопровідного транспорту; землі оборони; землі під об’єктами природнозаповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну,
оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом; землі
лісогосподарського призначення, крім випадків, визначених цим Кодексом; землі водного фонду, крім
випадків, визначених цим Кодексом; земельні ділянки, які використовуються для забезпечення
діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів
державної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук; земельні
ділянки зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; земельні ділянки, які закріплені за державними
професійно-технічними навчальними закладами; земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними
закладами державної форми власності; земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом
Російської Федерації на території України на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України.
Передача земель з комунальної у державну власність здійснюється за рішенням: сільських,
селищних, міських рад щодо земельних ділянок права комунальної власності відповідних
територіальних громад, сіл, селищ, міст; районних, обласних рад щодо земельних ділянок права спільної
власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних
рад.
Держава набуває права власності на землю у разі: відчуження земельних ділянок у власників з
мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб; придбання за договорами купівлі-продажу,
дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; прийняття спадщини; передачі у власність
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державі земельних ділянок комунальної власності територіальними громадами; конфіскації земельної
ділянки [1].
Отже, законодавство, що регулює питання земельних відносин, уже визначено й знаходять
відображення в напрацьованій нормативно-законодавчій базі. В Україні на сьогодні прийнято Цивільний
і Земельний кодекси України, понад 70 законів, які регулюють відносини в сфері використання та
охорони земель та є базовими для формування ринку земель. Крім того, прийнято низку підзаконних та
відомчих нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання земельних відносин та завершення
земельної реформи. Однак, на сьогодні існують лакуни у нормативно-правовій базі державного
врегулювання обігоспроможності землі, в тому числі обігу земель державної власності [2].
У працях вітчизняних вчених у процесі розгляду питань, пов’язаних із земельним обігом, для
позначення процесу перерозподілу земельної власності використовуються такі терміни, як «земельний
обіг», «цивільний обіг земельних ділянок» [3, с.115], «ринковий обіг земельних ділянок» [4, с. 146],
«земельний ринок» [5, с.34] або «земельний оборот» [6, с.16]. При цьому вищевказані поняття можуть
одночасно використовуватися як тотожні, а можуть трактуватися як відмінні.
Під обігом землі розуміють сукупність угод із землею [7, с.134]. Ми поділяємо погляд вчених, на
думку яких, під «обігом землі» слід розуміти «врегульовані нормами чинного законодавства суспільні
відносини, що виникають між відповідними суб’єктами у процесі переходу прав на конкретні земельні
ділянки з підстав і в порядку, передбачених законом, договором або рішенням суду» [3, с.115].
Щодо нормативного визначення родового поняття для визначення процесу перерозподілу
земельної власності, то чинне законодавство України не має відповідної дефініції поняття «обігу
земель». На сьогодні нормативне визначення поняття «обіг земель» в Україні знаходиться в стадії
розробки та міститься лише в законопроектах. Так, відповідно до законопроекту «Про обіг земель
сільськогосподарського призначення», обіг земель – це врегульовані нормами законодавства суспільні
відносини щодо переходу прав на земельні ділянки з підстав і в порядку, визначеному законом,
договором, рішенням суду [8, ст. 1].
Обіг землі – це загальне комплексне поняття, що охоплює всі форми переходу права власності на
землю та характеризує всю систему обігу земельних ресурсів. Обіг землі можна визначити як сукупність
передбачених чинним законодавством економічних, соціальних та правових форм і засобів переходу
права власності на землю або користування нею від одного суб’єкта до іншого.
Оскільки, відповідно до ст. 14 Конституції України держава набуває і реалізує право власності на
землю виключно відповідно до закону, то лише Верховна Рада України у законі визначає земельні
ділянки, що можуть перебувати у вільному обігу без будь-яких законодавчих чи інших заборон,
встановлювати обмежений обіг земельних ділянок для окремих категорій земель та окремих суб’єктів,
визначати землі, що не можуть перебувати у цивільно-правовому обігу, або встановлювати мораторій на
відчуження чи інший спосіб передачі земельних ділянок від однієї особи до іншої на певний термін [9].
Обіг земельних ділянок відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України та на
підставі певних юридичних фактів. Юридичними фактами, з якими закон пов’язує перехід прав на
землю, є рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, судові рішення,
правочини. Залежно від характеру законодавства, яке регулює обіг земельних ділянок, та юридичних
фактів, на підставі яких відбувається перехід прав на земельні ділянки, розрізняють адміністративний
(позаринковий), ринковий, цивільний обіг земельних ділянок.
Концептуальні підходи до державного регулювання обігу земель державної власності полягають у
забезпеченні контролю за раціональним використанням земель, статусу і ролі органів влади щодо
регулювання земельних відносин, розробці механізму реалізації організаційно-правових норм обігу
земель державної власності та їх закріплення у земельному законодавстві.
Державне регулювання обігу земель державної власності на сьогодні передбачає виконання
органами державної влади та місцевого самоврядування комплексу не тільки організаційно-правових, а
й фінансових, економічних, кадрових, інформаційних, науково-технічних та інших заходів, спрямованих
на забезпечення вільного доступу до земельних ділянок усіх заінтересованих осіб, безперешкодного
набуття прав на земельні ділянки, створення необхідної інфраструктури, забезпечення правового
захисту не лише суб’єктів права на землю, а й усіх учасників ринку землі.
Зокрема, органи державної влади та місцевого самоврядування мають виконувати завдання щодо
розробки та вдосконалення прозорого порядку відчуження земельних ділянок, надання фізичним і
юридичним особам можливості вибору різних дозволених видів функціонального використання
земельних ділянок, розробки механізмів набуття прав на земельні ділянки на конкурентних засадах.
Крім того, ці органи зобов’язані формувати необхідну інфраструктуру ринку землі, забезпечувати
її функціонування, створювати умови для розвитку конкуренції, забезпечення прозорості і законності
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операцій із земельними ділянками.
Однак, можна сказати, що на сьогодні недостатньо визначено організаційний механізм державного
регулювання обігу земель державної власності. Тому вкрай необхідним є розробка комплексу заходів
державного регулювання обігу земель державної власності, відповідно до яких визначатимуться цілі і
завдання органів влади. Необхідно надати оцінку впливу сформованої структури власності та процесу
земельного обігу на економіку держави.
Комплекс заходів стосовно державного регулювання обігу земель державної власності повинен
бути спрямований на реалізацію державної політики та ефективне використання наявного потужного
земельно-ресурсного потенціалу країни. У нас є всі необхідні умови для того, щоб у короткі терміни
завершити наведені вище інституції для формування системи землевласності, яка б відповідала
сучасним вимогам і головне – інтересам усього українського народу.
Отже, державне регулювання земельних відносин в Україні направлено на організацію
раціонального використання землі та її охорону. Воно розкривається через функції, кожна з яких –
відокремлений вид діяльності з особливою метою та порядком здійснення. Сутність організаційноправового аспекту державного регулювання обігу земель полягає у взаємопов’язаному функціонуванні
законодавчих актів та нормативних положень на всіх ступенях правотворення – від загальних законів по
важливих проблемах землекористування до вимог нормативних документів щодо обігу
земель державної власності. Специфіка організаційно-правових засад державного регулювання обігу
земель державної власності полягає передусім у забезпеченні контролю за раціональним використанням
земель, статусу і ролі органів влади щодо регулювання земельних відносин, розробці механізму
реалізації організаційно-правових норм обігу земель державної власності та їх закріплення у земельному
законодавстві. Актуальним виявляється розроблення та прийняття окремого спеціального закону
України щодо державного регулювання обігу земель державної власності в якому були б усунені
проблемні аспекти та недоліки чинного земельного законодавства.
З огляду на вищесказане, подальшого вивчення потребують питання законодавчого регулювання
управління державною земельною власністю в Україні.
Список використаних джерел:
1. Земельний кодекс України // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
2. Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / А.С.Даниленко, Ю.Д.Білик,
М. Ю. Гарбуз та ін.; За ред.. Ю. Д. Білика. – К.: Урожай, 2004. – 96 с. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2009/ggeo/yarosh/library/article_2.htm
3. Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга, Г. В. Анісі-мова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман
та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2004. -368 с.
4. Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні:
монографія / В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, Л. О. Панькова, Т. П. Проценко, O. A. Поліводський; Ін-т
держави і права ім. В. М. Корецького HAH України. – К. : Юрид. думка, 2006.-262с.
5. Глотова O. B. Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні: монографія /
О. В. Глотова. – О. : Фенікс, 2008. – 254 с.
6. Третяк A. M. Законодавчо-нормативне забезпечення обороту земельних ділянок
сільськогосподарського призначення / A. M. Третяк, H. A. Третяк // Земельне право України: теорія і
практика: загальнодержавне юридичне видання. К. : TOB «Видавництво «Юрисконсульт», № 1.– С. 15–
32.
7. Шеремет А. П. Земельне право України: підручник. – Чернівці : ТОВ «Видавництво «Наші
книги», 2008. – С. 134.
8. Проект Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http:// land.gov.ua/zakonotvorcha-diialnist/569.html.
9. Конституція України // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
* Сердюк Сергій Анатолійович – аспірант кафедри права та законотворчого процесу
Національної академії державного управління при Президентові України.

6/2014

УДК 351/354

Вікторія Філіппова *

АДАПТАЦІЯ МЕТОДУ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДО АНАЛІЗУ Й ОЦІНКИ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
У статті висвітлюються теоретичні аспекти застосування методу когнітивного моделювання в
процесі аналізу і оцінки державної політики в галузі педагогічної освіти. Представлено алгоритм
когнітивного моделювання, визначено його переваги.
Ключові слова: когнітивне моделювання, державна політика, педагогічна освіта.
Филиппова В. Д. Адаптация метода когнитивного моделирования к анализу и оценке
государственной политики в сфере педагогического образования.
В статье раскрываются теоретические аспекты применения метода когнитивного
моделирования в процессе анализа и оценки государственной политики в области педагогического
образования. Представлен алгоритм когнитивного моделирования, определены его преимущества.
Ключевые слова: когнитивное моделирование, государственная политика, педагогическое
образование.
Filippova V. D. Adapting Cognitive Modeling Methods to the Analysis and Evaluation of Public
Policies in the Field of Teacher Education.
The article describes the theoretical aspects of the method of cognitive modeling in the analysis and
evaluation of public policies in the field of teacher education. The algorithm of cognitive modeling is described,
identified its advantages.
Keywords: cognitive modeling, public policy, teacher education.
У сучасних умовах невизначеності виникає потреба формування дієвої державної політики в галузі
педагогічної освіти, в ефективних методах її діагностики, прогнозуванні майбутнього і оцінки ризиків,
заснованих на адекватних наукових моделях. До таких методів відносять метод когнітивного
моделювання, що активно розробляється, дозволяє єдиною схемою у вигляді графа описати якісні і
кількісні зв’язки між елементами системи.
На сьогодні об’єктом дослідження ставали різні аспекти когнітивного моделювання в державному
управлінні. Технологічний аспект когнітивного моделювання, на думку І. Бабиніна, В. Кретова,
Г. Почепцова, С. Телешуна, С. Чукута проявляется при розробці інформаційно-аналітичних систем
підтримки прийняття рішень у державному управлінні. Як вважають Ю. Кальниш, О. Кілієвич, О. Рудік,
В. Тертичка та ін., окремі аспекти когнітивного моделювання в державному управлінні актуалізуються
при аналізі політики.
Системний аналіз вітчизняних наукових наробок науки державного управління та їх порівняння із
зарубіжним рівнем когнітивних досліджень у сфері державного управління підтверджує актуальність
нашого дослідження і вказує на недостатню розробленість емпіричних досліджень когнітивних моделей
аналізу й оцінки державної політики.
Метою статті в контексті зазначеного вище є визначення основних концептуальних засад
когнітивного моделювання в процесі аналізу й оцінки державної політики в галузі педагогічної освіти.
Механізми державного управління в галузі педагогічної освіти мають несистемний характер,
розосереджуються одночасно за різними напрямками, у ряді випадків суперечать один одному або
носять імітаційний характер. Таке завдання вимагає аналітичного інструментарію іншого рівня, в якості
якого може виступати імітаційне моделювання. Формальна імітаційна модель державної політики в
галузі педагогічної освіти може дозволити виявити найбільш вразливі чинники й умови, при яких вплив
на них може дати максимальний результат.
Говорячи про моделювання як дослідний метод, а імітаційне моделювання як його різновиди,
необхідно зупинитися на основних завданнях, які можна вирішити за допомогою означеного методу.
Імітаційне моделювання досить повільно проникає в систему науки державного управління,
здебільш через необґрунтовані очікування, покладені на модель, які не можуть виправдатися в
реальності. В зв’язку з цим, необхідно чітко позначити межі та умови ефективного використання
моделювання в дослідженнях державно-управлінської спрямованості, прийнятті рішень, освітньої
діяльності.
Модель являє собою спрощене відображення реальності – це менш детальне, менш складне, менш
детальне відтворення реально існуючого об’єкта або феномена. При цьому коли ми говоримо про
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моделювання державної політики в галузі педагогічної освіти, моделювання можна розглядати як більш
точне і формалізоване (порівняно з традиційною текстуальної формою) опис теоретичної концепції,
висновків експертного аналізу, результатів первинного (наприклад, соціологічного) дослідження.
Важливо підкреслити суб’єктивність будь-якої моделі, яка походить з суб’єктивних моментів,
закладених теоретичною конструкцією або експертним аналізом [1].
Для ефективного застосування моделювання при вирішенні дослідницьких, управлінських та
освітніх завдань необхідно чітке розуміння обмеження даного аналітичного інструменту і завдань, які
можуть вирішуватися з використанням моделювання [2].
Найбільш простою і явною метою розробки моделі може бути отримання більш повного і точного
розуміння різних аспектів функціонування системи педагогічної освіти. З цією функцією моделювання
тісно пов’язане рішення дослідницьких завдань, тобто виявлення деяких нових закономірностей у
результаті формалізації окремих параметрів явищ і процесів. Коректно розроблена і відкалібрована
імітаційна модель дозволяє виявити закономірності реагування структур на різні форми державноуправлінського впливу шляхом проведення серії експериментів з послідовною зміною параметрів
моделі.
До числа новітніх методів імітаційного моделювання слабо-структурованих систем відноситься
когнітивне моделювання. Завдяки використанню якісних характеристик і можливості обліку
взаємозв’язків значного числа чинників, даний метод дозволяє дати якісний опис різних процесів.
Під слабо-структурованими системами розуміється всяка динамічна система, в структурі і
функціонуванні якої важливу роль відіграє людський чинник, для різних проявів якого практично
неможливо побудувати точні математичні моделі. «Виразниками» людського чинника можуть бути
окремі учасники системи, структурні підрозділи, весь персонал слабо-структурованих систем і т.д.
Оскільки людський чинник грає важливу роль у функціонуванні …, освітніх систем, подібні системи
можна розглядати як слабо-структуровані системи [3, с.15]. Отже, державна політика в галузі
педагогічної освіти також може розглядатися як слабо-структурована система.
Когнітивне моделювання в завданнях аналізу і оцінки слабо-структурованих систем – це
дослідження функціонування і розвитку слабо-структурованих систем і ситуацій за допомогою
побудови моделі слабо-структурованих систем на основі когнітивної карти. У цій моделі когнітивна
карта відображає суб’єктивні представлення (індивідуальні або колективні) досліджуваної проблеми,
ситуації, пов’язаної з функціонуванням і розвитком слабо-структурованих систем. Основними
елементами когнітивної карти є базисні чинники (або просто фактори) і причинно-наслідкові зв’язки
між ними. Змістовно, базисні чинники (в різних публікаціях також використовується терміни «концепт»,
«параметр» або «змінна») – це чинники, які визначають і обмежують явища і процеси в слабоструктурованих систем і навколишньому її середовищі, і інтерпретовані суб’єктом управління як істотні,
ключові параметри, ознаки цих явищ і процесів [3, с.16].
Когнітивне моделювання являє собою ефективний підхід до дослідження розвитку ситуації на
основі побудови графової моделі. Воно дозволяє дослідити розвиток ситуації, що включає в себе такі
складові як: саморозвиток, моделювання зовнішніх впливів, моделювання цілеспрямованого розвитку
ситуації (керованого розвитку). Когнітивна модель володіє достоїнствами імітаційної моделі, однак
більш простою в розробці. Це пояснюється наступним.
У загальному випадку в імітаційну модель вводяться складні функціональні залежності, в
когнітивній моделі всі функціональні залежності є лінійними і задаються за типовим принципом. Крім
того, всім показникам когнітивної моделі (чинникам) даються не кількісні, а якісні оцінки. Більш того,
як правило, розглядаються не значення, а тенденції зміни чинників. Завдяки використанню якісних
показників, саме когнітивне моделювання є тим підходом, який дозволяє вирішувати завдання вибору
напрямків аналізу державної політики в галузі педагогічної освіти і оцінки прийнятих рішень в умовах
сучасної невизначеності і нестабільності, коли більшість соціально-економічних процесів може бути
описано тільки якісними характеристиками.
Когнітивна модель – це функціональний граф досліджуваної системи, в якому вершини
відповідають чинникам системи, а дуги відображають функціональну залежність між ними. Когнітивна
модель містить у собі деяку гіпотезу про функціонування системи чи розвитку процесу.
Когнітивна карта (схема) ситуації становить орієнтований зважений граф, що будується за такими
правилами: вершини взаємно однозначно відповідають виділеним факторам ситуації, у термінах якої
описуються процеси в системі; виявляються й оцінюються причинно-наслідкові зв’язки виділених
факторів один з одним (позитивний вплив, негативний вплив) [4, с.96].
Когнітивну карту можна подати у вигляді орієнтованого графа, ребрам якого поставлені у
відповідність ваги. Вершини графа відповідають чинникам (концептам), що визначають ситуацію,
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орієнтовані ребра – причинно-наслідковим (каузальним) зв’язкам між факторами. Когнітивні карти є не
тільки засобом структуризації та формалізації ситуації (або системи), але і засобом її аналізу. Різні
інтерпретації вершин, ребер та вагових коефіцієнтів на ребрах приводять до різних моделей і методів їх
аналізу.
У загальному випадку когнітивною картою називається причинно-наслідкова мережа
G =<C,W >,
(1)
де G − орієнтований граф (когнітивна карта);
C − множина вершин (концептів, або факторів),
Сі ∊ Ci =1,2,...,n ,

(2)

що є елементами досліджуваної системи;
W − множина зв’язків між концептами (ребер графу), які інтерпретуються як причинно-наслідкові
(каузальні) зв’язки. Як правило, множину факторів С (концептів) розбивають на три підмножини:
множину вхідних факторів, або параметрів управління
U = {u1,u2 ,...,um},
(3)
множину проміжних факторів
E ={e1,e2,...,ep}
(4)
та множину вихідних (цільових) факторів Y ={y1, y2,..., yl}. (5)
Кожній вершині Ci ставиться у відповідність вектор незалежних змінних
Xi=X(Ci)={ Xg(Ci)}, g=1,2, …,li ,
(6)
що характеризують її суттєві параметри.
За способами експертного завдання ступеню сили причинно-наслідкових зв’язків та значень
концептів можна виділити такі види когнітивних карт: якісні (знакові); зважені; нечіткі [4, с.388].
Крім когнітивних карт (схем ситуацій) можуть використатися когнітивні решітки (шкали,
матриці),які дозволяють визначати стратегії поведінки об’єкта управління. Решітки утворюються за
допомогою системи факторних координат, де кожна координата відповідає одному фактору, показнику
або деякому інтервалу зміни цього фактору. Кожна область решітки відповідає той або іншій поведінці.
Показники можуть бути: відносними (наприклад, від 0 до 1), абсолютними (наприклад від мінімального
до максимального); біполярними («високий або великий», «низький або маленький») [5, с.96].
Ми вважаємо, що алгоритм когнітивного моделювання процесу аналізу і оцінки державної
політики в галузі педагогічної освіти виглядає наступним чином:
- формулювання мети і завдань моделювання;
- вивчення предметної області та дослідження галузі педагогічної освіти;
- збір, аналіз та систематизація статистичних даних, необхідних для моделювання;
- побудова когнітивної карти;
- визначення агрегованих індикаторів;
- розбиття моделі на підсистеми;
- послідовна декомпозиція отриманих підсистем до первинних статистичних показників;
- визначення взаємозв’язків між чинниками;
- створення когнітивної моделі;
- визначення спрямованості зв’язків (позитивні або негативні) когнітивної карти;
- визначення типів зв’язків між чинниками ( лінійні, s-образні і т.д.);
- визначення інтенсивності зв’язків між показниками;
- виділення чинників, якими можливо управляти;
- реалізація комп’ютерної моделі;
- вибір інструментального середовища моделювання;
- проведення попереднього експерименту;
- перевірка адекватності моделі;
- формулювання висновків і рекомендацій відповідно до поставленої мети.
Відомо, що основу існуючих підходів становить експертний метод побудови когнітивної моделі –
когнітивної карти, що містить сукупність чинників і зв’язків між ними. Відмінною особливістю
методології є формування когнітивної карти об’єкта досліджень на основі використання розрахунковоекспертного підходу до визначення її параметрів: експертний метод – для формування чинників моделі;
розрахунковий метод – для оцінки сили зв’язку між чинниками моделі з використанням статистичних
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даних про значення чинників на певному часовому інтервалі.
Сутність методу полягає в тому, що група експертів виділяє найбільш значимі чинники (у нашому
випадку це чинники впливу на реалізацію державної політики в галузі педагогічної освіти)
спостережуваного процесу, а також аналізує можливі взаємозв’язки між ними.
Співвідношення об’єктивної, правдоподібної і гіпотетичної частин моделі залежить від
структурованості конкретної ситуації і від кваліфікації експерта. У когнітивному моделюванні для
обробки експертних оцінок використовується метод побудови лінгвістичних шкал. Обробка експертних
оцінок з метою визначення результуючого експертного судження виконується за відповідними
алгоритмам [6].
Залежність між чинниками може бути як пряма (збільшення одного чинника веде до збільшення
іншого), так і зворотна (збільшення одного чинника приводить до послаблення іншого). Означена
конфігурація відображається у вигляді орієнтованого графа (рис. 1).

Рис. 1. Приклад когнітивної моделі середовища реформи системи педагогічної освіти.
Крім безпосереднього опитування експертів, можливе застосування підходу, заснованого на
виявленні причинного зв’язку. При цьому, взаємні впливи базисних факторів інтерпретуються в
термінах причинного зв’язку: зміна одного фактора є причиною зміни іншого чинника.
Причинний зв’язок має такі характеристики: причина завжди передує слідству в часі. Тобто,
причину будь-якого явища слід шукати серед попередніх явищ; зв’язок причини і наслідку необхідний.
Якщо ми спостерігаємо явище, а передбачуваної причини немає, то між явищем і передбачуваною
причиною причинний зв’язок відсутній; зв’язок причини і наслідку загальний в світі явищ. Це означає
загальний характер причинного зв’язку, тобто у будь-якого спостережуваного нами явища існує
причина; зі зміною інтенсивності причини змінюється інтенсивність слідства.
Науковці виділяють наступні класи причинних відносин [7]:
1. Достовірні причинні зв’язки, тобто, причинні зв’язки, що допускають об’єктивну перевірку або
вже мають таку перевірку. Це можуть бути причинні зв’язки, що описують деякі загальні фізичні,
економічні, соціальні та інші закони, а також причинні зв’язки, отримані в результаті
експериментальних досліджень, узагальнення тривалих спостережень, соціологічних опитувань. Ці
причинні відносини зазвичай відомі експерту і не піддаються сумніву. Описи та характеристики
достовірних причинних зв’язків описуються в науковій літературі, підручниках, у науково-дослідних
роботах і мають строге наукове і (або) експериментальне обґрунтування. Ці причинні зв’язки утворюють
об’єктивну основу когнітивної моделі.
2. Правдоподібні причинні зв’язки. Правдоподібні причинні зв’язки ґрунтуються на індуктивних
заключеннях експерта при відсутності контрприкладів. Ці причинні зв’язки не мають строгого
наукового обґрунтування та експериментальної перевірки, однак, експерт тривалий час спостерігає
прояв цього зв’язку і її наявність, загалом, вони не викликають сумніви як у самого експерта так і у
інших експертів, що працюють в даній галузі. Ці причинні зв’язки також включаються в модель ситуації
і утворюють правдоподібну частина опису ситуації.
3. Гіпотетичні причинні зв’язки. Гіпотетичні зв’язки – це невидимі причинні зв’язки, про
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існування яких експерт може тільки здогадуватися. Сенс когнітивного моделювання полягає у перевірці
гіпотези про існування та правомірності прихованих від спостереження експерта гіпотетичних зв’язків.
Гіпотетичні зв’язки також включаються до опису ситуації, однак, кількість гіпотетичних зв’язків дуже
численна у порівнянні з об’єктивними і правдоподібними причинними зв’язками. Зазвичай, наступний
гіпотетичний зв’язок включається в модель після перевірки попереднього гіпотетичного зв’язку.
Гіпотетичні причинні зв’язки утворюють гіпотетичну частина опису ситуації.
При побудові когнітивної моделі необхідно стежити за тим, щоб кількість розглянутих чинників
було мінімальним (не більше як дванадцять), тому що надмірна складність моделі не дозволить експерту
виділити найбільш значущі механізми і взаємозв’язок.
Для виділення ключових факторів і визначення сили і характеру їх взаємозв’язків можна
скористатися як методом статистичного факторного аналізу даних, отриманих методом соціологічного
опитування, так і методом експертних оцінок.
Адекватність моделі оцінюється за результатами прогнозування її стану на моменти часу
отримання статистичних даних про значеннях чинників системи і забезпечується шляхом введення
додаткових чинників із подальшою оцінкою їх впливу на ступінь адекватності.
Модель дозволяє також наочно відобразити стабілізуючі і дестабілізуючі зворотні зв’язки, які
можуть як забезпечувати гомеостаз системи, так і викликати значні зміни. М. Маруяма [8] довів, що
контур посилює відхилення тоді і тільки тоді, коли він містить парне число негативних дуг або не
містить їх зовсім, в іншому випадку це контур, що протидіє відхиленню.
На основі когнітивної моделі приймаються рішення щодо: впливу на певні чинники; зміни сили
зв’язку; зміни характеру взаємозв’язку; включення нових чинників в систему; включення нових
механізмів взаємодії.
До основних напрямків аналізу когнітивних карт належать: аналіз впливів; аналіз динаміки зміни
стану (прогноз розвитку ситуації); аналіз стійкості; сценарний аналіз; пошук управлінських впливів;
оцінювання і інтерпретації прогнозів розвитку ситуації.
Аналіз впливів у когнітивній карті полягає у визначенні знаку та сили непрямого і сумарного
впливу між будь-якою парою чинників у знакових і нечітких когнітивних картах. Дослідження взаємодії
концептів дозволяє оцінювати «розповсюдження впливу» по когнітивній карті, що змінює її стан
(проміжних та вихідних концептів). Аналіз когнітивної карти дозволяє виявити структуру проблеми
(системи), знайти найбільш значущі фактори, що впливають на неї, оцінити дію факторів (концептів)
один на одного. Для виконання аналізу когнітивної карти необхідно врахувати весь опосередкований
взаємовплив концептів один на одного. Для цього на підставі побудованої когнітивної карти
формуються матриці взаємовпливу концептів один на одного, після чого досліджуються поведінка і
стійкість побудованої карти [5, с.390].
Однією з переваг когнітивного моделювання, зокрема процесу аналізу і оцінки державної політики
в галузі педагогічної освіти, є можливість проведення на його основі сценарних досліджень. При цьому
під сценарієм ми будемо розуміти сукупність керуючих і зовнішніх впливів і початкові тенденції зміни
базисних факторів, адже при встановлених початкових тенденціях сценарій буде характеризуватися
сукупністю керуючих і зовнішніх впливів.
Таким чином, проведене дослідження показує, що запропонований підхід до проблеми аналізу і
оцінки державної політики в галузі педагогічної освіти дозволяє розширити коло використання методу
когнітивного моделювання в державному управлінні. Основним завданням, яке вирішуються в рамках
когнітивного моделювання є завдання прогнозування та завдання вибору альтернативних стратегій
розвитку державної політики в галузі педагогічної освіти. Когнітивні карти дозволяють здійснювати
аналіз впливів на державну політику, тобто аналіз досліджуваної ситуації за допомогою вивчення
структури взаємних впливів концептів когнітивної карти та динамічний аналіз, який полягає у генерації
можливих сценаріїв її розвитку. З огляду на сказане, у подальшому свій погляд доцільно спрямувати на
розроблення когнітивної моделі аналізу і оцінки державної політики в галузі педагогічної освіти.
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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ДОСВІД
ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
У статті узагальнено підходи до формування енергетичної політики Франції. З’ясовано, що
ключовою її особливістю є відповідність загальноєвропейським актам, прийнятими керівними органами
ЄС. Розкрито, що енергетична політика Франції реалізується шляхом застосування низки механізмів,
зокрема нормативно-правового, фінансово-економічного, адміністративно-інституційного.
Ключові слова: енергетична політика, енергетичний сектор, енергоефективність, план дій з
енергоефективності, сталий розвиток.
Шатило А. А. Механизмы формирования национальной энергетической политики: опыт
Французской Республики.
В статье обобщены подходы к формированию энергетической политики Франции. Выяснено, что
ключевой ее особенностью является соответствие общеевропейским актам, принятым руководящими
органами ЕС. Раскрыто, что энергетическая политика Франции реализуется путем применения ряда
механизмов, в частности нормативно-правового, финансово-экономического, административноинституционального.
Ключевые слова: энергетическая политика, энергетический сектор, энергоэффективность, план
действий по энергоэффективности, устойчивое развитие.
Shatylo O. A. The National Energy Policy Formation Mechanisms: the French Republic Experience.
The energy policy approaches of France are summarizes in the paper. It was found that its key feature is
corresponding to EU legal acts that adopted by the EU governing bodies. It is also showed that French energy
policy is implemented through the use of number mechanisms, including legal, financial, economic,
administrative and institutional.
Keywords: energy policy, energy sector, energy efficiency, energy efficiency action plan, sustainable
development.
Забезпечення стабільності функціонування енергетичного сектору є актуальним і одним з
першочергових завдань державного будівництва кожної країни. Окреслене завдання особливо гостро
стоїть перед Україною, адже її енергетика залишається незбалансованою, зберігши свою структуру з
радянських часів, а джерела енергоносіїв – монополізованими, що тягне для держави не лише складні
економічні, а й політичні наслідки. Зазначене зумовлює необхідність розробки та послідовного
провадження Україною виваженої державної політики в окресленій сфері, побудованої на успішному
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досвіді провідних країн світу, які мають подібну структуру енергетичного балансу та залежать від
постачань енергоносіїв з-за кордону. У зв’язку з викладеним, доречним, на нашу думку, є узагальнення
підходів до формування національної енергетичної політики Французької Республіки (далі – Франція),
адже вона є подібною до України не лише за географічними та демографічними особливостями, а й за
структурою енергетичного балансу, провідну роль в якому наразі відіграє атомна енергетика.
Питання формування підходів до розробки та провадження енергетичної політики Україною
знаходилось у фокусі уваги багатьох вітчизняних (С. Кудря, М. Кулик, А. Сменковський, О. Суходоля,
Р. Титко, А. Шевцов) та зарубіжних (Ф. Майснер, Х.-Ч. Парк, К. Розенбергер, Ф. Уеккерд, Ф. Хард,
М. Цилліх) дослідників. У той же час, не дивлячись на значний науковий доробок з піднятого питання,
залишаються недостатньо дослідженими варіативні аспекти провадження енергетичної політики
відмінними між собою енергозалежними, але водночас економічно успішними, країнами світу,
рафінований та адаптований досвід яких може бути покладено в основу розробки нової енергетичної
політики України. Відтак, метою дослідження обрано здійснення узагальнення особливостей
енергетичної політики Франції.
Енергетична політика Франції має свої суттєві особливості в порівнянні з Україною, оскільки
Франція є членом Європейського Союзу (далі – ЄС), відтак, реалізує її, перш за все, у відповідності до
загальноєвропейських правових засад. Одним із ключових наднаціональних нормативно-правових актів
у сфері реалізації енергетичної політики країн – членів ЄС, у тому числі й Франції є Директива
Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЕС «Про забезпечення використання поновлюваних джерел
енергії», згідно з якою кожній з країн пропонується розробити та представити власний план дій розвитку
відновлюваної енергетики, зокрема шляхом забезпечення координації між національними,
регіональними та місцевими органами у цій сфері [1].
Наступним наднаціональним актом є Директива Європейського Парламенту та Ради 2006/32/ЕС
«Про енергоефективність та енергетичні послуги», метою якої є підвищення еколого-економічної
ефективності енергетики країн-членів ЄС шляхом формування індикативних цільових показників,
інституційних, фінансових, нормативно-правових механізмів та стимулів з метою усунення існуючих
бар’єрів, що перешкоджають ефективному використанню енергетичних ресурсів кінцевими
споживачами; створення умов для розвитку ринку енергетичних послуг та поліпшення ефективності
використання енергії кінцевими споживачами [2].
Законодавче поле власне Франції у сфері державного регулювання енергетики та
енергоефективності складається з низки нормативно-правових актів, що об’єднані у План дій з
енергоефективності Франції, підготовлений на основі Директиви 2006/32/ЕС, що у свою чергу, базується
на замінених нею Директивах 2001/77/ЕС та 2003/30/ЕС. Так, відповідно до Національного плану для
Франції рекомендовано досягти у 2020 р. наступних показників: частка енергії з відновлюваних джерел
відносно загального енергетичного балансу країни має становити 23% (при тому, що в 2005 р. цей
показник становив 9,6 %); теплоефективність побутових будівель до 2020 р. має зрости на 38 %;
досягнення частки біодизелю у споживанні моторного пального до 2020 р. – на рівні 10% тощо.
Передувало появі зазначеного Плану дій проведення у 2007 р. з ініціативи Президента Франції
круглого столу з питань навколишнього середовища, участь в роботі якого взяли представники органів
влади центрального та регіонального рівня, а також громадянського суспільства з метою визначення
напрямів дій з питань екології та забезпечення сталого розвитку. Заходи, що пропонувались за
підсумками роботи Круглого столу передбачалось упроваджувати на національному рівні. Так, було
утворено шість робочих груп: по боротьбі зі змінами клімату та регулювання попиту на енергію, зі
збереження природних ресурсів та біологічного різноманіття, з пропагування екологічно дружнього
навколишнього середовища, з просування стійких форм виробництва та споживання, з конструювання
екологічної демократії та з просування конкурентоздатних екологічних форм розвитку. Результатами
роботи зазначених груп стали низка державних програм: «Енергоефективність та вуглець»,
«Модернізація міст та споруд», «Планування міського середовища та національне і регіональне
урядування», «Мобільність і транспортування» [3].
В межах програми «Енергоефективність та вуглець» передбачено просування відновлюваних
джерел енергії – вітру, біомаси, сонячної, геотермальної, гідравлічної; науково-дослідні роботи у
напрямі біопалива другого покоління та розробки систем уловлювання та зберігання СО2; оцінка
доцільності запровадження енергетично-кліматичного податку. Програмою «Модернізація міст та
споруд» запроваджується будівництво енергоефективного житла, заборона на лампи розжарювання та
одинарне віконне скління з 2010 р., реконструкція утеплення громадських будівель, фінансові стимули
для утеплення приватних будинків. «Планування міського середовища та національне і регіональне
урядування» передбачає широке впровадження національного та регіональних енергетично-кліматичних
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планів до кінця 2012 р., у тому числі з метою забезпечення зниження на 20% до 2020 р. викиду
парникових газів міськими громадами. Згідно з програмою «Мобільність і транспортування» пріоритет
надається громадському транспорту, зокрема розвитку трамвайних та тролейбусних ліній, велосипедних
доріжок, будівництву швидкісного залізничного сполучення, розвитку водного транспорту, розробці
екологічно чистих транспортних засобів тощо.
Основні цілі енергетичної політики Франції викладені у Законі 2005-781 від 13 лип. 2005 р.:
забезпечення енергетичної незалежності та гарантування поставок енергоносіїв; забезпечення
конкурентних цін на енергоресурси; захист навколишнього середовища та здоров’я громадян;
забезпечення соціальної та територіальної рівності у доступі до енергоресурсів [4]. Хоча, зазначений
Закон втупив у дію раніше, аніж була реалізована ініціатива з проведення аналізованого Круглого столу,
його положення залишились актуальними, адже були підтверджені за підсумками роботи Круглого
столу, відтак, увійшли до Плану дій з енегроефективності Франції.
Окремо варто наголосити на системі сертифікації та стандартизації товаровиробників у справі
забезпечення енергоефективності, що також є невід’ємним елементом координації енергетичної та
економічної політики. Так, запроваджено нові стандарти у будівництві, зокрема, щодо удосконалення
систем терморегуляції нових та вже існуючих будівель. На транспорті уряд сприяє купівлі кінцевими
споживачами автомобілів, що мають кращі екологічні та енергоефективні показники, зокрема для цього
створено систему класифікації, що складається з семи категорій (від А-зелений до G-червоний),
градуйованих за рівнем викиду СО2; у промисловості введено систему сертифікації водонагрівального
обладнання, що здійснюється шляхом встановлення мінімальних вимог, без дотримання яких товар не
може бути представленим на ринку, а також запропоновано нові механізми співпраці між промисловими
споживачами та енергодистрибуційними компаніями, відповідно до яких постачальники, або ж інші
спеціалізовані підприємства чи організації можуть за погодженням зі споживачем проводити оцінку
енергоефективності підприємства, відтак, пропонувати шляхи її підвищення. Ще одним інструментом
стимулювання є надання «Білих сертифікатів» енергодистрибуційним компаніям, які досягли
найбільших здобутків у справі енергозбереження [5].
Окрім зазначеного, у Франції застосовуються і податкові важелі, спрямовані на підвищення
енергоефективності. Так, при купівлі нового устаткування та обладнання, що підвищує показники
енергоефективності, на його вартість надається податковий кредит в обсягах: від 40% до 50% на
теплопродукуючі насоси, від 25% до 40% на теплогенерувальні котли та теплоізоляційні матеріали.
Також запроваджено додатковий податок на реєстрацію транспортних засобів, розмір якого залежить від
обсягів викидів СО2 та має дві ставки: понад 200г СО2/км – 2€/г та понад 250г СО2/км – 4€/г. Окрім того,
було удосконалено податок з корпоративних транспортних засобів, що обраховувався аналогічно, однак
кількість ставок та стягнення за 1г були значно вищими. Нижня межа, менше якої податок не стягувався,
не передбачалась. Окремо запроваджено податковий кредит на нові електромобілі та транспортні засоби
на зрідженому газу, частково або ж виключно. Податковий кредит застосовується і до переобладнаних
автомобілів, що були в користуванні та на яких виробником не встановлювались системи з
альтернативним пальним (електроенергія, зріджений газ), однак, їх вік обмежується трьома роками.
Також законом обмежено використання транспортних засобів, зареєстрованих до 1997 р. шляхом
встановлення подвійної річної ставки податку з транспортних засобів [5].
Ключовим органом у сфері розробки та реалізації національної енергетичної політики Франції є
Міністерство екології, сталого розвитку та енергетики. Зазначена інституція утворена шляхом
об’єднання різних установ, які спеціалізувались на питаннях транспорту, міського розвитку, змін
клімату та енергетики і наразі являє собою третю за розміром та впливовістю установу, поступаючись
лише адміністраціям Президента та Прем’єр-Міністра Франції [6]. За висновками експертів, така
структура зазначеного міністерства є унікальною з поміж усіх країн Європейського Союзу та відкриває
можливості для поглиблення узгодженості у процесі розробки та впровадження державної енергетичної
політики і підвищення її економічної ефективності [5]. Важливу роль у сфері координації безпекових
зусиль, зокрема і в енергетичній сфері, відіграє Рада оборони і національної безпеки Франції, до складу
якої входять Президент, Прем’єр-міністр, міністри оборони, економіки, фінансів, зовнішніх і внутрішніх
справ, та за необхідності – інші представники уряду. Склад зазначеного органу формується у
відповідності до порядку денного та питань, винесених на розгляд [7].
У Франції функціонує ще низка установ, що беруть участь у розробці та впровадженні державної
енергетичної політики. Однією з них є Комісія з регулювання енергетики – незалежний регулятор,
завданням якого є демонополізація енергетичних ринків, а саме забезпечення доступу до передавальних
та розподільчих мереж (електроенергія, газ) усім постачальникам і забезпечення незалежності
функціонування таких мереж від будь-яких впливів. Важливою функцією аналізованої комісії є розробка
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тарифів на транспортування та дистрибуцію електроенергії та газу, що виносяться на розгляд та
затвердження урядом країни [8]. Відтак, така процедура забезпечує узгодження державної енергетичної
та економічної політики. Наступною інституцією є Агентство з охорони навколишнього середовища та
енергоефективності, яке у своїй діяльності координується Міністерством екології, сталого розвитку та
енергетики і Міністерством вищої освіти та наукових досліджень. Агентство впроваджує спільну
енергетичну політику, а також політику захисту навколишнього середовища шляхом підвищення
енергоефективності в промисловості, на транспорті та в будівництві, а також підтримує технологічний
розвиток відновлюваної енергії [9]. Ще однією інституцією є Комісія атомної енергетики, функціями
якої є забезпечення розвитку атомних енергетичних досліджень, комунікаційних технологій та
національної оборони. Комісія забезпечує поєднання теоретичних досліджень та прикладних розробок, а
також налагоджує міжнародну кооперацію у цій сфері [10].
Окрім національних органів публічного регулювання екологоорієнтованої енергетичної політики,
свій вплив на цю сферу поширюють і органи наднаціональні, створені керівними структурами
Європейського Союзу, зокрема Європейське енергетичне агентство, завданням якого є надання
консультативно-дорадчої підтримки з питань захисту навколишнього середовища, розробки та
провадження екологоефективної політики, зокрема й енергетичної, зведення загальноєвропейської
статистики у відповідній сфері [11] тощо.
Важливим інструментом забезпечення стабільності енергетичного сектору країни, а також
координації його роботи з плановими показниками розвитку національної економіки є Щорічний
інвестиційний план. Кожне підприємство у такому плані має відобразити свої перспективні виробничі
очікування, на основі яких формуються зведення електроенергетичного балансу та балансу газу в
країні [5]. Відтак, держава має можливість якомога точніше забезпечити необхідні обсяги
енергоресурсів на ринок, а також планувати розвиток електропередавальних та газорозподільчих мереж.
Наведене дає змогу узагальнити низку механізмів здійснення енергетичної політики Францією, зокрема
нормативно-правовий, фінансово-економічний та адміністративно-інституційний, які на практиці
реалізуються паралельно у тісному взаємозв’язку.
Отож, узагальнюючи досвід Франції у сфері побудови національної енергетичної політики
необхідно наголосити на таких її особливостях. По-перше, національна енергетична політика країни
зазнає значного впливу політики Європейського Союзу і формується у відповідності до його рішень. Подруге, унікальною є організаційна структура державного органу в аналізованій сфері, оскільки поєднує в
собі, окрім безпосередньо енергетичного напряму, ще й питання транспорту, міського розвитку та
екології, що дозволяє формувати енергетичну політику з врахуванням, окрім іншого, необхідності
захисту навколишнього середовища. По-третє, багаторівневість та системність заходів національної
енергетичної політики, яка реалізується як на загальнонаціональному так і на місцевому рівнях, зокрема,
безпосередньо і мультиаспектно впливає на кінцевого споживача. Окремо необхідно наголосити на
прозорості процесу формування енергетичної політики, зокрема, шляхом залучення представників
громадськості, що заклало основи нової екологічноорієнтованої енергетичної політики Франції.
Узагальнений досвід Франції, враховуючи подібність її енергетичного сектору з вітчизняним, а також
нещодавно задеклароване вищим політичним керівництвом України повернення на шлях євроінтеграції,
може бути покладений в основу розробки нової енергетичної політики України, яка б ураховувала як
національні економічні інтереси країни так і необхідність захисту навколишнього середовища.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА
СУДЕБНО-ПРАВОВОГО СОВЕТА В РЕСПУБЛИКЕ АЗЕРБАЙДЖАН
Статья посвящена рассмотрению проблем совершенствования процедуры формирования состава
Судебно-правового Совета в Республике Азербайджан. Учтена позиция Европейского Суда
относительно голосования председателя Совета, а также факторы, влияющие на независимость
судебных органов (состав и процедура назначения членов суда; продолжительность службы судей в
этом качестве; существование гарантий, препятствующих оказанию давления на судей; внешние
атрибуты незвисимости).
Ключевые слова: прозрачность в деятельности судов, законодательная техника, судебная власть,
члены Судебно-правового Совета, голосование.
Рустамзаде А. Х. Проблеми вдосконалення процедури формування складу Судово-правової Ради
в Республіці Азербайджан.
Стаття присвячена розгляду проблем вдосконалення процедури формування складу Судовоправової Ради в Республіці Азербайджан. Прийнято до уваги позицію Європейського Суду відносно
голосування Голови Ради, а також фактори, що впливають на незалежність судових органів (склад та
процедуру призначення членів суду; тривалість служби суддів в цій якості; існування гарантій, що
перешкоджають чиненню тиску на суддів; зовнішні атрибути незалежності).
Ключові слова: прозорість у діяльності судів, законодавча техніка, судова влада, члени Судовоправової Ради, голосування.
Rustamzade A. H. The Problems of Improving the Procedure of Formation of the Judicial Council in
the Republic of Azerbaijan.
The article considers the problem of improving the procedure of formation of the Judicial Council in the
Republic of Azerbaijan. The position of the European Court of Justice on voting of the Council’s Chairman has
been taken into account, as well as factors of affecting the independence of the judiciary (the composition and
procedure for appointing members of the court, the duration of judges work in this capacity, the existence of
safeguards that prevent the provision of pressure for judges; external attributes of independence).
Keywords: transparency in court’s activities, legislative technique, judicial power, members of the
Judicial-Legal Council, voting.
Разработанные Комиссией Правовых реформ, созданные указом Президента Азербайджанской
Республики от 21 февраля 1996 года законы «О Конституционном Суде» [1], «О судах и судьях» [2]
одновременно являясь составной частью больших реформ, которые осуществляются в нашей стране,
также установили критерии, создающие правовую базу в формировании независимой судебной системы
как проявление нового подхода к приоритетным вопросам судебно-правовых реформ. На основе указа
Президента Азербайджанской Республики о применении Закона «О судах и судьях» от 01 декабря 1998
года основной целью осуществляемых в стране судебных реформ является разрешение вопросов
обеспечения верховенства законов во всех сферах жизни общества, становления судебной власти в
механизме государственного управления как авторитетного и независимого института, организации
прав и свобод человека при осуществлении правосудия, защита демократических принципов в
уголовном и гражданском суде, формирование профессионального судейского корпуса, обеспечение
прозрачности в деятельности судов и другие вопросы концептуального характера.
При осуществлении правовых реформ в судебной системе Азербайджанской Республики важное
значение имеет деятельность Судебно-правового Совета, который является независимым органом
самоуправления судебной власти [3]. В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О судах
и судьях» и утвержденных решением Судебно-правового Совета от 11 апреля 2000 года «Правила
выбора кандидатов на должность судей в Азербайджанской Республике» [4], процесс выбора
кандидатов, которые не являются судьями осуществляется через процедуры многоступенчатых
экзаменов сформированных в пространстве Европы и критериям, пустивших крепкие корни в странах с
демократическим строением.
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В статье 93-4 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» в специальном требовании
назначения судьей предусмотрено, что кандидаты на должность судьи отвечающие требованиям
законодательства могут быть назначены «на высокую должность судьи». Предусмотренная статьей
«высокая должность судьи», по нашему мнению, является выражением имеющим недостаток с точкизрения законодательной техники. Статья 19 Закона точно определила построение иерархии судов,
входящих в судебную систему, а статья 61 определила «апелляционный суд как высшую инстанцию по
гражданским, административным и экономическим спорам, уголовным и административным
правонарушениям», в то время как статья 77 закрепляет, что «Верховный Суд является высшим
судебным органом по гражданским (в том числе административным и экономическим спорам),
уголовным делам и другим делам, отнесенным к производству общих и специализированных судов» [2].
Таким образом, «высокая судейская должность» с точки-зрения статуса должна быть отнесена к
Верховному Суду и апелляционному суду. Полагаем, что все судебные звенья, осуществляющие
судебную власть, независимо от юрисдикции, должны иметь авторитетный и равноправный статус
гаранта прав и свобод граждан.
Значит, предусмотренное законодательством выражение «высокая судейская должность» включает
в себя не только «верховность судьи», а также «высокие нравственные качества судьи», выполняющего
обязанности судьи. Согласно полному тексту статьи 93-4, особый порядок назначения на должность
судьи лица, соответствующий требованиям части I статьи 126 Конституции Азербайджанской
Республики [5], “лица, обладающие авторитетом в области юриспруденции, 20-летним опытом работы
по специальности юриста, и высокими моральными качествами, могут назначаться в порядке,
установленном законодательством”, по предложению Судебно-правового Совета на высокие служебные
должности, минуя процедуры, предусмотренные статьей 93-3 настоящего Закона (кстати, юрист с 20летним стажем работы должны быть по меньшей мере в возрасте 45-50 лет, что может и не охватывать
период высокой продуктивности труда человека).
Согласно тексту Закона можно сказать, что выражение «высокая судейская должность»
предусматривает обладание высоким авторитетом в обществе лица, занимающего должность судьи,
лица со статусом, который со своими высокими нравственными качествами может служить примером
для других гражданам. В правилах примерного поведения судей в США отмечается, что судья должен
защищать независимость и достоинство судебной власти. Независимость и достоинство судебной власти
являются в нашем обществе неразделимой гарантией законодательства. Судья обязан участвовать в
принятии, защите и неукоснительном соблюдении общепринятых норм нравственности. Значит, защита
судебной власти тесно связана с примерным поведением судьи в обществе, потому, что судья находится
в центре внимания общества и «судья должен согласиться с возлагаемыми на него ограничениями,
которые могут казаться обременительными для обычного гражданина, и должен добровольно им
следовать».
У комментариях к «Бангалорским принципам поведения судей» отмечается, что постоянное
внимание со стороны общественности налагает на судью обязанность принять на себя ряд ограничений,
и несмотня на то, что рядовому гражданину эти ограничения могли бы показаться обременительными,
судья принимает их добровольно и охотно. В частности, поведение судьи должно соответствовать
высокому статусу его должности (п. 13) [6].
«Бангалорские принципы поведения судей» выступают как средство потенциально
представляющее огромную ценность не только для судебных органов всех стран, в том числе и для
широкой общественности, а также для тех, кто думает о вопросе построения крепкого фундамента для
существования судебной системы, основанной на высоких принципах нравственности (п. 19) [6]. Это
означает, что принципы, характеризующие поведение судей в целом создают необходимость
формирования правил поведения высокой нравственности, которые предусматривают, что должность
судьи является авторитетной.
Опыт осуществления правосудия дает основание полагать, что в обеспечении прав и свобод
человека правосудие наиболее эффективное средство. Для полного самоутверждения своей сущности
правосудие должно непременно отвечать двум основополагающим требованиям: оно должно быть
независимым и беспристрастным. Деятельность суда, осуществляемая в предусмотренном
процессуальном порядке и заключающаяся в рассмотрении и разрешении конфликтов, связанных с
действительным или предполагаемым нарушениям норм гражданского, административного и иных
отраслей права [7].
Характерно, что осуществление независимого и беспристрастного правосудия, обеспечение
должного процесса является одним из основополагающих принципов Совета Европы, нашедшим свое
отражение во многих принятых в его рамках конвенциях, рекомендациях и резолюциях. Так, в
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Европейской Конвенции о правах человека (статья 6) провозглашается, что каждый человек имеет право
на разбирательство своего дела независимым и беспристрастным судом, созданным на основании
закона. Независимость и беспристрастность судей при осуществлении правосудия выступают в качестве
единых критериев и именно по этой причине Европейский суд учитывает эти факторы одновременно.
Европейский суд устанавливает независимость судебных органов в зависимости от нескольких
факторов. Эти факторы, как правило, предусматривают следующее:
состав и процедура назначения членов суда;
продолжительность службы судей в этом качестве;
существование гарантий, препятствующих оказанию давления на судей;
внешние атрибуты незвисимости [8].
Деятельность, связанная с формированием судебной системы в Азербайджанской Республике,
осуществляющая функции самоуправления судебной власти, обеспечивается Судебно-правовым
Советом. Этот Совет с целью организации и обеспечения независимости судей осуществляющих
правосудие, определяет процедуру оценки деятельности судей, при необходимости ее изменение,
выдвигает в соответствии с требованиями судей для привлечения к дисциплинарной ответственности, а
также принимает решения по другим вопросам, относящихся к их компетенции. В пределах своих
полномочий осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Конституции Азербайджанской
Республики и международных договоров Азербайджанской Республики, в это время соблюдает
требования, а также руководствуется Законом «О Судебно-правовом Совете» [3], Законом
Азербайджанской Республики «О судах и судьях» [2] и другими нормативно-правовых актами.
В Азербайджанской Республике Судебно-правовой Совет действует в составе 15 членов. Законом
установлен круг субъектов, который может назвачать членов совета. При формировании состава совета
основным критерием является тот факт, что члены совета должны состоять в основном из судей. В то же
время законодательством предусмотрено, что назначенные соответствующим органом исполнительной
власти Азербайджанской Республики, Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Генеральной
Прокуратурой Азербайджанской Республики в состав совета члены, но не занимающие должность
судьи, лица должны иметь высшее юридическое образование и стаж работы по специальности юриста
более пяти лет. Мы считаем, что в любом случае опыт юридической практики, связан с тем, что
судебная система имеет особое значение в осуществлении правосудия, и в целом ее роли в обеспечении
независимости судебной власти при осуществлении власти.
Членство в совете Генерального Прокурора Азербайджанской Республики не предусмотрено, а
также отсутствие независимой юридической школы исключает его участие в формировании состава
совета. Разнообразие состава совета зависит от объективных причин (территория, число судов и т.д). Мы
считаем это обоснованным критерием, однако, определение чётного или нечётного числа членов Совета,
является одним из факторов, играющих основную роль в их деятельности в качестве коллегиального
органа.
Согласно Закону Азербайджанской Республики «О Судебно-правовом Совете», Совет в пределах
своих полномочий принимает решения открытым голосованием, за исключением случаев,
предусмотренных законом простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Cовета, и руководствующий на заседании голосует последним [3].
Согласно позиции Европейского Суда, голосование председателя Совета (т.е. Министра юстиции
Азербайджанской Республики) последним, при принятии решений большинством голосов
предусматривает, что в случае возникновения разногласий, он не будет подвержен влиянию других
членов Совета. Мы считаем, подобный подход неправильным, поскольку он создаёт возможность
значительного вмешательства председательствующего в итоги голосования. Однако, в национальном
законодательстве нет нормативного акта предусматривающего механизм, который сможет заменить
влияние на принятое решение, нейтрализуя участие в голосовании министра юстиции.
В любом случае с целью обеспечения прозрачности принятия решений в ходе деятельности Совета
целесообразно иметь нечётное количество членов Cовета.
Безусловно, недопустимо членство в совете недееспособного лица либо лица, деятельность
которого ограничена судом. В нашем исследовании согласно статье 93 Закона Азербайджанской
Республики «О судах и судьях», судьями не могут стать: лица, недееспособность или ограниченная
дееспособность которых признана судом; лица, неспособные выполнять полномочия судьи из-за
физических и умственных недостатков, подтверждённых медицинским заключением; осуждённые в
прошлом за совершенные преступления; отрешённые от должности судьи за действия, несовместимые с
занимаемой должностью, и следовательно возможность стать членами Судебно-правового Совета также
исключается.
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Согласно установленным правилам, каждый орган утверждает кандидатов в соответствии с
требованиями законодательства. А в законе при формирования состава Судебно-правового Совета такой
конкретный порядок процедур не установлен. Считаем целесообразным предусмотреть в национальном
законодательстве нормы, регулирующие процедуру утверждения кандидатов от каждого органа.
Считаем, что поскольку деятельность Совета как коллегиального органа охватывает в целом
организацию судебной системы и при выполнении задачи которого, целью является обеспечение
независимости судей, целесообразно участие всех членов Совета при рассмотрении каждого вопроса.
В соответствии с целями деятельности Совета положения, включающие независимость судей
предполагают, что судебные органы рассматривают переданные им дела беспристрастно, на основе
фактов и в соответствии с законом, без каких-либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения,
давления, угроз или вмешательства, прямого или косвенного, с чьей бы то ни было стороны и по каким
бы то ни было причинам. Это означает, поскольку члены Совета осуществляют свои полномочия в
коллегиальной форме, существует необходимость в их участии при рассмотрении всех вопросов.
В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, при формировании состава
Совета, не предусмотрено выдвижение кандидата Президентом Республики, несмотря на то, что в состав
Совета входит лицо, назначенное руководителем соответствующего органа исполнительной власти и
органом исполнительной власти. Здесь в качестве соответствующего органа испольнительной власти
предусматривается Министерство юстиции Азербайджанской Республики и советом руководит
Министр Юстиции. В общем, председательствование Министра Юстиции в Судебно-правовом Совете
является не соответствием сущности принципа разделения власти.
Во время начала деятельности членов Судебно-правового Совета принесение клятвы не
предусмотрено, но в соответствии со статьей 95 Закона Азербайджанской Республики «О судах и
судьях» [3], азначенные судьи прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей на заседании
Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики приносят клятву перед Государственным
флагом следующего содержания: «клянусь осуществлять правосудие в полном соответствии с
Конституцией и законом Азербайджанской Республики, объективно и справедливо сохранять
независимость и достоинство судьи в духе уважения к высокого звания судьи».
Полномочия судьи начинаются с момента принесения клятвы, затем подписывается текст присяги
и данный документ хранится в личном деле судьи.
Учитывая, что большинство членов Судебно-правового Совета состоит из судей, члены совета
являющиеся судьями приступив к исполнению обязанностей приносят присягу, но это большинство не
предусматривает формирование всего состава из судей. Значит, для начала деятельности совета,
необходимо принесение присяги всеми членами Совета, что создает потребность включения в Закон
текста присяги. Однозначно можно отметить, что члены Cовета при исполнении своих обязанностей
опираются на законы, тем не менее, принесение клятвы в начале исполнения своих полномочий
является приемлемым с моральной точки зрения и значимым фактором показателя ответственности.
После обретения независимости особое внимание, должно быть уделено проведению реформ во
всех сферах жизни общества. Для эффективной реализации реформ в Азербайджанской Республике и
Украине с точки зрения географического пространства, необходимо максимально использовать
международный опыт в этой области. Поскольку построение правового государства с демократической
структурой однозначно закрепляет приоритеты этих направлений, когда в стране планируются реформы,
стоит оглядеться вокруг и присмотреться к опыту других государств: что у них получилось, что нет и
почему. Особо надо отметить, что в сфере правосудия главная цель реформ – достичь независимости
судебной системы. Если учесть, что независимость судов создает необходимость комплексного подхода,
то в том случае актуализирутся вопрос проведения сравнительного анализа.
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НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРО СТАТУС
СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
Тема визначення правового статусу суб’єктів адміністративного судочинства завжди викликала
інтерес серед науковці і практиків у сфері адміністративного права, але вона не була об’єктом широкого
науково-теоретичного дослідження у вітчизняній теорії адміністративного права. Відповідно, нові
публікації щодо статусу суб’єктів адміністративного судочинства привертають увагу науковців.
Оригінальним змістом відрізняється друге видання монографії О. В. Бачуна «Правовий статус суб’єктів
адміністративного права»1, у якій поєднано аналіз теорії та практики в адміністративно-правовій сфері.
Важливість узагальненого теоретичного аналізу статусу суб’єктів адміністративного судочинства
полягає у тому, що вітчизняні науковці, які працюють у сфері адміністративного права і процесу,
досліджували, здебільшого, правовий статус окремих суб’єктів адміністративного судочинства, зокрема
суб’єктів владних повноважень та окремих органів виконавчої влади. Теоретичний аналіз О. В. Бачуна,
висвітлений у даній монографії, дає повне та вичерпне уявлення про суб’єкти, які розглядаються в
контексті практики реалізації їх правового статусу в адміністративно-процесуальних відносинах,
виявляє особливості здійснення їх функцій і повноважень щодо вирішення судових спорів, які
виникають у сфері публічної діяльності.
О. В. Бачун у своїй монографії широко застосовує напрацювання вітчизняних та закордонних
науковців, а також судову практику. Автор зробив теоретичне узагальнення практичного застосування
законодавства у адміністративному судовому процесі.
Варто зазначити, що О. В. Бачун використав багаторічний досвід роботи у судах усіх рівнів,
зокрема в окружному адміністративному суді м. Києва. Саме це дало йому поштовх до написання
ґрунтовної наукової роботи. Автор підійшов до питання вивчення правового статусу суб’єктів
адміністративного судочинства з практичної точки зору і провів паралелі теоретичного трактування
проблем із їх практичним застосуванням на прикладі реальних судових справ.
У монографії наявна велика кількість положень, що відзначаються науковою новизною. На деяких
з них варто зупинитися детальніше.
Так, О. В. Бачун зазначає, що категорію «суб’єкт адміністративного судочинства» слід вивчати як
багатозначне правове явище. Він запевняє, що у загальнотеоретичному значенні суб’єкт
адміністративного судочинства постає як юридична абстракція, що визначає правове положення особи у
відносинах стосовно захисту її прав, свобод та інтересів засобами адміністративного судочинства. А у
конкретно-юридичному значенні він є індивідуалізованою особою – носієм прав та обов’язків у
адміністративних процесуальних відносинах з приводу відправлення правосуддя.
Автор розглядає категорію «суб’єкт адміністративного судочинства» і з позицій юридичної
природи права на звернення до адміністративного суду. Право на звернення до адміністративного суду
розглядається як правоздатність фізичних та юридичних осіб, тобто для наявності статусу будь-яких
умов не потрібно. Право на звернення до адміністративного суду розглядається з точки зору
порушеного, обмеженого суб’єктивного права особи тому Кодекс адміністративного судочинства
України встановлює необхідні обставини, за яких особа може звернутися до суду, а також певний
процесуальний порядок звернення.
У монографії зазначається, що необхідно виділяти адміністративну процесуальну правоздатність
конкретних суб’єктів адміністративного судочинства, що характеризується елементами, до яких
віднесено індивідуалізацію, а також здатність приймати у судовому адміністративному процесі рішення,
які мають правові наслідки, бути носієм правосвідомості, реалізувати повноваження та бути учасником
правових зв’язків у адміністративних процесуальних відносинах.
Автор доводить, що дієздатність суб’єкта адміністративного судочинства означає, насамперед, те,
що він здатний не лише виражати волю в адміністративних процесуальних відносинах, а й самостійно
брати участь у об’єктивації цієї волі у формі процесуальних дій. Настання дієздатності означає і
здатність контролювати свою правову волю, виступати не просто виконавцем певної процесуальної ролі
1
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у судовому адміністративному процесі, а й формувати цю роль виходячи з правосвідомості, свого
правового самовизначення.
На думку О. В. Бачуна, правовий статус суб’єктів приватного та публічного права в
адміністративному судочинстві має різницю, яка проявляється через диференціацію складу елементів
статусу. Якщо особа (фізична чи юридична), яка бере участь у справі, є суб’єктом приватного права, то
до складу елементів статусу, крім адміністративної процесуальної правосуб’єктності, додатково
доцільно включити законні інтереси. Стосовно суб’єктів публічного права, які беруть участь у
адміністративному судочинстві, їх правовий статус визначається обсягом і характером адміністративної
процесуальної правосуб’єктності.
Отже, аналізуючи дану монографію, слід зазначити її велике практичну спрямованість, оскільки
автор широко використовує досвід судів усіх рівнів у вирішенні адміністративних спорів. З метою
вдосконалення правового регулювання статусу суб’єктів адміністративного судочинства О. В. Бачуном
обґрунтовано необхідність внесення низки змін до Кодексу адміністративного судочинства. Приведемо
деякі з них.
Автор переконує, що уточнення дефініцій «справа адміністративної юрисдикції», «суб’єкт владних
повноважень» шляхом заміни слів «управлінські функції» на «організаційні функції», точніше
відповідатиме сутності діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого
самоврядування та інших владних суб’єктів, а уточнення переліку суб’єктів адміністративного
судочинства, які мають адміністративну процесуальну право- та дієздатність, та приведення норм
Кодексу адміністративного судочинства у відповідність з іншими актами законодавства, забезпечить
кореспондування норм. Також він запевняє, що з метою вдосконалення правового статусу суб’єктів
публічного і приватного права в адміністративному судочинстві у чинному законодавстві доцільно
уточнити статус юридичних осіб, на захист прав та інтересів яких подається адміністративний позов.
У своїй праці О. В. Бачун зазначає, що внесення таких змін має на меті приведення вітчизняного
процесуального адміністративного законодавства у відповідність до правової доктрини та забезпечення
ефективності реалізації суб’єктами своїх процесуальних повноважень.
Таким чином, у монографії «Правовий статус суб’єктів адміністративного судочинства»
О. В. Бачуна здійснено спробу вирішити як теоретичну проблему трактування сутності і змісту базової
категорії «суб’єкт адміністративного судочинства», особливостей правового статусу суб’єктів, так і
обґрунтувати зміни, які потрібно внести до норм кодексу адміністративного судочинства у першу чергу
для право розуміння і формування єдиної судової практики.
Праця розрахована на суддів, прокурорів, правозахисників науковців. Очевидно, що робота буде
корисною також і науковцям, аспірантам та студентам, які вивчають правові явища у сфері
адміністративного судочинства.
* Романюк Т. В. – магістр права.
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