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РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУДУ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЙ-
НОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ

THE ROLE AND TASKS OF THE HEAD OF THE COURT STAFF IN THE PROCESS OF 
ORGANIZATIONAL SUPPORT OF THE COURTS ACTIVITY

Стаття присвячена дослідженню механізму здійснення 
організаційного забезпечення діяльності судів. Розгляда-
ється роль та завдання керівника апарату суду в зазначе-
ному механізмі. В статті згруповано та досліджено повно-
важення керівника апарату суду. Запропоновано низку 
заходів, щодо вдосконалення правового статусу керівни-
ка апарату суду.  

The mechanism of the implementation of organizational 
support of the courts activity is considered in the article. The 
role and tasks of the head of the court staff in that mechanism 
are studied. The authorities of the head of the court staff are 
grouped and examined in the article. A number of measures 
were proposed to improve the legal status of the head of the 
court staff.

Ключові слова: керівник апарату суду, судове адміні-
стрування. організаційне забезпечення діяльності судів.
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Постановка проблеми. Судова реформа на сучасному 
етапі розвитку судочинства передбачає становлення 
судової системи як самостійної та незалежної, у зв’язку з 
цим важливу роль набуває такий механізм, як організа-
ційне забезпечення діяльності судів. Проведення заходів 
конституційної та судово-правової реформ відкрило як 
позитивні, так і негативні сторони реформування, що 
повною мірою відображаються на функціонуванні судо-
вих органів держави та діяльності їх апаратів. Суттєвим 
поштовхом для початку нових досліджень у цій сфері з 
метою розкриття проблем та відпрацювання шляхів їх 
вирішення є необхідність використання цілісних теоре-
тичних доробків та напрацювань практики судового 
устрою, теорії управління, а також потреби системного 
організаційного забезпечення процесу здійснення судо-
чинства.

Ступінь розробленості питання. Проблеми організа-
ційного забезпечення діяльності судів та визначення 
ролі та завдань керівника апарату суду в зазначеному 
процесі досліджувались у наукових працях таких вчених, 
як: В. Д. Бринцев, Л. М. Москвич, І. В. Назаров, С. Ю. 
Обрусна, Д. М. Притика, В. В. Сердюк, А. А. Стрижак, О. 
В. Федькович, С. Г. Штогун. Разом з тим, питанням, пов’я-
заним з повноваженнями керівника апарату суду не 

приділяється належної уваги ні з боку законодавців, ні з 
боку науковців. 

Метою цієї публікації є вивчення й узагальнення 
практики реалізації керівником апарату суду своїх 
повноважень при організаційному забезпеченні діяльно-
сті судів, аналіз існуючих питань, надання власних погля-
дів на вищезазначені проблеми, а також окреслення 
подальших шляхів їх дослідження.

Виклад основного матеріалу. 
Забезпечення судів кадрами, фінансами, транспортом, 

меблями, засобами зв’язку, оргтехнікою та іншими мате-
ріально-технічними та іншими ресурсами належить до 
гарантій самостійності та незалежності судової системи. 
У той же час це забезпечення, з одного боку, повинно 
виключати матеріальну залежність судів від органів зако-
нодавчої та виконавчої влади, а з другого – не повинно 
відволікати увагу суддів на виконання не властивих для 
правосуддя функцій. Відповідно до статей 155, 156 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» організаційне 
забезпечення діяльності судів покладається на їх апарат. 
Однак чинне законодавство, на відміну від попереднього 
Закону України «Про судоустрій», не розкриває сутності 
зазначеної діяльності. 

У науковій літературі є різні підходи до визначення 
організаційного забезпечення діяльності судів. Так, О. В. 
Алферова та О. В. Лужина визначають його як діяльність 
уповноважених державних органів та посадових осіб зі 
здійснення заходів кадрового, фінансового, матеріаль-
но-технічного та іншого характеру, спрямованих на ство-
рення умов для повного і незалежного здійснення право-
суддя [1, с. 54]. Аналіз роботи показує, що організаційне 
забезпечення діяльності суду як органу державної влади 
– поняття надзвичайно широке, що, на думку Г. Т. Єрмо-
шина, включає в себе: 1) забезпечення безпосереднього 
судочинства в конкретній інстанції (діловодство в суді, 
підготовка справ до судового розгляду в суді тощо); 2) 
забезпечення трудових відносин, грошового утримання 
та заходів соціально-правового захисту суддів, держав-
них службовців та інших працівників апарату суду; 3) 
забезпечення довідково-аналітичної роботи; 4) забезпе-
чення взаємодії суду зі сторонами та їх представниками і 
«зовнішнім світом»; 5) управління фінансовими, матері -
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суб’єктом; його об’єктивна сторона – формалізована, 
визначена правовими нормами; його суб’єктивна сторо-
на – свідомі, вольові дії, його статус визначається саме 
займаною посадою, у якій об’єктивізується місце держав-
ного службовця в державному органі та в системі відпо-
відних органів [8, c. 22].

У той же час слід пам’ятати, що ядром правового стату-
су державних службовців є його права і обов’язки. Права 
і обов’язки – основні елементи правового статусу держав-
ного службовця, а усі інші елементи є похідними від них, 
мають вторинний, другорядний характер [4, c. 310]. 
Таким чином, правовим статусом керівника апарату суду 
є сукупність його прав та обов’язків (повноважень), 
пов’язаних із проходженням державної служби у держав-
ному органі – суді.

Діяльність керівника апарату суду є досить специфіч-
ною, оскільки різноплановість поставлених перед ним 
завдань вимагають від нього знань у найрізноманітніших 
сферах діяльності, а також певного досвіду управлінця. 
Кінцевим результатом його діяльності має бути ефектив-
не виконання покладених на апарат суду завдань. Також 
певної специфіки додає статус державного органу, апарат 
якого він очолює, як єдиного органу, що має право здійс-
нювати правосуддя. Все це формулює наукові завдання 
щодо розкриття основних підходів до визначення та 
виокремлення повноважень керівника апарату суду як 
основного елемента його правового статусу. 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» вста-
новлює, що керівник апарату суду очолює апарат, несе 
персональну відповідальність за належне організаційне 
забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціо-
нування автоматизованої системи документообігу, 
інформує збори суддів про свою діяльність, а також 
призначає на посаду та звільняє з посади працівників 
апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає 
дисциплінарні стягнення [9]. Жодних інших повнова-
жень за керівником апарату суду Закон України «Про 
судоустрій і статус суддів» не закріплює. З аналізу зазна-
ченого закону видно, що керівник апарату суду та його 
заступник не підпорядковуються голові суду. Вони є 
самостійними суб’єктами відносин, які мають власну 
компетенцію, систему повноважень. Однак, незважаючи 
на це, про діяльність роботи суду та його належну органі-
зацію досі вимагають від голови суду. 

Стосовно повноважень керівника апарату суду, то слід 
зазначити, що ще на початку зародження такого правово-
го явища, як керівник апарату суду (адміністратор суду) 
Д. М. Притика зазначав, що на судового адміністратора 
можуть бути покладені такі функції: управління кадрами, 
фінансами, потоками справ, технологічне управління, 
управління інформацією, приміщеннями, здійснення 
зв’язків з державними установами, з громадськістю, 
проведенням дослідницької та консультативної діяльно-
сті [10, c. 134]. Розробки вченого були прийняті та зазнали 
подальшого опрацювання і вдосконалення. Так, на 
сьогодні повноваження керівника апарату суду є досить 
широкими та утворюють складну систему. Закон України 
«Про судоустрій і статус суддів» закріплює тільки деякі 
повноваження керівника апарату суду, а детальна регла-
ментація його повноважень міститься у Типовому поло-
женні про апарат місцевого, апеляційного судів, затвер-
дженому наказом Державної судової адміністрації Украї-
ни від 28 вересня 2012 р. № 115 [3]. Враховуючи, що у цьому 
Положенні закріплено багато розрізнених повноважень 
керівника апарату, вважаємо за необхідне згрупувати їх 

ально-технічними й іншими ресурсами [2].
Безсумнівно, з точки зору становлення судової систе-

ми як системи самостійної та незалежної, яка забезпечує 
реальний захист прав і свобод громадян, в організацій-
ному забезпеченні діяльності судів особливе значення 
займає організація управління фінансовими, матеріаль-
но-технічними й іншими ресурсами, що виділяються на 
відповідний сегмент судової влади. Управління зазначе-
ними ресурсами є однією з найважливіших умов забезпе-
чення самостійності та незалежності судової системи. 
Згідно з ст. 155 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» управління апаратом суду, а відповідно й ресурса-
ми, які наявні в його віданні, здійснює керівник апарату 
суду. 

Керівники апарату суду та їх заступники є державними 
службовцями, їх правовий статус визначається законами 
України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус 
суддів», а також наказом Державної судової адміністрації 
України від 28 вересня 2012 р. № 115 «Про затвердження 
Типового положення про апарат місцевого, апеляційного 
судів» Про затвердження Типового положення про 
апарат місцевого, апеляційного судів [3], положеннями 
про апарат судів, затвердженими рішеннями зборів 
відповідних судів та іншими нормативно-правовими 
актами України. Однак правовий статус керівника апара-
ту суду не є в повній мірі визначеним. Так, дискусії, що 
виникли навколо статусу державного службовця Украї-
ни, свідчать про певну нестабільність його норм, зумов-
лену інколи і політичним характером відносин, у яких 
перебуває державний службовець. У той же час і серед 
українських науковців помітні різні підходи до характе-
ристики статусу державного службовця і насамперед 
кола осіб, які можуть набувати цього статусу. Незважаю-
чи на особливу важливість проблем регулювання статусу 
державного службовця, їх науковий аналіз ускладнюєть-
ся у зв’язку із незавершеністю формування законодавчої 
і нормативно-правової бази, включаючи положення, що 
стосуються саме прав, обмежень і відповідальності, які 
надаються або встановлюються у зв’язку із виконанням 
державними службовцями покладених на них обов’язків, 
а також правового й економічного забезпечення діяльно-
сті державних службовців [4, c. 295].

У юридичній літературі існують різні підходи до розу-
міння правового статусу державного службовця. Так, О. 
П. Ноздрачов констатує, що під правовим статусом 
державних службовців розуміється встановлене й гаран-
товане державою особливе положення державного служ-
бовця, який виконує службові обов’язки за певною поса-
дою [5, c. 192]. A. B. Петришин наголошує на тому, що 
правовий статус державного службовця не може бути 
детальним відображенням соціального положення цього 
різновиду суб’єктів права. Він, по-перше, охоплює не всі 
сторони фактичного стану державних службовців, а 
лише найважливіші з них; по-друге, змінюється згідно з 
удосконаленням суспільних відносин і сам впливає на 
них, сприяє їх розвитку, або навпаки – консервації [6, c. 
40]. Ю. М. Старилов робить висновок, що статус держав-
них службовців – це диференційована й комплексна 
система, яка має вертикальну й горизонтальну структуру. 
Вертикальний поділ полягає в розмежуванні видів 
державних службовців залежно від рівня державної 
служби. Горизонтальний поділ вказує на безліч спеціаль-
них напрямів у державній службі [7, c. 318-319]. О. М. 
Костюков звертає увагу на таку специфічність правового 
статусу: він здійснюється конкретним, дієздатним 
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за трьома основними напрямами діяльності: повнова-
ження щодо регулювання державної служби; повнова-
ження щодо організації роботи суду; загальноорганіза-
ційні повноваження.

Повноваження керівника апарату суду щодо регулю-
вання державної служби регулюються Законом України 
«Про державну службу», а також висвітлювалися науков-
цями при досліджені проблем проходження державної 
служби, а також правового статусу державних службовців 
та посадових осіб. Стосовно загальноорганізаційних 
повноважень керівника апарату суду, то слід зазначити, 
що вони є стандартними для керівника буд-якого органу 
чи його апарату та не передають специфіку адміністру-
вання саме в суді. Вважаємо за доцільне зосередити увагу 
на групі повноважень щодо організації роботи суду.

Стосовно такого повноваження керівника апарату 
щодо організації роботи суду, як його взаємодія з 
Державною судовою адміністрацією України, з її відпо-
відним територіальним управлінням, органами суддів-
ського самоврядування, органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування, іншими установами й 
організаціями, засобами масової інформації з питань 
забезпечення діяльності суду, то слід зазначити, що у 
Концепції вдосконалення судівництва для утвердження 
справедливого суду в Україні відповідно до європейських 
стандартів 2006 року було розмежовано представницькі 
повноваження голови суду і керівника апарату суду. 
Зокрема вказувалося, що голова суду повинен репрезен-
тувати суд як орган державної влади, а представником 
суду як юридичної особи має бути керівник апарату суду. 
Відповідно до принципу поділу влади судові та організа-
ційно-управлінські функції не повинні поєднуватися в 
рамках судової влади [11, c. 1-8]. Таким чином, необхідно 
з’ясувати різницю між юридичною особою та державним 
органом. 

Юридична особа – організація, що визнається держа-
вою суб’єктом права, виступає в цивільному обороті від 
власного імені, має відокремлене майно, яке їй належить 
залежно від її виду (приватна чи публічна) на праві влас-
ності або на іншому речовому праві, несе самостійну 
відповідальність за своїми зобов’язаннями, від свого 
імені набуває майнових та особистих немайнових прав і 
несе цивільні обов’язки, може бути позивачем та відпові-
дачем у суді [12, c. 216]. Категорія юридичної особи чітко 
визначає межі прав і відповідальності будь-якої організа-
ції, забезпечуючи при встановленні з нею договірні 
відносини іншими учасниками цивільних відносин, 
впевненість в тому, що вона має необхідну для цього 
правоздатність і дієздатність. Державний орган – це 
структурно виокремлений, внутрішньо організований 
колектив державних службовців, які посідають визначені 
законодавством посади, наділені відповідною компетен-
цією для виконання певних владно-управлінських функ-
цій і завдань держави [13, c. 127]. Таким чином, говорячи 
про суд як державний орган, головною ознакою виступає 
його компетенція для виконання певних владно-управ-
лінських функцій і завдань держави, а коли мова йде про 
юридичну особу, то головними ознаками є самостійна 
відповідальність та можливість виступати в цивільному 
обороті від свого імені, що означає можливість для 
конкретної організації отримувати і здійснювати цивіль-
ні права і нести цивільні обов’язки, а також виступати 
позивачем і відповідачем у суді. Слід зазначити, що такі 
повноваження керівника апарату суду, як взаємодія з 
Державною судовою адміністрацією України, з її відпо -

відним територіальним управлінням, органами суддів-
ського самоврядування, органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування, іншими установами й 
організаціями, засобами масової інформації з питань 
забезпечення діяльності суду можуть бути віднесені до 
будь-якого напряму його діяльності, оскільки майже 
жодну свою функцію керівник апарату суду не може вико-
нувати без взаємодії з іншими органами.

До групи повноважень щодо організації роботи суду 
також належать обов’язок здійснення організаційного 
забезпечення ведення судової статистики, діловодства, 
обліку та зберігання судових справ, належного ведення 
архіву та роботи бібліотеки суду й організації та контро-
лю ведення діловодства в суді відповідно до інструкції з 
діловодства. Належне діловодство у судах є однією з 
важливих умов належної організації роботи суду, вико-
нання процесуальних норм, своєчасного розгляду справ, 
виконання судових рішень, своєчасного та якісного 
надання інформації відвідувачам суду. Загальні правила 
ведення діловодства в місцевих загальних судах та поря-
док роботи з документами з моменту їх надходження чи 
створення в суді до надіслання або передання в архів, 
звернення до виконання судових рішень встановлює 
Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді, 
затверджена наказом Державної судової адміністрації 
України від 27 червня 2006 р. № 68 та зареєстрована в 
Міністерстві юстиції України 24 липня 2006 р. за № 
860/12734 (із змінами) [14]. Також важливим аспектом 
організації роботи суду є ведення судової статистики. 
Судова статистика є частиною державної статистики, 
тому ведення статистичного обліку роботи судів здійс-
нюється відповідно до Закону України «Про державну 
статистику». Державною статистикою, відповідно до ст. 1 
цього Закону, є централізована система збирання, опра-
цювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та 
використання статистичної інформації, тобто докумен-
тованої інформації, що дає кількісну характеристику 
масових явищ та процесів, які відбуваються в економіч-
ній, соціальній, культурній та інших сферах життя 
суспільства [15, c. 194]. Повнота і достовірність статистич-
ної інформації багато у чому визначається якістю прове-
дення першого етапу статистичної роботи – наскільки 
сумлінно ставляться судді та працівники апарату суду до 
заповнення документів первинного статистичного 
обліку, тобто при цьому необхідно враховувати, що керів-
ник апарату суду має право надавати вказівки зазначе-
ним особам стосовно заповнення документів первинного 
статистичного обліку. Організаційне забезпечення 
ведення судової статистики керівником апарату суду 
повинно бути скоординоване й з іншими напрямами 
його роботи, зокрема зі здійсненням заходів щодо забез-
печення належних умов діяльності суддів та працівників 
апарату суду, інформаційно-нормативного забезпечення 
їх діяльності. 

Стосовно інформаційно-нормативного забезпечення 
діяльності суддів, то особливе значення цієї роботи поля-
гає у тому, що вона спрямована на забезпечення процесу-
альної діяльності суду, на створення умов для здійснення 
правосуддя в суворій відповідності із чинними законами, 
а це можливо зробити шляхом своєчасного забезпечення 
суддів нормативно-правовими джерелами. Однак 
очевидно, що така значна кількість правових актів, яка 
сьогодні потрібна при розгляді судових справ, не може 
бути у друкованому вигляді надана в постійне користу-
вання кожному судді, тим більше практично неможливо 
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вести контрольні примірники всіх необхідних актів. Це 
завдання вирішується шляхом оснащення судів комп’ю-
терними інформаційно-правовими системами [16, c. 
53-54]. Проте слід зазначити, що впровадження таких 
систем не знімає з порядку денного необхідність забезпе-
чення судів періодичними виданнями, які здійснюють 
офіційну публікацію нормативних правових актів, друко-
ваними виданнями окремих актів і підтримання їх 
текстів у контрольному стані.

Серед повноважень керівника апарату щодо організа-
ції роботи суду закріплено, що він організовує та забезпе-
чує розроблення і подання на затвердження в установле-
ному порядку кошторису видатків на утримання суду. 
Також відповідно до Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» встановлено, що суди загальної юрисдик-
ції фінансуються згідно із кошторисами та щомісячними 
розписами видатків, затвердженими відповідно до вимог 
зазначеного закону, у межах річної суми видатків, перед-
бачених Державним бюджетом України на поточний 
фінансовий рік, у порядку, встановленому Бюджетним 
кодексом України. У той же час залишається дискусійним 
питання щодо того, хто в суді є головним розпорядником 
коштів. Так, відповідно до ст. 22 Бюджетного кодексу 
України головними розпорядниками бюджетних коштів 
за бюджетними призначеннями, передбаченими зако-
ном про Державний бюджет України, можуть бути 
Конституційний Суд України, суди загальної юрисдикції, 
Державна судова адміністрація України в особі їх керів-
ників [17]. Разом з тим конкретного визначення поняття 
«керівник державного органу – суду», яке могло б місти-
тися в нормативно-правових документах щодо функціо-
нування судової установи, не існує. Тому питання визна-
чення поняття та видів керівників у судовій системі 
потребує окремого дослідження. Також відповідно до п. 2 
постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядку-
вання структури та умов оплати праці працівників апара-
ту органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 
та інших органів» від 9 березня 2006 р. № 268, керівнику 
державного органу надано право в межах затвердженого 
фонду оплати праці встановлювати державним службов-
цям надбавки, доплати, здійснювати преміювання, нада-
вати допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу 
для вирішення соціальних питань [18]. Виходячи із зазна-
ченого, головним розпорядником бюджетних коштів є 
голова відповідного суду, а отже й всі питання, пов’язані з 
оплатою праці державних службовців у суді, має вирішу-
вати він, однак у законодавстві, що регулює діяльність 
голови суду, не закріплено таких повноважень. 

Проте у ст. 155 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» закріплено, що організаційне забезпечення 
роботи суду здійснює його апарат. Однак незважаючи на 
те, що зазначений закон не розкриває поняття «організа-
ційне забезпечення роботи суду», можна стверджувати, 
що заходи фінансового характеру входять до його сутнос-
ті. Таким чином, керівник апарату суду очолюючи апарат 
суду, дбає про організаційне забезпечення роботи суду, 
що включає в себе також здійснення заходів фінансового 
характеру, тобто здійснення операцій з бюджетними 
коштами. Також слід враховувати, що керівник апарату 
суду представляє суд як юридичну особу, тому вирішення 
питання щодо головного розпорядника бюджетних 
коштів у суді можливе шляхом закріплення керівника 
апарату суду керівником суду як юридичної особи. При 
такому підході голова суду, залишаючись керівником 
державного органу, буде остаточно позбавлений невлас -
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тивих судді господарсько-фінансових повноважень.
 Окремо слід виокремити такі повноваження, як забез-

печення виконання рішень зборів суддів з питань 
внутрішньої діяльності суду; виконання доручень голови 
суду, рішення зборів суддів щодо організаційного забез-
печення діяльності суду; забезпечення підготовки планів 
роботи суду, які затверджуються головою суду, а також 
здійснення контролю за виконанням запланованих захо-
дів. З аналізу цих повноважень можна зробити висновок, 
що незважаючи на те, що керівник апарату суду прямо не 
підпорядковується ані голові суду, ані зборам суду, він 
повинен виконувати їх рішення та доручення. У той же 
час існує багато питань, які потребують оперативного 
вирішення в різних сферах позапроцесуальної діяльності 
суду, які, на думку голови суду або зборів суддів, є першо-
черговими, такими, що безпосередньо впливають на 
якість здійснення правосуддя. У такому випадку керівник 
апарату суду, виконуючи зазначені вказівки та доручення 
зборів суддів або голови суду, має право не нести відпові-
дальності за цю діяльність. З другого боку, керівник 
апарату суду може відмовитися від виконання розпоря-
джень і вказівок, оскільки він несе персональну відпові-
дальність за належне організаційне забезпечення суду, 
суддів та судового процесу, функціонування автоматизо-
ваної системи документообігу. Наявність зазначених 
повноважень, а точніше обов’язків, суперечать позиції 
законодавця стосовно відсторонення голови суду від 
виконання організаційно-розпорядчих завдань. 

Керівник апарату суду, виконуючи свої повноваження, 
надані йому Законами України «Про судоустрій і статус 
суддів» та «Про державну службу», видає накази з кадро-
вих питань щодо працівників апарату суду (державних 
службовців, працівників, які виконують функції з обслу-
говування), а також щодо помічників суддів (за поданням 
судді) стосовно призначення на посади, звільнення з 
посад, переведень на інші посади, просування по службі, 
встановлення рангів державних службовців, надання 
відпусток, застосування заохочень, накладення дисци-
плінарних стягнень, проведення щорічного оцінювання 
результатів службової діяльності, а також з адміністра-
тивно-господарських питань (відрядження, підвищення 
рівня професійної кваліфікації (компетентності) праців-
ників апарату суду) [3]. 

Керівнику апарату суду безпосередньо підпорядковані 
заступник керівника апарату суду, керівники структур-
них підрозділів апарату суду. На час відсутності керівни-
ка апарату суду його обов’язки виконує заступник керів-
ника апарату. Повноваження заступника керівника 
апарату суду визначаються посадовою інструкцією, яка 
затверджується керівником апарату суду. У разі відсутно-
сті заступника керівника апарату тимчасове виконання 
обов’язків за посадою відсутнього керівника апарату 
місцевого суду покладається на іншого працівника 
апарату суду наказом начальника територіального управ-
ління Державної судової адміністрації України або 
залежно від рівня суду Голови Державної судової адміні-
страції України за поданням голови суду. 

Аналіз практичної діяльності керівника апарату суду в 
судовій системі України показує, що його успіх роботи 
залежить, насамперед, від його професійних якостей. 
Однак на сьогодні посада керівника апарату суду не оста-
точно сформувалася і особи, що займають ці посади, не 
завжди займають лідерську позицію в суді й не користу-
ються достатнім авторитетом як серед суддів, так і серед 
працівників апарату суду. Особливо наочно така ситуація 



проглядається на рівні місцевих судів. Слід також зазна-
чити, що у багатьох випадках голови судів ставляться до 
керівників апаратів як до своїх помічників, вказуючи їм, 
що і як необхідно виконувати, або ж перетягують, а точні-
ше, продовжують виконувати всі організаційні повнова-
ження в суді. Проте практика показує, що в тих судах, де 
активно підтримували керівників апарату суду, їх робота 
отримувала схвалення – становлення керівника апарату 
суду відбувалося набагато швидше. Причому передача 
організаційних повноважень, не пов’язаних з відправ-
ленням правосуддя, від голови суду керівникові апарату 
не означала втрати контролю над апаратом суду з боку 
голови, оскільки контрольна функція все ж залишилася у 
голови суду. Навпаки, така ситуація підвищувала роль 
керівника апарату суду у взаєминах з працівниками 
апарату, суддями і, найголовніше, у зовнішніх правовід-
носинах. Оскільки для належної організації забезпечен-
ня роботи суду необхідні зовнішні ресурси.

У той же час наділення керівника апарату суду широ-
ким колом повноважень щодо організації роботи суду 
призводить до знищення принципу єдиноначальності в 
управлінні організацією, відповідно до якого кожен 
працівник отримує завдання тільки від одного начальни-
ка і відповідає безпосередньо перед ним. Повноваження 
працівникові можуть делегуватися тільки одним керів-
ником [19, c. 182].

Раціональним виходом із такої ситуації, на нашу думку, 
є розуміння суду не як цілісного утворення, а як складної 
системи, різних груп відносин, які існують досить само-
стійно, однак діяльність яких спрямована на досягнення 
єдиної цілі – здійснення якісного, ефективного право-
суддя. Такими групами, з одного боку, є суддівський 
корпус, що очолюється головою суду та здійснює основне 
повноваження суду – правосуддя, а з другого – апарат 
суду, який виконує допоміжні функції, завданням якого є 
забезпечення виконання судом своїх повноважень, де 
єдиним центром управління повинен бути керівник 
апарату суду. Головним за такого підходу повинно бути 
чітке розмежування галузей впливу, тобто слід зазначи-
ти, що будь-які вказівки з боку голови суду стосовно 
апарату суду чи керівника апарату суду мають нести лише 
рекомендаційний характер. Такий підхід надає можли-
вість визначити правовий статус різних категорій 
працівників суду, виходячи з конкретних функціональ-
них напрямів його діяльності, а також відповідні вимоги 
та кваліфікаційні характеристики посад у суді.
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ІНТЕРПРИТАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВІДКРИТОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО АДМІНІ-
СТРАТИНОЇ СПРАВИ

INTERPRETATION OF THE PRINCIPLE OF OPENNESS OF INFORMATION ON 
ADMINISTRATIVE BUSINESS

У статті аналізується принцип відкритості інформації 
щодо адміністративної справи в адміністративному судо-
чинстві, визначається його місце серед інших принципів 
адміністративного судочинства. Наукова стаття розкри-
ває сутність принципу відкритості інформації шляхом 
дослідження головних елементів, також вказує на орга-
нічний зв'язок принципів адміністративного судочин-
ства із ухваленням правосудного рішення в адміністра-
тивній справі.

The article analyzes the principle of openness of 
information on administrative cases in administrative 
proceedings, determines its place among other principles of 
administrative legal proceedings. The scientific article reveals 
the essence of the principle of openness of information 
through the study of the main elements, also points to the 
organic connection of the principles of administrative justice 
with the adoption of a justice decision in an administrative 
case.

Ключові слова:  інформація, адміністративна справа, 
принципи адміністративного судочинства,  процесуаль-
ні права, провадження.

Key words:  information, administrative case, principles of 
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Постановка проблеми. Як проголошується у ст. 1 
Конституції України Україна є суверенна і незалежна, 
демократична, соціальна, правова держава. Пріоритет-
ним напрямком в такій державі є дотримання основопо-
ложних прав та свобод людини та громадянина. Голов-
ним способом захисту своїх прав є звернення до суду. 
Кожному гарантується право на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадових і службо-
вих осіб (ст. 55 Конституції України). Завданням в адміні-
стративному судочинства є справедливе, неупереджене 
та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публіч-
но-правових відносин з метою ефективного захисту 
прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних 
повноважень. З метою належного, ефективного захисту 

прав фізичних осіб необхідне дотримання принципів 
адміністративного судочинства у комплексі. Нашою 
метою є  дослідження принципу відкритості доступу до 
інформації щодо адміністративної справи. 

Виклад основного матеріалу. 
Традиційну дефініцію принципів можна знайти в 

теорії права. Так, під принпипами права (від лат. 
principium – основа, засада) розуміють основоположні 
загальноприйняті норми, що виражають властивості 
права і мають імперативну юридичну силу, тобто висту-
пають як незаперечні вимоги, що висуваються  до учас-
ників суспільних відносин з метою встановлення 
соціального компромісу [1, с. 253]. Під принципами адмі-
ністративного судочинства слід розуміти універсальні, 
науково обгрунтовані, прямо або опосередковано закрі-
плені в нормативно-правових актах засади, які виража-
ють його сутність та специфіку, спрямовані на забезпе-
чення його результату [2, с. 28]. 

У ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод від 04.11.1950 встановлюється, що кожен 
має право на справедливий і публічний розгляд його 
справи упродовж розумного строку незалежним і безсто-
роннім судом [3]. Ключовими принципами статті 6 є 
верховенство права та належне здійснення правосуддя. 
Ці принципи також є основоположними елементами 
права на справедливий суд. Право на суд покриває 
надзвичайно широке поле різноманітних категорій - 
воно стосується як інституційних та організаційних 
аспектів, так і особливостей здійснення окремих судових 
процедур. Своєрідним механізмом, який дозволяє розу-
міти, тлумачити та застосовувати Конвенцію є практика 
Європейського суду з прав людини (далі – Суд), яку він 
викладає у своїх рішеннях. Враховуючи той факт, що 
право на справедливий суд займає основне місце у систе-
мі глобальних цінностей демократичного суспільства, 
Європейський суд у своїй практиці пропонує досить 
широке його тлумачення. 

Наприклад, у п. 47 Рішенні Європейського суду з прав 
людини у справі «Шагін та інші проти України» від 10 
груд. 2009 р.  заявник  скаржився,  що  його  право на 
відкритий судовий розгляд було порушено внаслідок 
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ритет права на інформацію, яке не може обмежуватися як 
на інституційному, так і законодавчому рівнях. (2) 
Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на 
доступ до судових рішень у порядку, встановленому зако-
ном (ч. 1 ст. 11 КАС).  Учасниками справи є сторони, треті 
особи. У справах можуть також брати участь органи та 
особи, яким законом надано право звертатися до суду в 
інтересах інших осіб (ст. 42 КАС).

(3) Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирі-
шив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) 
обов’язки, які подали апеляційну чи касаційну скаргу на 
відповідне рішення, мають право ознайомлюватися з 
матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з 
документів, долучених до справи, одержувати копії судо-
вих рішень в порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 2 
ст. 11 КАС). Звичайно, дані процесуальні норми вказують 
на те, що головна мета ознайомлення з документами – це 
можливість досліджувати докази поза межами судового 
провадження.

(4) Інформація щодо суду, який розглядає справу, учас-
ників справи та предмета позову, дати надходження 
позовної заяви (скарги) або будь-якої іншої заяви або 
клопотання у справі, у тому числі особи, яка подала таку 
заяву, вжитих заходів забезпечення позову та (або) дока-
зів, стадії розгляду справи, місця, дати і часу судового 
засідання, руху справи з одного суду до іншого, є відкри-
тою та підлягає невідкладному оприлюдненню на 
офіційному веб-порталі судової влади України в порядку, 
визначеному Положенням про Єдину судову інформацій-
но-телекомунікаційну систему (ч. 3 ст. КАС). З цього 
слідує, що інформація залежно від рівня доступу може 
бути з обмеженим доступом або відкритою. У даному 
випадку законом чітко встановлені критерії доступу до 
інформації.

(5) У разі постановлення судом ухвали про розгляд 
справи у закритому судовому засіданні інформація щодо 
справи не розкривається, окрім відомостей про сторони, 
предмет позову, дату надходження позовної заяви, стадії 
розгляду справи, місце, дату і час судового засідання, рух 
справи з одного суду до іншого. Як бачимо, обмеження 
встановлене законом має органічний зв’язок із способа-
ми захисту прав громадян. Така сентенція обгрунтову-
ється прямопропорційною залежністю втіленння 
природних прав людини у позитивному праві. У такому 
аспекті налогосимо, що учасник адміністративного 
провадження не позбавляється права, а лише обмежуєть-
ся в нього. Розглянемо положення КАС детальніше.

Законом встановлюється інформація з обмеженим 
доступом. Отже, при розкритті інформації щодо справи, 
визначеної частинами третьою та четвертою цієї статті, 
не можуть бути оприлюднені такі відомості (ч. 5 ст. 11
КАС):
1) місце проживання або перебування фізичних осіб із 
зазначенням адреси, номери телефонів чи інших засобів 
зв’язку, адреси електронної пошти, реєстраційні номери 
облікової картки платника податків, реквізити докумен-
тів, що посвідчують особу, унікальні номери запису в 
Єдиному державному демографічному реєстрі; 2) 
реєстраційні номери транспортних засобів; 3) номери 
банківських рахунків, номери платіжних карток; 4) 
інформація, для забезпечення захисту якої розгляд 
справи або вчинення окремих процесуальних дій відбу-
валися в закритому судовому засіданні. Дійсно, залежно 
від категорії справи, розголошення вказаної інформації з 

нібито безпідставного  позбавлення громадськості  мож-
ливості  бути  присутньою  на  розгляді [4]. У вказаній 
справі порушується право на справедливий суд, а також 
доступу до інформації щодо справи.

У п. 56 Рішенні Європейського суду з прав людини у 
справі «Лучанінова проти України» від 9 червня 2011 року 
було недотримано принципу відкритості доступу до 
інформації щодо справи шляхом ненадання загальнодо-
ступної інформації про дату та місце засідання [5]. Зважа-
ючи на такий факт порушення прав та недотримання 
принципів судочинства, можемо констатувати, що 
результатом таких дій є ухвалення неправосудного 
рішення.  Аналіз наведених рішень Європейського суду 
надає змогу зробити висновок, що дотримання принци-
пів адміністративного судочинства під час вирішення 
справи сприятиме забезпеченню принципу res judicata – 
остаточності рішення суду.

У національному законодавстві принципи адміністра-
тивного судочинства мають аксіоматичний пріоритет. 
Так, до загальних принципів адміністративного судочин-
ства відносяться: 1) верховенство права; 2) рівність усіх 
учасників судового процесу перед законом і судом; 3) 
гласність і відкритість судового процесу та його повне 
фіксування технічними засобами; 4) змагальність сторін, 
диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у 
справі; 5) обов’язковість судового рішення; 6) забезпе-
чення права на апеляційний перегляд справи; 7) забезпе-
чення права на касаційне оскарження судового рішення у 
випадках, визначених законом; 8) розумність строків 
розгляду справи судом; 9) неприпустимість зловживання 
процесуальними правами; 10) відшкодування судових 
витрат фізичних та юридичних осіб, на користь яких 
ухвалене судове рішення (ч. 3 ст. 2 КАС). Серед зазначе-
них принципів забезпечувальну роль можна відвести 
принципу відкритості доступу до інформації щодо адмі-
ністративної справи. Для з’ясування ролі вказаного 
принципу необхідно звернутися до правової природи 
такої категорії, як інформація.

Законодавче визначення інформації знаходиться у  ст. 
1 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 
2657-XII. Так, під  інформацією розуміються будь-які 
відомості та дані,  які можуть бути збережені  на  матері-
альних  носіях або відображені в електронному вигляді 
[6]. Така ж сама дефініція міститься у ч. 1 ст. 200 Цивіль-
ного кодексу України [7]. Одним із видом інформації є 
публічна інформація. У ч. 1 ст. 1 Закону України « Про 
доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI 
регламентується, що публічна інформація - це відображе-
на та задокументована будь-якими засобами та на 
будь-яких носіях інформація, що була отримана або ство-
рена в процесі виконання суб'єктами владних повнова-
жень своїх обов'язків, передбачених чинним законодав-
ством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних 
повноважень, інших розпорядників публічної інформа-
ції, визначених цим Законом [7] .

Статтею 11 КАС встановлюється, що принцип відкрито-
сті інформації щодо адміністративної справи регламен-
тується у ст. 11 КАС. Розглянемо вказані положення 
детальніше, а саме: (1) ніхто не може бути позбавлений 
права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї 
справи або обмежений у праві отримання в суді усної або 
письмової інформації про результати розгляду його судо-
вої справи (ч. 1 ст. 11 КАС). У такому випадку доречно 
наголосити, що у такій «презумції» встановлюється пріо-
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обмеженим доступом може сприяти нанесенню шкоди, 
як приватним інтересам, так і суспільства в цілому. Про 
це також наголошується у ст. 6 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації»). Обмеження доступу до 
інформації здійснюється відповідно до закону при 
дотриманні сукупності таких вимог:1) виключно в інтер-
есах національної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку з метою запобігання заворушен-
ням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для 
захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, 
або для підтримання авторитету і неупередженості 
правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати 
істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднен-
ня такої інформації переважає суспільний інтерес в її 
отриманні. Інформація з обмеженим доступом має нада-
ватися розпорядником інформації, якщо він правомірно 
оприлюднив її раніше. Інформація з обмеженим досту-
пом має надаватися розпорядником інформації, якщо 
немає законних підстав для обмеження у доступі до такої 
інформації, які існували раніше.

Слід окремо виділити принципи забезпечення досту-
пу до публічної інформації. Доступ до публічної інформа-
ції відповідно до цього Закону здійснюється на принци-
пах:1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів влад-
них повноважень; 2) вільного отримання, поширення та 
будь-якого іншого використання інформації, що була 
надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, 
крім обмежень, встановлених законом;3) рівноправності, 
незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального похо-
дження, майнового стану, місця проживання, мовних або 
інших ознак (ст. 4 Закону України «Про доступ до публіч-
ної інформації»).

За своїм семантичним наповненням «принцип відкри-
тості інформації» вказує на наступні аспекти : 1) рівності 
учасників провадження; 2) отримання відомостей щодо 
конкретної справи; 3) реалізації права на справедливий 
суд.

Висновки. Доцільно зазначити, що законодавче закрі-
плення принципу відкритості інформації щодо адміні-
стративної справи – це тільки початок шляху реалізації 
процесуальних прав учасників провадження. Важливо 
також існування належного механізму реалізації вказа-
ного принципу, зокрема, закріплення засобів та методів 
реалізації, чіткого закріплення способів отримання 
інформації, відповідальності за обмеження у доступі до 
інформації. 
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Стаття присвячена виявленню недоліків чинного зако-
нодавства у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю. 
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disabilities. As a result of the study of national and European 
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Вступ. В умовах євроінтеграції актуальним є питання 
щодо працевлаштування осіб, які є не конкурентоспро-
можними на ринку праці. Особи з інвалідністю не є 
виключенням, але, беручи до уваги їх певні особливості, 
їм мають надаватися  гарантії та захист як менш захище-
ним членам суспільства.

Право осіб з інвалідністю на працю встановлене КЗпП, 
Законами України «Про зайнятість населення», «Про 
відпустки», «Про охорону праці», а також спеціальними 
Законами – «Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвлідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалід-
ністю в Україні», норми яких спрямовані на створення 
вищеназваним особам реальних можливостей продук-
тивно працювати і передбачають конкретні механізми їх 
реалізації. Зокрема, статтею 2-1 КЗпП забороняється: 
«…будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема пору-
шення принципу рівності прав і можливостей, пряме або 
непряме обмеження прав працівників залежно від…інва-
лідності…» [1].

Таким чином, особи з інвалідністю володіють усіма 

правами щодо працевлаштування як і звичайні працівни-
ки. А держава, в свою чергу, надає певні гарантії щодо 
реалізації цих прав, шляхом закріплення в норматив-
но-правових актах.

Вивченням даного питання займалися такі науковці: 
Ткаліч О., Корнюшина Р., Котова Л. В., Комар А.О., Лесько 
О. Й. та інші. Але деякі питання щодо проблем працев-
лаштування осіб з інвалідністю залишилися поза їх 
увагою.

Метою даної статті є виявлення недоліків законодав-
чого регулювання працевлаштування осіб з інвалідністю, 
встановлення пропозицій щодо їх подолання.

Виклад основного матеріалу. 
На сьогодні в окремих регіонах України зайнятість 

серед інвалідів працездатного віку становить 15-20%, при 
цьому особливо важка ситуація складається із зайняті-
стю інвалідів І та II груп, серед яких кількість працюючих 
вдвічі менше [2]. Така ситуація на ринку праці пов’язана з 
тим, що такі особи не можуть конкурувати з іншими 
особами і таким чином втрачають соціальні гарантії, 
встановлені державою. Крім того, роботодавець при 
працевлаштуванні особи з інвалідністю має не лише 
проінформувати про загальні умови праці та визначити 
такому працівнику робоче місце, а й забезпечити додат-
кові гарантії, передбачені в законодавстві України, які 
зазвичай є тягарем для першого. Наприклад, при укла-
денні трудового договору з особою з інвалідністю, робо-
тодавець не має право встановлювати випробовування 
при прийнятті його на роботу [1, ст. 26] – це положення 
заважає роботодавцеві всесторонньо впевнитися в 
професійних якостях особи. По-друге, у випадках, перед-
бачених законодавством, на власника або уповноваже-
ний ним орган покладається обов’язок організувати 
навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з 
інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій [1, ст. 
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стю в Україні досить низький у порівнянні з їх можливос-
тями та бажанням. Це явище свідчить про недоскона-
лість механізму працевлаштування та професійної реабі-
літації інвалідів в Україні.

Актуальним в даному сенсі є вивчення практики 
розв’язання цієї проблеми в країнах Європи. Так, у 
Німеччині головним завданням професійної підготовки 
осіб з інвалідністю є безпосередньо навчання за однією з 
обраних загальновизнаних спеціальностей. Якщо є мож-
ливість, то воно має проходити на робочому місці разом 
із співробітниками без інвалідності. Особи з інтелекту-
альними порушеннями для навчання за певною спеці-
альністю можуть бути зараховані в один із 28 Інститутів 
тривалого навчання осіб з інвалідністю [8].

В Італії федеративне і регіональне законодавство 
підтримує осіб з інвалідністю на ринку праці. Так, дані 
особи мають зареєструватися для оцінки їх стану в місце-
вому відділенні служби охорони здоров’я. Потім визна-
чається конкретний потенціал роботи для кожного 
претендента. І на останок особа реєструється у відповід-
ному листі очікування роботи ( він існує один на кожну 
провінцію). Також у Законі держави передбачено щоріч-
ний бюджет близько 30 мільйонів євро для компенсації 
податків, сплачених роботодавцями [7].

У Швеції уряд стимулює роботодавців не наданням 
податкових пільг підприємствам, а виплатою індивіду-
альних дотацій на кожну працевлаштовану особу з 
інвалідністю. Сам працівник отримує допомогу з інвалід-
ності й заробітну плату, але сума виплат не перевищує 
визначеного рівня [9].

Водночас багато країн ЄС не відмовилися від відомого 
інституту квот. У Франції квота становить 6% від загаль-
ної кількості робочих місць. Особи з інвалідністю 
можуть брати участь і в програмах для осіб, що довгий 
час лишалися без роботи. Роботодавці отримують одно-
разову виплату за контракт на навчання на робочому 
місці. Існують спеціалізовані підприємства з полегше-
ним режимом праці, орієнтовані на працевлаштування 
осіб із інвалідністю [1].

При порівнянні міжнародного досвіду і національного 
законодавства можна виділити як позитивні кроки до 
удосконалення даного питання, так і те, що потребує 
змін. Наприклад,  в статті 19 Закону України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачено, 
що для підприємств, установ, організацій, у тому числі 
підприємств, організацій, громадських організацій 
інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману 
працю, установлюється норматив робочих місць для 
працевлаштування інвалідів [10]. Він становить 4% серед-
ньооблікової чисельності  штатних  працівників обліко-
вого складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у 
кількості одного робочого місця.

Але головним недоліком, на нашу думку, залишаються 
норми відповідальності роботодавця, у разі відсутності 
вищеназваної квоти осіб з інвалідністю на підприємстві, 
установі, організації. Законом України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачено 
адміністративно-господарські санкції у разі невиконан-
ня даної норми [10, ст. 20]. Тому для роботодавця працев-
лаштування особи з інвалідністю є обов’язком, який 
більшість з них сприймає як «каторгу». Це призводить до 
формального працевлаштування осіб із інвалідністю, 
коли відповідно до списків обліку працівників підприєм-
ства особа є працевлаштованою, а насправді її навіть 
ніхто ніколи не бачив. 

127] – тобто замість того, щоб знайти працівника, кваліфі-
кація якого не вимагає навчання, роботодавець має певні 
клопоти щодо вищеназваних дій.

Найважливішим міжнародним документом, що стосу-
ється осіб з інвалідністю, є Конвенція про права інвалі-
дів. Україна ратифікувала Конвенцію та Факультативний 
протокол до неї 16 грудня 2009 року. Даний акт МОП 
містить соціальну модель інвалідності, що передбачає 
залучення осіб з інвалідністю до ефективної участі в 
житті суспільства нарівні з іншими громадянами [3]. Але 
аналіз чинного національного законодавства свідчить 
про невідповідність положенням зазначеним у Конвен-
ції. Навіть у Концепції державної цільової програми 
«Національний план дій з реалізації Конвенції про права 
осіб з інвалідністю та розвитку системи реабілітації осіб 
з інвалідністю» на період до 2020 року зазначається, що 
на законодавчому рівні в Україні не забезпечено повною 
мірою реалізацію прав інвалідів, зокрема у сфері освіти 
та охорони здоров’я, працевлаштування, користування 
транспортними послугами, безперешкодного доступу до 
об’єктів житлово-комунального та громадського призна-
чення, а також інформації [4].

Принципи державної політики професійної реабіліта-
ції та зайнятості інвалідів закладені в Конвенції Міжна-
родної організації праці № 159, ратифікованій Україною 6 
березня 2003 року, серед них слід звернути увагу на 
забезпечення поширення заходів з професійної реабілі-
тації на всі категорії інвалідів, а також на сприяння мож-
ливостям зайнятості інвалідів на ринку праці [5]. Дана 
проблема є актуальною на всій території України. 
Наприклад, згідно зі статистичними даними в одному з 
районів Харківської області з загальною кількістю насе-
лення 16,2 тис. осіб на безкоштовне навчання у спеціалі-
зовані міжрегіональні центри професійної реабілітації 
інвалідів було направлено Управлінням праці та соціаль-
ного захисту населення РДА у 2008 р. – 0 осіб, у 2009 р. – 1 
особу, у 2010 р. – 1 особу, у 2011 р. – 0 осіб, у 2012 р. – 1 особу, 
що свідчить про невисокі показники діяльності в даному 
напрямку [6].

Причинами виникнення даної ситуації можемо вважа-
ти:

-  низький рівень інформованості населення про спеці-
алізовані центри професійної реабілітації інвалідів;

– психологічні проблеми осіб-інвалідів, пов’язані із 
неготовністю суспільства до прийняття їх у трудові 
колективи;

– невисокий рівень мотивації до залучення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями в процедуру 
отримання професійної освіти серед співробітників 
лікарень, центрів зайнятості та управлінь праці та 
соціального захисту населення, що, в свою чергу може 
бути обумовленим невисоким рівнем заробітної плати, 
що є основним мотиваційним чинником в роботі, та ін. 
[6].

Також окремою проблемою є бажання самих осіб з 
інвалідністю працювати. Результати проведеного соціо-
логічного дослідження інвалідів свідчать, що на 
прийняття ними рішення щодо трудової діяльності впли-
нули: необхідність заробляти гроші через малу пенсію (41 
% відповідей); прагнення бути в колективі (19,5 %); споді-
вання на допомогу підприємства в отриманні медичних 
послуг (7,3 %); бажання набути професійні знання і нави-
чки (6,3 %); можливість отримати пільгові путівки на 
лікування та оздоровлення (6,3 %), тощо [7].

Тому не дивно, що рівень зайнятості осіб з інвалідні - 
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Вищенаведене посилює ситуацію, яка сталась на ринку 
праці, адже тисячі людей так і залишаються без місця 
роботи, а десятки роботодавців, порушуючи закон, 
уникають навіть найменшої можливості надати справж-
нє робоче місце особі, яка цього дійсно потребує.

Саме тому, ми пропонуємо змінити даний вектор 
примусу у бік заохочення. Зміна на законодавчому рівні 
санкції щодо не працевлаштованих осіб з інвалідністю 
ввести на дотації роботодавцям, які надають роботу 
таким особам сприятиме вирішенню даної проблеми.

Беручи до уваги складну ситуацію щодо працевлашту-
вання осіб з інвалідністю в Україні порівняно з можли-
востями та бажаннями даних суб’єктів, а також зі станом 
цього питання на міжнародній, в першу чергу – європей-
ській, арені ми можемо впевнено сказати, що вона потре-
бує покращення. На нашу думку, треба не змовчувати 
дану проблему, тим паче не зазначити її лише на «пись-
мовому» рівні, а реалізовувати на практиці. Пропонуєть-
ся на прикладі іноземних країн висвітлювати дане питан-
ня в медичних установах, навчальних закладах, а також 
не ігнорувати засоби масової інформації. Це дасть змогу, 
в першу чергу, особам з інвалідністю бути ознайомлени-
ми взагалі з існуванням шляхів вирішення даної пробле-
ми, зокрема на прикладі Німеччини, де навчання відбу-
вається безпосередньо на робочому місці. Але держава не 
повинна повністю покладати даний обов’язок на робото-
давця, а навпаки намагатися реалізовувати цю діяльність 
власними силами. 

Висновки. 
На сьогодні Україна робить важливі кроки у напрямку 

забезпечення осіб з інвалідністю правом на працю. Але 
вони все одно потребують певних змін. Норми вітчизня-
ного законодавства щодо встановлення обов’язкових 
квот для осіб з інвалідністю не вирішують проблеми в 
повному обсязі.

Вважаємо, що найдієвим  кроком до подолання безро-
біття серед осіб з інвалідністю є саме переналаштування 
заходів відповідальності, які покладаються на робото-
давця, у заходи заохочення у разі виконання цієї вимоги. 
Або шляхом надання дотацій, або звільненням від випла-
ти єдиного соціального внеску ми маємо спонукати та 
заінтересовувати роботодавця до працевлаштування осіб 
з інвалідністю, тим самим вони будуть отримувати заро-
бітну плату, забезпечені робочими місцями, а держава, в 
свою чергу, подолає дану проблему.
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трудового права. Досліджена проблематика регулювання 
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Вступ. У зв’язку з невпинним розвитком технологій 
кожного дня з’являються нові сфери людської діяльності, 
характер яких схожий на трудові відносини, втім достат-
нього законодавчого регулювання вони досі не мають. 
Застаріле трудове законодавство не дає змогу представ-
никам нових професій бути впевненими у стабільності та 
безпечності своєї праці, а Україні стати повноправним 
членом європейської спільноти держав. При цьому слід 
не втратити своєї самобутності, яка у цьому випадку 
визначається, зокрема, значною соціальною спрямовані-
стю норм вітчизняного трудового права. Процес тран-
сформації трудового права України повинен бути посту-
повим, послідовним та продуманим.

Виклад основного матеріалу. 
З моменту встановлення трудового права як самостій-

ної галузі не вщухають дискусії щодо його предмету та 
сфери дії. В науці трудового права сформувався підхід, 
відповідно до якого предметом трудового права є комп-
лекс суспільних відносин, основу якого складають трудо-
ві відносини, що виникають у результаті укладення 
трудового договору, і до якого входять також відносини, 
тісно пов'язані з трудовими відносинами та які існують 

вання останніх [1, с. 24]. Питання сфери дії трудового 
права досі залишається дискусійним. Прихильники вузь-
кої концепції додержувалися  точки  зору  про  включен-
ня до  предмету  галузі  тільки  трудових  відносин  робіт-
ників  і  службовців, а широкої, як, наприклад, О.І. 
Процевський, вважають, що предмет трудового права 
складають суспільні відносини, що виникають із застосу-
вання, організації, управління та оцінки фізичної та розу-
мової праці людини [2,  с. 84].

Також до розгляду даного аспекту долучалися такі 
науковці як С.М. Прилипко, В.В. Жернаков, Н.Б. Болоті-
на, Г.І. Чанишева та ін.

Підтримуємо думку останніх, яка є особливо актуаль-
ною в контексті появи нових професій та видів діяльно-
сті, які не мають правового регулювання однією галуззю 
права. Л.Ю. Величко слушно зазначає, що універсаль-
ність трудових прав, заснованих на єдності природ-
но-правових та позитивістських начал, дозволяє розпов-
сюдити цей інститут на інші сфери застосування профе-
сійної трудової діяльності. Тобто йдеться про розширен-
ня сфери дії норм трудового права з метою соціального 
захисту трудових прав специфічних категорій працівни-
ків. До того ж, вона охоплює не лише правове регулюван-
ня предмета галузі трудового права (трудові та пов’язані з 
ними відносини), а й субсидіарне регулювання нормами 
трудового права відносин іншої галузевої належності, що 
пов’язані з використанням праці [3, с. 93].

Актуальність таких досліджень не втрачається з часом, 
адже сфера трудових відносин розвивається кожного 
дня. Зокрема, в трудовому праві України починає засто-
совуватись поняття «експансія» (від лат. expansio – 
розширення,  поширення), що   означає  розширення  
сфери  панування,  впливу,  поширення  чого-небудь  за  
початкові  межі.  Ця  категорія дотепер  вживалася лише  
стосовно  політичної,  економічної,  військової  та  
медичної  сфер [4, с. 86]. Зважаємо, що цей термін вдало 
відтворює сучасні тенденції в трудовому праві України, 
адже модернізація технологій, пов’язаних з працею 
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тів, зокрема Закон України «Про космічну діяльність» від 
28 грудня 2015 р. та «Про державну підтримку космічної 
діяльності» від 1 червня 2012 р., втім в жодному з них не 
використовується терміну «космонавт» наприклад як 
працівник, не кажучи вже про питання, що пов’язані з їх 
трудовою діяльністю.  Більше того, навіть на міжнарод-
но-правому рівні залишається багато складнощів стосов-
но визначення правового статусу космонавтів як осіб, що 
здійснюють свою трудову діяльність. Досі не прийнято 
єдиного нормативно-правового акту, який би чітко 
регламентував їх правовий статус, вимоги при прийнятті 
на роботу, права та обов’язки, підстави та порядок відпо-
відальності. Дана ситуація вимагає нормативного врегу-
лювання, особливо встановлення соціальних гарантій 
для таких категорій працівників. 

З розвитком мережі інтернет набирає популярності 
такий вид занятості як фріланс (англ.  freelancer, вільний 
митець ), інакше кажучи робота особи, яка самостійно 
шукає собі проекти для виконання і здійснює свою 
трудову діяльність поза офісом [8, с. 118]. Така, на перший 
погляд, приваблива робота має багато недоліків: фрілан-
сери не мають стабільного соцпакету, тобто їм не оплачу-
ють відпустки та лікарняні, вони не роблять відрахувань 
в Пенсійний фонд, а отже згодом перейдуть до категорії 
осіб, які не мають права на пенсію. Оплата праці фрілан-
серів також жодним чином не регулюється українським 
законодавством, тому нерідко стосовно цього виникають 
суперечки з роботодавцями. Інколи такі особи реєстру-
ються як фізичні особи-підприємці, втім це створює 
більше проблем (необхідно подавати звіти, платити 
податок та єдиний соціальний внесок до Пенсійного 
фонду України), аніж якщо б вони мали змогу за особли-
вою спрощеною процедурою регламентувати свою діяль-
ність трудовим законодавством. На сьогоднішній день 
єдиним нормативно-правовим актом, що частково регу-
лює такі відносини є Положення про умови праці надо-
мників, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і 
Секретаріату ВЦРПС 29 вересня 1981 р. [9], яке, звичайно, 
не може задовольнити потреби роботодавця та праців-
ника в цій сфері.

У законодавстві різних країн самозайняте населення 
відносять до осіб , які займаються підприємницькою 
діяльністю або ж мають «нестандартну зайнятість» 
(неповний робочий день, почасова діяльність та ін.). Для 
вирішення питань, які виникають у цій сфері, уряд країн 
створює спеціалізовані програми підтримки та розвитку 
самозайнятості. Вони орієнтовані, насамперед, на безро-
бітних, молодь та інші верстви населення. Заслуговую на 
увагу досвід Франції, яка вперше використала такі 
програми, основною метою яких було одержання базо-
вих знань та навичок, необхідних для розвитку самоза-
йнятості осіб. Другою країною, яка успішно використала 
такі програми стала Великобританія. Основою британ-
ської моделі було застосування періодичних виплат з 
боку держави фізичним особам, що дозволило останнім 
одержати необхідну кваліфікацію і заснувати власну 
справу [10].

Держава має бути зацікавлена у створенні умов для 
розвитку фрілансу, оскільки  саме  фрілансери  створю-
ють  нові  товари  та  надають  важливі  послуги,  вико-
ристовуючи інформаційно-комунікаційні   технології,   а   
розвиток   фрілансу   як   повноцінної   форми підприєм-
ництва позитивно впливає на валовий національний 
продукт (ВНП) України, знижує рівень безробіття та 
приносить дохід у бюджет [11, с. 25]. 

людей  сприяє створенню нових форми зайнятості і 
вдосконаленню вже існуючих.

Правове регулювання існуючих трудових правовідно-
син не відповідає новій суспільній організації праці, що 
продиктована умовами інформаційного суспільства. 
Докорінне оновлення технічної та технологічної бази на 
основі комп’ютеризації, інформатизації, автоматизації, 
поява гнучких виробничих систем привели до суттєвих 
змін у сфері організації праці, що спричинило структурні 
зміни на ринку праці та виникнення нестандартних 
форм зайнятості: 1) праця поза офісом, зокрема телепра-
цівники (комп’ютерні надомники), 2) запозичена праця, 
3) часткова та тимчасова зайнятість, 4) гнучкий графік 
роботи тощо [5, с. 91]. Діяльність таких категорій осіб 
найчастіше опиняється поза правовим регулюванням з 
боку трудового права, що створює певні проблеми як для 
самих працівників і роботодавців, так і для держави в 
цілому. 

Яскравим прикладом недостатньо врегульованих 
дотепер відносин, що підпадають під сферу дії трудового 
права, є трудова діяльність професійних спортсменів. 
Єдиним нормативно-правовим актом, що вказує на 
ознаки трудових відносин у їх діяльності є Закон України 
«Про фізичну культуру і спорт» від 3 липня 2018 р. Зокре-
ма, ч. 2 ст. 38 вищезгаданого закону визначає, що діяль-
ність у професійному спорті спортсменів, тренерів та 
інших фахівців, яка полягає у підготовці та участі у спор-
тивних змаганнях серед спортсменів-професіоналів і є 
основним джерелом їх доходів, провадиться відповідно 
до цього Закону, КЗпП України та інших норматив-
но-правових актів, а також статутних та регламентних 
документів відповідних суб'єктів сфери фізичної культу-
ри і спорту та міжнародних спортивних організацій. 
Професійний спорт як діяльність, що є роботою певного 
виду, виконується систематично, має певну мету (участь 
у змаганнях), відбуваються за рахунок коштів роботодав-
ця та з підляганням установленим ним правилам «трудо-
вого розпорядку» (збори, тренування, розпорядок дня, 
заборона вживати алкогольні напої тощо), за неї спортс-
мен отримує грошову винагороду, обумовлену укладе-
ним трудовим договором, – є найманою працею зі своєю 
специфікою, що зумовлена особливостями виконуваної 
діяльності. Тому професійний спорт – це наймана праця, 
а отже, суспільні відносини, що виникають у процесі 
використання здібностей спортсменів до участі в змаган-
нях, повинні бути об’єктом регулювання норм трудового 
законодавства [6, с. 428]. Цікавим у цьому аспекті є досвід 
Російської Федерації, в Трудовому Кодексі якої міститься 
окрема Глава 54.1 «Особливості регулювання праці 
спортсменів та тренерів». В ній закріплені положення, 
які характеризують специфічні властивості професії 
спортсмен-професіонал з виду спорту, зокрема: особли-
вості укладання трудових договорів зі спортсменами та 
тренерами, медичні огляди спортсменів, тимчасове 
переведення спортсмена до іншого роботодавця, відсто-
ронення його від участі в спортивних змаганнях, направ-
лення спортсменів та тренерів в спортивні збірні коман-
ди РФ, особливості роботи спортсмена та тренера за 
сумісництвом, особливості регулювання праці спортсме-
нів у віці до вісімнадцяти років та праці жінок-спортсме-
нів, додаткові гарантії і компенсації спортсменам, трене-
рам та додаткові підстави припинення або розірвання 
трудового договору з ними [7].

Крім того, заслуговує на увагу встановлення галузевої 
належності правового регулювання діяльності космонав-
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Очевидним є той факт, що така категорія працівників 
не зникне з ринку праці в найближчі декілька років, адже 
розвиток мережі Інтернет лише набирає обертів і в 
подальшому кількість осіб, зайнятих такою діяльністю 
буде тільки збільшуватися. 

Висновки. 
Євроінтеграційна спрямованість розвитку українсько-

го законодавства створює необхідність для приведення 
його у відповідність до міжнародних зразків. Детінізація 
трудової діяльності позитивно впливатиме на статус 
працівників, бо вони матимуть правову основу своєї 
діяльності, роботодавців, тому що з’явиться правове 
підґрунтя для вирішення спорів з працівниками, а 
держава зможе зняти з себе соціальний тягар піклування 
про осіб, що зазнали страхових випадків.
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Постановка проблеми. 
З проголошенням незалежності України проблема 

побудови ефективної судової системи, як елемента 
правової держави, залишається актуальною і зараз. 
Протягом 27 років незалежності судова система змінюва-
лася, вдосконалювалася, але на сьогодні вона не є ідеаль-
ною, тому доцільним буде звернутися до історії, а саме до 
періоду Національно-визвольної війни українського 
народу 1648–1654 рр. під проводом Богдана Хмельницько-
го. У цей період була сформована українська держава й 
судова система. 

Питання судового устрою Гетьманщини привертало 
увагу багатьох істориків. Зокрема в роботах, Д.І. Явор-
ницького було окреслено основні засади функціонування 
козацького суду, досліджувався суспільно-політичний 
устрій України у XVII-XVIII ст., надавалася категорична 
оцінка діяльності козацьких судів. Історик М.М. Коби-
лецький у своїй праці вивчав появу Магдебурзького 
права у містах, висвітлював труднощі, які виникали при 
його застосуванні на українських землях. А.І. Пашук 
поставив за мету визначити роль народу в правовій 
системі Козацької держави, розвив думку про демокра-
тичність судової системи, але і наводив конкретні 
приклади присудів станових інтересів. В.А. Дядиченко 

зосередив увагу саме на видах, складі й компетенції судів 
й інших органах управління, визначивши вплив росій-
ської влади на розвиток судової системи. Слід зазначити, 
що вчені у своїх працях досліджували питання судового 
устрою протягом всього існування Козацької держави. 

Новизна статті полягає в тому, що в ній проаналізова-
ні складові судової системи Козацької держави, особли-
вості і характер судочинства на початку Національно-ви-
звольної війни 1648 р., а саме: досліджені основні джере-
ла права Гетьманщини 1648–1654 рр. при здійсненні 
правосуддя, розглянуті склад і компетен¬ція судів, 
визначена ієрархічна система судів, з’ясовані функції 
військової старшини у розгляді судових справ, розкриті 
основні управлінські аспекти діяльності судів.   

Виклад основного матеріалу. 
Протягом гетьманування Б. Хмельницького на терито-

рії України залишалися чинними основні джерела права, 
які діяли до 1648 року: Магдебурзьке, Холмське, польське, 
звичаєве козацьке права, Литовські статути. Великого 
значення набувають гетьманські універсали й російське 
право. Законодавчі акти Великого князівства Литовсько-
го є цінними історичними документами, серед них: 
Судебник Казимира 1468 р., в якому були зібрані норми 
звичаєвого права та Литовські статути 1529, 1566 та 1588 
рр., які протягом кількох століть були основними збірни-
ками права і джерелом українського права Гетьманщини 
і всієї України. 

У Війську Запорізькому судочинство ґрунтувалося на 
звичаях козаків, адже вони не визнавали дії Литовських 
Статутів та Магдербурзького права. Звичаєве козацьке 
право, творцем якого був народ, ґрунтувалося на мораль-
ній силі народних звичаїв, регулювало вибори адміні-
страції‚ цивільні‚ кримінальні та інші правовідносини, 
систему судочинства. Воно формувало уявлення людей 
про честь, справедливість [1, c.280]. Козаки були віруючи-
ми, тому обов'язково дотримувались так званого церков-
ного звичаєвого права «боячись покарання і гніву 
Господня». Відповідно до норм звичаєвого права розгляд 
кримінальної справи міг відбуватися як за місцем прожи-
вання злочинця, так і за місцем скоєння злочину. Усна 
форма звичаєвого права була вигідна для старшини, яка 
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який  вів протоколи допитів. Відповідно до Московського 
договору 1654 року розмір річного грошового і натураль-
ного жалування генеральному писарю становив 1000 
золотих польських і  млин, генеральному судді – 300 
золотих польських і млин [7, с. 8].

Генеральна військова канцелярія до XVIII століття 
не мала судової прерогативи, а займалася канцелярськи-
ми справами Генерального військового суду, підготовкою 
всієї дипломатичної документації й гетьманських універ-
салів.  

Полкові суди розглядали найбільшу кількість судових 
справ, адже після визволення територія вільної України 
була поділена на 16 полків, у 1650 р. –  20 полків. Спочатку 
до складу полкового суду входили: полковник, полковий 
суддя, отаман, війт, бурмистр, представники полкової 
або сотенної старшини. Зазначені суди вирішували пере-
важну більшість цивільних і кримінальних справ першої 
інстанції, але діяли як апеляційна інстанція на вироки 
для нижчих судів. Формально влада належала полковим 
суддям, але реально – полковнику того чи іншого полку. 
Хоча у розгляді важливих справах у судовому засідання 
участь брала вся полкова старшина. Ці суди так само як і 
сотенні вирішували справи не лише козацтва, а й всього 
населення, яке проживало на їхній території. Щодо 
сотенних судів полкові виступали судами другої інстан-
ції, давали вказівки з приводу усунення недоліків у їхній 
роботі. Поширеним було відрядження на засідання суду 
нижчої інстанції. Також до компетенції полкових суддів 
належало проведення розслідування справи за доручен-
ням гетьмана або Генерального військового суду [8, c. 39]

Адміністративним округом сотенних суддів були 
сотні, за часів  Б. Хмельницького до одного полку входило 
10-20 сотень. Сотенні суди були колегіальними і склада-
лися з сотника, городового отамана, який виконував 
головні судові функції, писаря й інших членів уряду. 
Писар та сотник стежили за тим, щоб судові справи й 
інші акти фіксувалися в міських книгах записів. Щодо 
сільських судів сотенні діяли як апеляційна інстанція. В 
тому випадку коли в суді розглядалися справи мешканців 
села, розташованого на адміністративній території сотні, 
то запрошували представників влади з цього села. 
Полковники та інколи генеральні судді брали участь у 
засіданнях в соттених судах.  

Система міських судів складалася з судів магдебурзь-
кого права у  привілейованих містах, з ратушними у 
непривілейованих, які підлягали козацькій, тобто 
державній, юрисдикції.     

В українських містах, як і в інших містах з неповним 
Магдебурзьким правом, судова влада не була відділена 
від адміністрації. Міста Магдебурзького права на терито-
рії України зберегли систему міського самоврядування, 
створеного ще в період Речі Посполитої. Будь-які цивіль-
ні й кримінальні справи вирішувалися загальним урядом 
– виборним війтом, бурмістром, радниками і лавниками. 
Для того щоб виявити речовий доказ, суд практикував 
обшук. На Лівобережній Україні суд за Магдебурзьким 
правом діяв у Києві, Чернігові, Ніжині, Переяславі, 
Полтаві та інших містах. Ця влада поширювалася на 
міщан, але не стосувалася козаків та їхніх органів влади. 
У більшості міст козацька старшина впливала на діяль-
ність міських судів, частково обмежувала права міського 
самоврядування у сфері судочинства. Cаме полковники 
почали втручатися у вибори війтів у містах. За виконання 
повноважень війти отримували рангові землі, маєтки і   

могла трактувати стародавні звичаї у власних інтересах. 
Охоронцями козацьких традицій були старики – заслу-
жені козаки, які користувалися авторитетом серед 
громади і відігравали важливу роль у здійсненні право-
суддя [2, c. 110]. Діяли також джерела російського права: 
царські грамоти, укази, акти вищих органів царської 
влади тощо. Вдалим прикладом може слугувати царська 
грамота від 27 березня 1654 року, в якій надавалося право 
українцям судитися «по своїм прежним правам» [3, с. 
563].

Б. Хмельницький є першим гетьманом Української 
гетьманської держави, що існувала протягом 1648-1764 
рр. Завдяки своїм дипломатичним здібностям він вже 
протягом першого року війни зумів створити народ-
но-визвольну армію, використав уже існуючу судову 
систему на Запорозькій Січі, поширив її на всю терито-
рію держави, вдосконалюючи відповідно до козацького 
звичаєвого права, державницьких традицій і потреб 
демократичного державотворення, щоб забезпечити 
правову охорону усім верствам українського населення. 
На Січі всі були рівні перед правом, до всіх застосовува-
лися однакові правові норми як у мирний час, так й у 
воєнному стані: суворе покарання чекало і рядового 
козака, який втік з поля бою, і козацьку старшину, який 
несумлінне ставився до своїх службових обов'язків [4, с. 
528-529]. 

Судовий устрій передбачав поділ на центральні суди 
(Генеральний суд, Генеральна військова канцелярія) й 
провінційні (полкові, сотенні й сільські). Козацтво реалі-
зовувало колективну волю за допомогою вічевого інсти-
туту – Генеральної Ради, а також – під час виборів 
гетьманів на Чорних Радах. Генеральна Рада у Козацькій 
державі відрізнялася від віча у часи Київської Русі, адже 
виконувала адміністративну‚ законодавчу‚ судову функ-
ції. Цей колегіальний орган був противагою гетьману й 
обмежував його одноособову владу. Крім того, на 
військовій раді вирішували питання війни і миру, а також 
найтяжчі судові справи, обирали суддей і звільняли їх у 
випадку неодноразового винесення протизаконних або 
помилкових рішень через недосвідченість. Існувала 
традиційна для козаків процедура виборів, і гетьман не 
мав наміру порушувати такий прояв демократії в Козаць-
кій державі. «З лютого 1648 до квітня 1657 р. включно 
відбулося щонайменше 16-17 зібрань загальновійськових 
(генеральних)»[5, с. 83-84].  Генеральний військовий 
суд був найвищим судовим органом Гетьманщини, діяв 
при гетьманові, займався розглядом судових справ в 
першій інстанції та апеляційних скарг на вироки полко-
вих і сотенних судів. До складу Генерального військового 
суду входили генеральні судді та судовий писар [6, c. 179]. 
Найвищу судову владу мав гетьман. Він затверджував 
остаточні вироки Генерального та полкового судів у 
найважливіших справах, вирішував конфлікти, які вини-
кали між козацькою старшиною, давав інструкцій, якими 
регламентувалась діяльність судів, але зважав на колек-
тивну волю козаків. 

Після 1651 р. генеральних суддів було двоє, а іноді й 
троє. В уряді Б. Хмельницького цю посаду обіймали 
представники корінних козацьких полків із досвідом 
попереднього перебування у козацькому середовищі. 
Поширення набуває практика вирішення кримінальних 
справ на місцях. Саме тому до полків направлявся гене-
ральний суддя, писар і представники з козацької старши-
ни. Не менш важливу роль відігравав генеральний писар,  
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500 золотих щорічно     [9 c.349].
Ратушні суди були колегіальними. Після Визвольної 

війни головною фігурою замість колишнього намісника 
став козацький сотник, а засіданнях брали участь щонай-
менше три особи: війт, бурмистри і ратушний писар, а 
також козацька старшина. Розглядали справи козаків і 
міщан. Апеляції на їхні рішення надавалися до полкових 
судів.      

Сільські суди складали найнижчу ланку судової систе-
ми та вирішували менш важливі кримінальні й цивільні 
справи місцевих і захожих козаків. Це були колегіальні 
суди, в яких головував сільський отаман, допоміжні 
функції виконував сільський осавул. Часто вони переда-
вали важливіші справи до вищих сотенних судів або звер-
талися до них за допомогою у випадку сумнівів і трудно-
щів у вирішенні правових проблем, та спочатку сільський 
суд вів перші дізнання, затримував злочинців, досліджу-
вав докази. Отаман і війт брали участь у проведенні 
обшуків. [10, c.116]. 

Судові рішення і вироки виконували посадові особи 
(здебільшого осавул), козацьке товариство в цілому 
(покаранні киями), інколи самі засуджені (у разі смерт-
ної кари).   

Висновок. 
Отже, у ході визвольної війни український народ 

здобув свою незалежність і вдосконалив єдину, взаємоза-
лежну, ієрархічно побудовану систему судових органів 
держави. Усі зазначені в статті джерела права відігравали 
важливу роль у функціонування судової системи Козаць-
кої держави. Генеральний суд, полкові та сотенні, міські 
та  сільські суди різнилися своєю юрисдикцією й висту-
пали апеляційною ланкою щодо постанов нижчих судів. 
Для того, щоб суд вирішував справи справедливо вся 
система була виборна: селяни обирали своїх старшин, 
так само чинили міщани і козаки. Слід пам’ятати, що 
історичний досвід є цінним для побудови ідеальної 
правової української держави. 
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Мета. Мета даної роботи полягає у порівнянні двох 
концепцій щодо причин українського Голодомору – Дж. 
Мейса і М. Таугера, з’ясувати сутність та логіку обох 
концепцій і дати їм наукову оцінку, спираючись на сучас-
не знання української науки про Голодомор.

Проблемою дослідження причин голодомору займа-
лися такі вітчизняні історики С. Кульчицький [1], Ю. 
Мицик. [2], О. Гісем [3], В. Бодрухін [4], серед них поши-
рена думка, що причини Голодомору полягали у прагнен-
ні злочинного керівництва Радянського Союзу знищити 
українство як націю. Історики права: В. Гончаренко [5], А. 
Рогожин [6], В. Лемак [7], О. Шармар [8], М. Іллюк [9], П. 
Ящук [10], які, спираючись на концепцію вищезазначених 
науковців, що досліджують радянську законодавчу базу, 
яка мала виправдовувати Голодомор, також солідарні з 
вищезазначеними вченими. Серед зарубіжних науковців 
можна відзначити роботу М. Таугера, що вийшла у 2008 
році із суттєво іншими причинами Голодомору. З його 
точки зору головною причиною цієї трагедії була класова 
боротьба з так званим «куркулем», який протистояв 
колективізації, але позиція М. Таугера не стала провід-
ною, зокрема і через її критику іншим американським 
дослідником Дж. Мейсом. З’ясування в чому сутності 
концепції М. Таугера та її викривлень і логіка критичної 
думки Дж. Мейса і є основним предметом нашого дослі-
дження. 

Методи. Кожне історико-правове дослідження має 
спиратися на загальнонаукові та спеціально-наукові 
методи. Загальними науковими методами даного дослі - 

дження є герменевтичний, порівняльний, дедуктивний 
та метод доведення від супротивного. Герменевтичний 
метод, тобто метод тлумачення тексту дає змогу досте-
менно виявити позицію автора. Порівняльний метод дає 
змогу зіставити історико-правові позиції різних дослід-
ників, виявити слабкі та сильні сторони наукового дове-
дення, визначити міру їх співвідношення з істиною. 
Дедуктивний метод зіставлення різних точок зору дає 
можливість більш стереоскопічного та такого, що набли-
жає до істини, погляду на історичний факт. Метод дове-
дення від супротивного дає змогу усвідомити хибність 
певного твердження шляхом спростування його запере-
чення.

Спеціальним методом даного дослідження є порів-
няльно-історичний метод, оскільки ми розглядаємо 
правову систему ХХ ст., яку проголошувала тоталітарна 
держава, з позицій сучасної юриспруденції, що базується 
на гуманістичних засадах.

Виклад основного матеріалу. Вивчаючи будь-яке 
історичне явище, необхідно виявити і зрозуміти його 
багатопричинність. Безпосередньою причиною голодо-
мору, звичайно ж, є насильницьке вилучення хліба в 
селян. Причини, з яких держава вчинила такий злочин 
по відношенню до свого народу, систематизували О. 
Гісем та О. Мартинюк: необхідність знищення україн-
ського селянства як свідомої національної верстви; непо-
мірні хлібозаготівлі надмірний хлібний експорт; неба-
жання селян працювати в колгоспах, конфіскація владою 
продовольчих запасів, економічні прорахунки, спроба 
здійснити соціалістичне будівництво воєнно-комуніс-
тичними методами [3, с. 346].

Як бачимо, тут названі причини Голодомору різного 
характеру: національно-політичні, класово-політичні 
суто економічні.

Над питанням, який тип причин вважати головним, 
ретельно міркували два науковці: М. Таугер, який почав 
своє дослідження наприкінці 1980-их і систематизував у 
2008 році – у книзі «Голод, голодомор, геноцид?» [11] та 
Дж. Мейс, який вступив у полеміку з М. Таугером – у 
статті «Політичні причини голодомору в Україні 
(1932-1933 рр.)» [12].
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змінити форму виробництва на селі. У пошуках нової 
форми сільськогосподарського виробництва один із 
членів політбюро звернув увагу на статтю про американ-
ського міліардера Томаса Кемпбелла, якого називали 
«аграрним Фордом», а його методи організації праці – 
агротейлоризмом (тейлоризм – наукова організація 
праці, заснована на спеціалізації та раціоналізації трудо-
вих операцій, спрямованих на інтенсифікацію виробни-
цтва). У нього була гігантська зернофабрика у степах 
штату Монтана.

Сталін запросив у Москву Томаса Кемпбелла, досвід 
якого і взяли за основу організації колгоспів. Кемпбелл 
приїжджав у СРСР двічі: у 1928 і 1932 роках. У цій книзі 
Росія представлена як велика проблема всього світу і як 
перспективний фактор величезного бізнесу міжнародної 
торгівлі. Спадкоємці Кемпбелла не змогли утримати 
його господарство і розпродали його частинами).

Сталін вирішив «знищити куркуля як клас» (відома 
цитата з промови Сталіна на пленумі ЦК КПРС 1929 р. 
[14]) і взяти курс на колективізацію. Метою колективіза-
ції була модернізація сільського господарства: керівниц-
тво СРСР хотіло перетворити радянські господарства за 
зразком великих американських агрохолдингів за модел-
лю Кемпебелла. В цій позиції Сталіна є дві принципові 
помилки: по-перше, нерозуміння економічної корис-
ності куркуля, незважаючи на «подвійне розкуркулюван-
ня» (друге – уже в Сибіру); по-друге, незнання реальних 
цифр зернозаготівлі через величезні приписки, які роби-
лися на місцях [11, с. 170].

Іншим фактом, який наводить М. Таугер було те, що 
голодомор припинився з волі самих же організаторів 
голодомору: коли керівництво СРСР зрозуміло, що накої-
ло, частину забраного в селян зерна, навесні 1933 р. було 
направлено в голодуючі села й організовано пункти 
громадського харчування. Постає питання чи вважається 
«геноцид» геноцидом, якщо таке діяння припиняється з 
волі самих злочинців.

Після того, як майже всі жителі багатьох сіл загинули 
від голоду, керівництво СРСР організувало переселення, 
щоб заповнити обезлюднені місця.

Отже, М. Таугер приходить до такого висновку: якщо і 
трактувати цю трагедію як геноцид, то геноцид класово-
го, а не національного характеру. Просто куркулів на 
території України було більше, ніж в інших республіках 
СРСР. Постає питання, чи носив Голодомор, передусім, 
національний характер (винищення українства), чи 
головною метою було провести індустріалізацію (яка між 
іншим дала свої плоди: СРСР з відсталої аграрної держа-
ви перетворився на індустріально-аграрну, це дало змогу 
Радянському Союзу перемогти у радянсько-німецькій 
війні) будь-якою ціною.

Вступаючи у полеміку з М. Таугером, Дж. Мейс дово-
див, що голодомор носив, передусім, національний 
характер. Він був свідомо спрямований на знищення 
української ментальності, яка зосередилась в українсько-
му селі.

Розглянувши логіку переконливих доводів Дж. Мейса, 
можна побачити, що він вважає головними причинами 
голодомору саме політичні. Уже сама назва його статті 
«Політичні причини голодомору» говорить про це.

Автор статті користується методом доведення від 
супротивного, тобто припускає, що голодомор був 
наслідком тільки економічних причин і звертається до 
праць інших вчених, які це доводять – зокрема, Марка 
Таугера.

Книгу «Голод, голодомор, геноцид» М. Таугер підготу-
вав за матеріалами роботи в архівах Росії та України. До 
книги увійшли усі статті автора щодо голодомору, які 
раніше були опубліковані в наукових журналах різних 
країн. Книга присвячена не тільки самому голодомору, а 
й безпосередньо причинам, які призвели до цього.

З приводу проблематики книги «Голод, голодомор, 
геноцид?» М. Таугер дав інтерв’ю головному редактору 
газети «2000» Сергію Кічигіну, в якому роз’яснив методо-
логію свого дослідження. Науковець зазначив, що 
історичне дослідження має бути науково обґрунтованим, 
а не пропагандистським. Для цього історики, по-перше, 
мають говорити про проблему в належному контексті, 
враховуючи точки зору різних вчених, які досліджували 
певне явище, в тому числі й протилежних точці зору 
автора, а, по-друге, історик має додержуватися загально-
прийнятих визначень понять, зокрема, понять «голод», 
«голодомор», «геноцид».

Велике значення М. Таугер надає тлумаченню поняття 
«геноцид». За основу він бере визначення, яке надало 
ООН в 1948 р.: «Геноцид (від грец. γένος — рiд, плем'я та 
лат. caedo — вбиваю) — цілеспрямовані дії з метою 
знищення повністю або частково окремих груп населен-
ня чи цілих народів за національними, етнічними, расо-
вими, корисними або релігійними мотивами. До таких 
дій належать: 1) вбивство членів цієї групи; 2) нанесення 
тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам такої 
групи; 3) навмисне створення членам групи життєвих 
умов, які розраховані на повне або часткове знищення 
групи; 4) дії, розраховані на унеможливлення народжен-
ня дітей в середовищі групи; 5) насильницька передача 
дітей цієї групи іншій групі» [13].

М. Таугер поставив перед собою мету, з’ясувати, чи був 
голод в Україні голодомором чи геноцидом і пропонує 
своє визначення цієї трагедії: «великий радянський 
голод». Ми виокремили факти, навколо яких розгортали-
ся міркування науковця:

Першопричиною будь-якого голоду є передусім 
природний катаклізм (засуха, екстремальний холод, 
проливні дощі, і т. ін.). В цілому, починаючи з 1928 року, в 
СРСР була недостатня кількість продуктів, зумовлена 
голодом 1921-1922 рр. та засухою 1928-1933 рр., про що 
свідчили такі факти: 1) недостатність картоплі в містах і 
невміння зберігати цей продукт, напівзіпсовану її розда-
вали людям, аби вона не згнила вщент; 2) вагітним у 
містах видавалося по 2 стакани молока на день; 3) пекли 
особливий «дитячий» хліб, в який не додавали домішок, 
а потім і туди стали додавати, але менший відсоток; 4) в 
багатьох містах була введена карткова система; 5) зару-
біжні посольства писали про голод в СРСР; 6) СРСР 
імпортував у 1928 році продукти харчування, і т. ін..

М. Таугер також зазначає, що голод 1932-1933 рр. мав 
місце не тільки в Україні, а й в інших республіках СРСР, де 
теж було наявним скрутне становище селян. Неврожай 
викликав «викачування» останнього зерна та інших 
продуктів у селян для міста, бо місту надавалась еконо-
мічна перевага. Свідчення українських селян: одні свідки 
вважають головною причиною голодомору саме поганий 
урожай, а інші – сплановані дії влади щодо вивозу продо-
вольства з території українських сіл.

Зокрема, на засіданні політбюро ЦК КПРС у 1928 році 
було сказано таке: 1) підсилити «витрушування» зерна з 
селян; 2) М. Калінін висловив таку думку: якщо Кагано-
вич не може «витрясти» зерна більше, ніж він «витря-
сає», то, можливо зерна там і немає; 3) можливо, треба 
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Дж. Мейс зазначає, що Таугер розглядав голодомор в 
Україні лише з точки зору російської історіографії, не 
враховуючи конкретних обставин в різних республіках 
СРСР і оцінює такий підхід недоцільним історичним 
науковим методом, бо М. Таугер неправильно пов’язує 
будь-яку дію в країні тільки зі станом метрополії. Такий 
підхід, на думку вченого, є несвідомим (або навіть 
цілеспрямованим) наслідуванням хибної концепції Ф. 
Енгельса про «руїни народів», які приречені на асиміля-
цію, (тобто розуміння «малих» народів тільки як частини 
«великих») [12, с. 35-36].

Прикладом наслідування російській історіографії Дж. 
Мейс наводить і статтю Рональда Суні, який стверджу-
вав, що «в історії всіх «окраїн» класова боротьба була 
набагато важливішою і визначальнішою, ніж боротьба за 
національне визволення» [12, с. 36].

Дж. Мейс спростовує позицію Р. Суні такими міркуван-
нями: неправильно вважати, що скрізь була класова 
боротьба, бо тоді була б не потрібна широкомасштабна 
інтервенція Червоної армії на всіх інших республіках 
СРСР, насамперед, в Україні. Тобто необхідність інтер-
венції Червоної армії була напряму пов’язана з наявністю 
саме національної боротьби в «окраїнах». З цього випли-
ває, що голодомор в Україні був продовженням націо-
нальної боротьби метрополії з провінціями.

Зарубіжний автор спростовує і твердження М. Таугера, 
який робить акцент на недостатньому врожаї 1932 року і 
наводить такі факти: врожай тоді становив 6,6-8,5 млн. 
тонн зернових, а населення УРСР було 31,9 млн. осіб, 
отже, на кожного українця приходилось по 590-700 
грамів хліба на день, що означає, що Сталін «просто 
“перекотив” голод із міста в село» [12, с. 36-37].

Дж. Мейс спростовує позицію М. Таугера за трьома 
пунктами. По-перше, сам підрахунок (коли кількість 
хліба ділиться на кількість людей) – є примітивним, хоча 
він не пояснює в чому «примітивність». По-друге, Дж. 
Мейс ставиться з сумнівом до того твердження, що може 
існувати голод зі щоденним пайком хліба у 590 грамів. 
По-третє, залучаються свідчення очевидців, з яких ніхто 
не говорить про поганий урожай 1932 року («навіть якщо 
припустити, що твердження очевидців були неправдиви-
ми, як тоді пояснити, що мали місце приблизно однакові 
свідчення різних людей з різних регіонів України» [12, с. 
37]

До спростувань Дж. Мейсом суто економічних причин 
голодомору ми хотіли би додати таке:

По-перше, цитату, що наведена Дж. Мейсом, не вдало-
ся знайти ні в статті М. Таугера, на яку він посилається, ні 
в його монографії «Голод, голодомор, геноцид». Припу-
стимо, що ця цитата існує. Тоді, по-друге, – щодо норми 
хліба на день. 590 грамів хліба на день – це 1300 кілокало-
рій. За твердженням медиків, добова норма харчування 
для людини важкої фізичної праці – 3000 калорій; для 
людини неважкої фізичної праці, дитини, літньої 
людини – достатньо 2000 кілокалорій. Як бачимо, хліб 
цю норму не покриває, але ж людина харчується не 
тільки хлібом. Для того, щоб зрозуміти, «чи можна було 
голодувати зі щоденним пайком у 590 грамів хліба на 
день», потрібно дослідити раціон харчування українця в 
1932-1933 рр.. Дж. Мейс не наводить з монографії М. 
Таугера інформацію про кількість продуктів, які були 
наявними в Україні в 1932-1933 роках, і не тільки в Україні, 
а й в Радянському Союзі в цілому.

Отже, Дж. Мейс не дає достатнього коментаря щодо 
цифр, наведених Таугером, а Таугер, у свою чергу, не дає

достатню інформацію про кількість продуктів.
З точки зору Дж. Мейса, економічний фактор не може 

не залежати від політики: «втягнення села в планову 
економіку було не економічним, а політичним елементом 
сталінського режиму. Проблема в тому, що Сталін підхо-
див до колгоспів як до політичних організацій, а це 
виключало економічну зацікавленість». [12, с. 38]

Отже, Дж. Мейс робить висновок, що міркування Р. 
Суні, С. Уїнкрофта і М. Таугера є хибними.

Взагалі, на нашу думку, явище голоду в сучасному світі 
може бути тільки наслідком державної політики, а не 
об’єктивних причин (посухи чи неврожаю). Якщо в 
одному регіоні має місце нестача продовольчих запасів 
через неврожай або стихійні лиха, продукти можна 
імпортувати. А навіть якщо припустити, що голод 
1932-1933 років був наслідком неврожаю, тоді буде склад-
но пояснити відсутність голодоморів в Україні протягом 
тривалого часу до цього. Адже очевидно, що кліматичні 
умови могли змінюватись.

Висновки.
Не зважаючи на певну переконливість концепції М. 

Таугера, як бачимо, вона має певні недоліки, зокрема, 
розгляд цієї проблеми лише як проблеми Радянського 
Союзу, а не України; М. Таугер не зробив дослідження 
раціону харчування жителя міста того часу, прийшовши 
до хибного висновку, що із 590 грамами хліба можна було 
голодувати. М. Таугер ніби не врахував решту продуктів, 
якими харчується людина в місті.

Логіка спростування М. Таугера Дж. Мейсом, щодо 
причин голодомору будується на більш ретельному 
аналізі раціону жителя міста, який доводить, що в місті 
голоду не було, а значить він був штучно створений в 
українських селах. Крім того, Дж. Мейс зауважує, що не 
зважаючи на велику смертність від голоду, продожувався 
продаж зерна закордон. і взагалі голодомор у сучасному 
світі спричиняють не лише погодні умови, а й політичні 
режими. Дж. Мейс наголошує, що Сталін не звернувся до 
інших країн по допомогу, а раціональне керівництво 
країни мало б зробити все, щоб уникнути голоду.

Логіка наших міркувань приводить до дедуктивного 
висновку, а саме: геноцид був змішаного характеру (і 
класовий, і національний), але Дж. Мейс на перше місце 
ставить політичні причини, а М. Таугер – економічні 
причини. Обидва науковці вважають беззаперечним 
факт Голодомору, однак М. Таугер стверджує, що геноцид 
проводився за класовою ознакою, і українці постраждали 
тому, що в Україні була найбільша кількість заможних 
селян-куркулів, а Дж. Мейс стверджує, що це був геноцид 
за національною ознакою і безпосередньою причиною 
геноциду було бажання Сталіна знищити українське 
селянство як свідому національну верству, яка могла 
загрожувати імперським інтересам Радянської влади.

Ми вважаємо, що в СРСР було проведено геноцид 
змішаного типу: національний (знищення українського 
селянства як свідомої верстви, яка загрожувала імпер-
ським інтересам Москви), і класовий (знищення селян, 
що протидіяли політиці колективізації).
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ПРАВО НА НАДІЮ

RIGHT TO  HOPE
Стаття призначена аналізу положень вітчизняного 

законодавства щодо відбуття покарання у виді довічного 
позбавлення волі. Метою дослідження є встановлення 
відповідності норм національного права європейським 
стандартам, а також висвітлення проблемних питань 
щодо можливості звільнення особи від покарання у виді 
довічного позбавлення волі. Наукова стаття вказує на 
доці-льність запровадження реальних механізмів звіль-
нення від цього виду покаран-ня, тобто надання засудже-
ним особам права на надію.

The article is devoted to the analysis of the provisions of 
domestic legislation on sentencing in the form of life 
imprisonment. The purpose of the scientific article is to 
establish conformity of the norms of national law with the 
European standard-mothers, as well as coverage of 
problematic issues regarding the possibility of dis-missal of a 
person from punishment in the form of life imprisonment. The 
scientific article suggests the feasibility of introducing real 
mechanisms for exemption from this type of punishment, that 
is, giving the convicted persons the right to hope.
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Вступ. Конституція  України  визнає людину,  її життя і 
здоров'я, честь і гідність,  недоторканність і безпеку  най-
вищою  соціальною цінністю  (частина  перша статті 3),  а 
утвердження і забезпечення прав і свобод людини - 
головним обов'язком держави (частина  друга статті 3). 
Право на життя у сучасному світі визнається природним 
і невід’ємним правом людини, що зумовило необхідність 
заборони смертної карти як виду по-карання, який 
існував в Україні до 2000 року. У протоколі №11 до Євро-
пейської конвенції про захист прав та основоположних 
свобод було заборонено застосування смертної кари за 
будь-яких умов. До того ж у своєму рішенні від 29.12.1999
р. Конституційний суд України зазначив, що положення 
статті 24 За-гальної частини та положення санкцій статей 
Особливої частини Кримінального кодексу України, які 
передбачають смертну кару як вид покарання, є такими, 
що не відповідають Конституції України (є неконституці-
ними). Законом України від 22.02.2000 р. № 1483- ІІІ було 

замінено смертну кару як вид покарання на довічне 
позбавлення волі. Таким чином, своєрідною найвищою 
мірою покарання стало довічне позбавлення волі. Наразі 
Україна прагне стати державою Європейського зразка. 
Таким чином, виникає необхідність приведення законо-
давства в України у відповідність до міжнародних стан-
дартів. 

Виклад основного матеріалу. 
У статті 64 Кримінального кодексу Украї-ни ( далі – КК 

України) зазначено, що довічне позбавлення волі вста-
новлюється за вчинення особливо тяжких злочинів і 
застосовується лише у випадках, спеці-ально передбаче-
них КК України, якщо суд не вважає за можливе застосо-
вувати позбавлення волі на певний строк. Довічне 
позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили 
злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років, а 
також до жінок, що були в стані вагітності під час вчинен-
ня злочину або на мо-мент постановлення вироку, а 
також за вчинення готування до злочину та вчи-нення 
замаху на злочин, крім випадків вчинення злочинів 
проти основ націо-нальної безпеки України, передбаче-
них у статтях 109-114-1, проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку, передбачених у статтях 
437-439, частині першій статті 442 та статті 443 КК Украї-
ни. Таким чином, довічне позбавлення волі – це найсуво-
ріший вид покарання, який полягає у пожиттєвій ізоляції 
особи і застосовується судом у виключних випадках. 

Так, М. І. Мельник виокремлює три обов’язкові умови 
застосування покарання у вигляді довічного позбавлен-
ня волі: 1) встановлюється лише за вчинення особливо 
тяжких злочинів ( поняття таких злочинів наводиться у 
статті 12 КК України. Ними є злочини, за які санкціями 
норм Особливої частини КК передбачене покарання у 
виді позбавлення волі на строк понад 10 років або 
довіч-не позбавлення волі.); 2) застосовується лише у разі 
якщо такий вид покарання передбачений у санкції статті 
Особливої частини КК України; 3) застосовується тільки 
у випадках, коли суд, враховуючи ступінь тяжкості 
вчиненого злочину, особу винного та обставини справи, 
що пом'якшують та обтяжують покарання, не вважає за 
можливе застосувати позбавлення волі на певний строк. 
Застосу-вання судом цього виду покарання за наявності 
обставин, що пом'якшують по-карання, та без належного 
мотивування, чому суд не вважає за можливе за-стосува-
ти позбавлення волі на певний строк, є підставою для 
зміни вироку. [11]
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таки врахував можливість застосу-вання інституту умов-
но-дострокового звільнення, і як вбачається з приписів 
По-станови Пленуму Верховного суду України «Про 
умовно-дострокове звільнен-ня від відбування покаран-
ня та заміну невідбутої частини більш м’яким» від 
26.04.2002 р. № 2 при вирішенні питання про умовно-
до-строкове звільнення від відбування покарання щодо 
засудженого, покарання якому було пом’якшено згідно з 
актом помилування, фактично відбута частина покаран-
ня повинна об-числюватись, виходячи з покарання, вста-
новленого актом помилування. Таким чином, як доведе-
но вище, помилування не є ефективним державним 
інститутом звільнення від відбування покарання на 
практиці.[3, с.36-37].

Щодо можливості звільнення осіб, засуджених до 
довічного позбавлення волі на підставі амністії, то С. Я. 
Бурда зазначає з цього приводу, що хоча у ст. 85 і ч. 3 ст. 86 
КК України вказано, що законом про амністію призначе-
не засу-дженому покарання може бути замінене іншим 
видом покарання. Але кожний закон про амністію пови-
нен відповідати вимогам основного з цього питання 
нормативно-правового акта – Закону України від 1 
жовтня 1996 р. «Про за-стосування амністії в Україні». 
Останній же встановлює, що, по-перше, закон про 
амністію взагалі не може передбачати заміну одного 
покарання іншим (ч. 2 ст. 2) і, по-друге, щодо осіб, котрих 
засуджено до довічного позбавлення волі, застосування 
амністії взагалі не допускається (п. «б» ч. 1 ст. 3). При 
цьому ч. 3 ст. 3 вказаного Закону наголошує, що «поло-
ження закону про амністію, які не відповідають вимогам 
цієї статті, не мають сили і застосуванню не підлягають». 
Наведене, таким чином, свідчить, що у даний час зако-
ном про амністію призна-чене засудженому довічне 
позбавлення волі будь-яким іншим покаранням, у тому 
числі й позбавленням волі на певний строк, замінене 
бути не може. Прак-тично така заміна можлива лише 
тоді, коли це дозволятиме Закон України від 1 жовтня 
1996 р. «Про застосування амністії в Україні». [2, с.249]

Хоча у суспільстві й досі довічне позбавлення волі 
сприймається як ув’язнення, яке має тривати до моменту 
біологічної смерті людини, але міжна-родні стандарти 
вимагають реальної можливості звільнення від цього 
виду по-карання. 

Європейський суд з прав людини розглядає відсут-
ність реального  механі-зму звільнення від довічного 
позбавлення волі як порушення статті 3 Європей-ської 
конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод ( далі – Кон-венція), яка передбачає, що «нікого 
не може бути піддано катуванню або нелюд-ському чи 
такому, що принижує гідність, поводженню або покаран-
ню».

Суддя Європейського суду з прав людини Ганна 
Юдківська зазначила: «Суд витлумачив статтю 3 як таку, 
що вимагає перегляду покарання у виді довічного 
позбавлення волі процедурою, яка дозволить внутрішнім 
органам державної влади розглянути питання, чи зміни в 
поведінці заявника настільки значні, що подальше 
тримання під вартою не може бути виправдано легіти-
мни-ми підставами. Іншими словами, як дуже елегантно 
зазначила моя колега суддя Пауер, стаття 3 є такою, що 
включає в себе право на надію. Надія, написала во-на, є 
важливим аспектом людської особистості. Позбавлення 
надії буде запере-чувати фундаментальний аспект людя-
ності та є принижуючим. Це абсолютно новий підхід до 
поняття людської гідності за цією статтею Конвенції. Але 

У Кримінально-виконавчому кодексі України ( далі – 
КВК України) зазначається, що засуджені до довічного 
позбавлення волі відбувають покарання: чоловіки - у 
секторах максимального рівня безпеки виправних коло-
ній середнього рівня безпеки та виправних колоніях 
максимального рівня безпеки; жінки - у секторах серед-
нього рівня безпеки виправних колоній мінімального 
рівня безпеки із загальними умовами тримання та 
виправних колоніях середнього рівня безпеки. Засудже-
ні, які відбувають покарання у виді довічного позбавлен-
ня волі, розміщуються в приміщеннях камерного типу, як 
правило, по дві особи і носять одяг спеціального зразка. 

Чинне законодавство України не передбачає можли-
вість звільнення засу-джених до довічного позбавлення 
волі від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 
КК України), а до засуджених, які відбувають це покаран-
ня, немож-ливо застосувати умовно-дострокове звіль-
нення від його відбування ( ст. 81 КК України). До них 
також не застосовується положення ст. 82 КК України, яка 
пе-редбачає можливість заміни невідбутої частини пока-
рання більш м’яким. Але водночас цей вид покарання  не 
має абсолютного характеру. Так, актом про по-милування 
довічне позбавлення волі може бути замінена засуджено-
му призначеного судом покарання на позбавлення волі 
на строк не менше двадцяти п’яти років. Помилування 
здійснюється Президентом України стосовно індивіду-
ально визначеної особи. ( ст. 82 КК України). Відповідно 
до ч. 7 ст. 150 КВК України засудженим до довічного 
позбавлення волі може бути подано клопотання про його 
помилування після відбуття ним не менше двадцяти 
років призначеного покарання. Крім того, у ст. 84 КК 
України зазначається про можливість звіль-нення особи 
від покарання, якщо під час його відбування особа захво-
ріла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості 
усвідомлювати свої дії (бездія-льність) або керувати 
ними. До такої особи можуть застосовуватися примусові 
заходи медичного характеру. Таким чином, відповідно до 
КК України людина засуджена до позбавлення волі може 
бути звільнена лише з двох підстав : 1) за хворобою; 2) у 
зв’язку з помилуванням Президентом України. Але за 
часів прийняття нового Кримінального кодексу України 
у 2001 році реально було звільнено лише двох осіб. Тобто 
фактично механізм звільнення від довічного позбавлен-
ня волі відсутній, оскільки не має реального характеру. 

А. Х. Степанюк у своїх публікаціях також звертав увагу 
на те, що оскільки ч. 2 ст. 64 КК України передбачає, що 
довічне позбавлення волі не застосову-ється до осіб у віці 
понад 65 років, то гіпотетично у засуджених до довічного 
позбавлення волі є ще один шанс вийти на волю. Цей 
шанс з’являється з 283 Розділ 25. Порядок і умови вико-
нання та відбування покарання... досягненням засудже-
ним до довічного позбавлення волі 65-річного віку, бо 
термін «застосу-вання покарання» означає як його 
призначення, так і виконання. Таким чином, виконувати 
довічне позбавлення волі щодо осіб у віці понад 65 років 
забороне-но ч. 2 ст. 65 КК України [8, с.282].

В. О. Глушков зазначає, що хоча КК України не перед-
бачає умовно-дострокового звільнення осіб, засуджених 
до довічного позбавлення волі. Од-нак наявність логіч-
них помилок у мові законодавця породжує певні правові 
наслідки. Так, у разі застосування Акта про помилування 
, згідно з яким може бути здійснена заміна засудженому 
призначеного судом покарання у виді довічного позбав-
лення волі на позбавлення волі на строк не менше двад-
цяти п’яти років, законодавець опосередковано все ж 
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по-дальші справи суду показали, що ми йдемо трішки 
далі, ніж просто дати «право на надію». [12]

Так, у справі Kafkaris v. Cyprus (Grand Chamber, no. 
21906/04),  Європей-ський суд з прав людини зазначив, 
що призначення покарання у вигляді довіч-ного позбав-
лення волі само по собі не заборонено і не протирічить 
ст. 3 Конве-нції. Але при цьому у засудженого повинні 
бути реальні перспективи звільнен-ня, тобто, національ-
не законодавство повинно передбачувати можливість 
перег-ляду довічного ув’язнення з ціллю його пом’як-
шення, скорочення, припинення або умовно-достроко-
вого припинення. Також не може виникати жодної 
про-блеми щодо відповідності статті 3, якщо довічне 
ув’язнення було de jure і de facto зменшуваним. 

Крім того, у справі Vinter v. the UK (заяви номер 
66069/09, 130/10 і 3896/10) Суд зауважим, що існування 
механізму реальної можливості звільнен-ня від довічно-
го не виключає можливості відбуття цього виду покаран-
ня повні-стю. Так в даному випадку мова йде про те, що 
не має порушення статті 3 Кон-венції, у разі якщо довічно 
ув’язнений мав право на підставі національного за-коно-
давства на дострокове звільнення, але йому було відмов-
лено у зв’язку з тим, що існують підстави вважати, що він 
продовжує бути суспільно небезпеч-ним для суспільства. 
Саме тому Конвенція не забороняє державам засуджува-
ти осіб, які вчинили тяжкі злочини, до довічного позбав-
лення волі з метою захисту суспільства. Але в той же час, 
Суд звертає увагу на те, що якщо засуджений ізо-льова-
ний без будь-якої перспективи перегляду свого покаран-
ня, існує ризик то-го, що він ніколи не зможе спокутувати 
своєї провини: все, що засуджений ро-бить під час відбу-
вання покарання, навіть якщо це виключний прогрес на 
шляху виправлення, не змінює того факту, що покарання 
залишається фіксованим та не підлягає перегляду. Більш 
того, покарання збільшується з часом: чим довше за-су-
джений живе, тим довше його покарання. Таким чином, 
навіть коли таке по-карання є виправданим на момент 
його призначення, зі спливом часу воно стає поганою 
гарантією справедливого та пропорційного покарання. 
Таке твердження відповідає принципам європейського та 
міжнародного права відповідно до якого усі засудженні, в 
тому числі й особи засуджені до довічного позбавлення 
волі, повинні мати можливість виправлення та перспек-
тиви звільнення, якщо мети виправлення досягнуто. До 
того ж Суд звернув увагу на те, що в європейській караній 
політиці акцент робиться саме на виправній меті позбав-
лення волі зло-чинця. Так , зокрема, у правилі 6 Європей-
ських тюремних правил зазначено, що будь-яке позбав-
лення волі повинно бути організоване таким чином, щоб 
сприя-ти реінтеграції усіх, хто був позбавлений волі, у 
вільне суспільство, а також Правилі 102.1, яке передбачає, 
що тюремний режим повинен бути розроблений таким 
чином, щоб навчити засуджених осіб вести відповідаль-
ний та вільний від злочинності спосіб життя. Таким 
чином, Суд вважає, що в контексті довічного позбавлен-
ня волі, стаття 3 повинна тлумачитись як така, що вима-
гає зменшення покарання, тобто його перегляду, що 
дозволяє національній владі вирішити пи-тання про те, 
чи мають місце істотні зміни довічно ув’язненого, і що 
під час від-бування покарання був такий прогрес у 
виправленні, що тривале утримання в ізоляції не може 
бути виправдано пенологічними міркуваннями. В тому 
випад-ку, коли національне законодавство не передбачає 
можливості перегляду довіч-ного ув’язнення має місце 
порушення статті 3 Конвенції. До того ж Суд у своєму 

рішенні зауважує на тому, що засуджений до довічного 
позбавлення волі має право знати, з початку відбуття 
покарання, що він має робити для того, щоб бу-ла 
переглянута можливість його звільнення, в тому числі, за 
яких умов може бути переглянуто його покарання або 
про це може бути подано клопотання. Отже, якщо націо-
нальне законодавство не передбачає жодного механізму 
перег-ляду довічного позбавлення волі, то не відповід-
ність статті 3 Конвенції виникає вже під час призначення 
покарання у вигляді довічного позбавлення волі, а не на 
більш пізньому етапі позбавлення волі.

У рішенні László Magyar проти Угорщини від 20 травня 
2014 року (заява №73593/10) Суд знову підтвердив свою 
позицію з приводу цього питання, зауваживши на тому, 
що особи, засудженні до довічного позбавлення волі 
повин-ні знати, що їм необхідно робити для того, щоб 
стосовно них було розглянуто питання про дострокове 
звільнення. Крім того, за обставинами справи, засудже-
ний мав можливість звернутися за помилуванням та 
отримати заміну довічного позбавлення волі після 
відбуття 20 років покарання, тобто, механізм звільнення 
є досить схожий з українським. У рішенні вказується, що 
«... Було б дивним вимагати виправлення (rehabilitation) 
від засудженого, не даючи йому інформації щодо того, чи 
буде у майбутньому із невизначеною датою встановле-
ний меха-нізм, який дозволить розглянути питання про 
можливе дострокове звільнення. Довічно ув’язнений має 
право знати на самому початку свого строку, що він має 
робити для того, щоб стосовно нього було розглянуто 
питання про дострокове звільнення, за яких умов такий 
перегляд має бути здійснений, включаючи, коли він буде 
чи може бути здійснений...

... Справа розкриває системну проблему, яка може 
призвести до подібних позовів. Характер порушення 
входить до області статті 3 Конвенції, що означає, що для 
належного виконання цього рішення держава-відповідач 
повинна буде провести реформи, переважно законодав-
чі, механізму перегляду покарання у виді довічного ув’яз-
нення. Цей механізм повинен гарантувати оцінку в 
кожному конкретному випадку того, чи є утримання під 
вартою виправданим на обґрунтованих пенологічних 
підставах, і надати довічникам можливість передбачити, 
з певним ступенем точності, що вони повинні робити, 
щоб стосовно них було розглянуто питання звільнення і 
за яких умов...».

До того ж, відповідно до доповіді за результатами 
візиту до Угорщини у 2007 р. Європейський комітет з 
питань запобігання катуванням чи нелюдському або 
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаран-
ню (КЗК) зазначив: “КЗК розглядає таким чином негу-
манним ув’язнювати особу без будь-якої ре-альної надії 
на звільнення…”. [1]

В Україні вже була спроба вирішити це питання на 
законодавчому рівні. Так , зокрема, слід згадати про зако-
нопроект «Про внесення змін до деяких за-конодавчих 
актів України щодо застосування покарання у виді довіч-
ного позба-влення волі» від 3березня 2015 р., який перед-
бачав внесення змін до КК України та КВК України, а 
саме: 1) можливість умовно-дострокового звільнення 
осіб, за-суджених до довічного позбавлення волі після 
фактичного відбуття ними не менш 15 років покарання; 
2) можливість заміни невідбутої частини покарання 
більш м’яким покаранням щодо осіб, які відбувають 
покарання у виді довічного позбавлення волі. У цих 
випадках більш м'яке покарання призначається в межах 

25



строків, установлених у Загальній частині цього Кодексу 
для даного виду пока-рання, і не повинне перевищувати 
невідбутого строку покарання, призначеного вироком. У 
випадку заміни покарання у виді довічного позбавлення 
волі більш м’яким покаранням може бути лише позбав-
лення волі на строк не менше два-дцяти п’яти років; 3) 
можливість заміни покарання у виді довічного позбав-
лення волі на покарання у виді позбавлення волі на 
певний строк актом про помилу-вання. Така заміна мож-
лива після фактичного відбуття особою, засудженою до 
довічного позбавлення волі, не менше п’ятнадцяти років 
позбавлення волі. При помилуванні загальний строк 
відбування покарання у виді позбавлення волі не може 
перевищувати двадцяти п’яти років і подальшій заміні на 
більш м’яке це покарання не підлягає можливість заміни 
невідбутої частини покарання більш м’яким після 
фактичного відбуття засудженим не менше 10 років пока-
рання у виді довічного позбавлення волі.

Задля вирішення цього питання не буде зайвим звер-
нутися до досвіду за-рубіжних країн з приводу врегулю-
вання цього питання. Так, Л. О. Мостепанюк зазначає, що 
помилування довічно засуджених застосовується в бага-
тьох розви-нених країнах, де лише деякі особи, засуджені 
до довічного позбавлення волі, залишаються у місцях 
позбавлення волі до кінця свого життя, натомість значна 
їх кількість при дотриманні певних умов може розрахову-
вати на дострокове звільнення. Середня кількість років, 
яку засуджені до довічного позбавлення волі відбувають 
в установах виконання покарань за кордоном, становить: 
у США – 7 років, у Швеції – 9, Великобританії – 14-15, 
Франції – 17-18, Італії – 21, Польщі – 25. Можливість 
дострокового звільнення засуджених до такого виду 
покарання передбачена також законодавством Японії, 
Кореї, Південної Америки – після відбуття 10 років пока-
рання, Німеччини – 15 років, Канади – від 10 до 25 років 
(або не менше 25 років – залежно від тяжкості злочину)5 
. Крім того, у більшості країн, законодавство яких перед-
бачає покарання у виді довічного позбавлення волі, 
існують механізми розгляду пропозиції перегляду 
вироку після відбування певного мінімального періоду, 
встановленого законом: Албанії (25 років ( далі – р.) ), 
Вірменії (20 р.), Австрії (15 р.), Азербайджані (25 р.), Бель-
гії (15 р. – з розширенням до 19 або 23 років для рецидивіс-
тів), Болгарії (20 р.), Кіпру (12 р.), Чехії (20 р.), Данії (12 р.), 
Естонії (30 р.), Фінляндії (12 р.), Франції (зазвичай 18 р., 
але 30 років – за певні вбивства), Грузії (25 р.), Німеч-чині 
(15 р.), Греції (20 р.), Угорщини (20 р., якщо суд не розпо-
рядиться про ін-ше), Ірландії (попередній огляд Комісі-
єю з умовно-дострокового звільнення пі-сля 7 років, за 
винятком деяких видів вбивства), Італії (26 р.), Латвії (25 
р.), Ліхтенштейну (15 р.), Люксембургу (15 р.), Молдові (30 
р.), Монако (15 р.), Польщі (25 р.), Румунії (20 р.), Росії (25 
р.), Словаччини (25 р.), Словенії (25 р.), Швеції (10 р.), 
Швейцарії (15 років, що зводяться до 10 років), Республіці 
Македонії (15 р.) і Туреччині (24 роки, 30р.– для обтяжую-
чого довічного поз-бавлення волі і 36 р. – для сукупного 
покарання при обтяжуючих обставинах довічного 
позбавлення волі). [5, с. 43-33]

Б. О. Кирись зазначає, що в кримінальному законодав-
стві іноземних дер-жав що хоча розглядуване покарання 
і передбачає позбавлення засудженого свободи довічно 
(безстроково) насправді таким (довічним, безстроко-
вим) воно є далеко не завжди. Пов’язано це з тим, що до 
засуджених до довічного позбавлення волі може засто-
совуватись:

26

Світ науки та освіти, Випуск № 1, 2018 р.

1)  пом’якшення (зменшення (зниження) строку) цього 
покарання. Так, згідно зі ст. 78 КК КНР, засудженим до 
безстрокового позбавлення свободи, якщо вони під час 
відбування покарання дійсно розкаялись і змінились на 
краще або мають великі заслуги, строк покарання може 
бути зниженим;

2) заміна цього покарання позбавленням волі на 
певний строк. Так, відповідно до абз. 3 ст. 38а КК Болгарії 
довічне ув’язнення може бути замінене позбавленням 
свободи на строк 30 років, якщо засуджений відбув пока-
рання не менше як 20 років;

3) заміна подальшого відбування цього покарання 
позбавленням волі на певний строк. Так, у ч. 4 ст. 58 КК 
Білорусі вказується, що особі, засудженій до довічного 
ув’язнення (як і особі, якій смертна кара в порядку поми-
лування замінена довічним ув’язненням), після відбуття 
нею 20 років покарання суд, враховуючи її поведінку, 
стан здоров’я або вік, може замінити дальше відбування 
довічного ув’язнення позбавленням волі на певний 
строк, проте не більше як 5 років;

4) умовно-дострокове (умовне, дострокове) звільнен-
ня від відбування цього покарання. Держави, що перед-
бачають умовно-дострокове звільнення від відбування 
довічного позбавлення волі, визначають і необхідні для 
цього підстави. Проте як саму кількість цих підстав, так і 
їх параметри вони визнача-ють по-різному. Якщо ж гово-
рити узагальнено, то підставами, за наявності яких мож-
ливе таке звільнення, є: 

• відбуття засудженим встановленого строку покаран-
ня;

• виправлення засудженого. Що ж стосується самих 
факторів, котрі мають братися до уваги при вирішенні 
питання про наявність цієї підстави умовно-достроково-
го звільнення, то вони визначаються неоднаково;

• інші передбачені законом підстави. Обидва розгляну-
ті вище два фактори необхідні, а у низці держав й достат-
ні для умовнодо-строкового звільнення засуджених до 
довічного позбавлення волі. За законодавством ж деяких 
держав для такого звільнення, крім факту виправлення 
засудженого і відбуття ним установленого строку пока-
рання, потрібні ще й інші підстави. Так, відповідно до 
абз. 5 § 46 КК Австрії правопорушник, засуджений до 
довічного позбав-лення свободи, може бути умовно-до-
строково звільнений від відбування цього покарання, 
якщо, незважаючи на тяжкість вчиненого ним діяння, не 
вимагається подальше виконання цього покарання з 
метою протидії скоєнню злочинів іншими особами. [4, с. 
271-273]

Висновок: Таким чином, чинне законодавство Украї-
ни потребує вдоско-налення та гуманізації  відповідно до 
європейських стандартів прав людини, які передбачають 
«право на надію» для кожної особи, засудженої до довіч-
ного поз-бавлення волі. Так, по-перше, особа, яка 
засуджена до довічного позбавлення волі, після відбуття 
певного строку покарання, повинна мати реальну, а не 
ілю-зорну можливість на перегляд свого покарання за 
умови, що така особа стала на шлях виправлення і більше 
на становить загрози для суспільства. В протилежному 
випадку неможливо досягнути такої важливої мети пока-
рання як виправ-лення засудженої особи. По-друге, така 
особа повинна знати і сприймати таку можливість як 
здійсненну, а також розуміти механізм реалізації свого 
права на перегляд покарання вже під час винесення її 
відповідного вироку з призначенням покарання у вигляд 
довічного позбавлення волі. 
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ACCEPTABILITY OF DEFINING THE GOODS CONTRIBUTION
Досліджено небезпечність та негативні наслідки 

такого діяння, як переміщення через митний кордон 
України поза митним контролем або з приховуванням від 
митного контролю товарів та інших цінностей. Висунуто 
питання доцільності виключення кримінальної відпові-
дальності за даний злочин Законом України № 4025–VI 
від 2011 року. Проаналізовано законодавство деяких країн 
на наявність кримінальної відповідальності за «товарну» 
контрабанду.  Розглянуто думки різних учених стосовно 
цього питання. 

The danger and negative consequences of such an act as 
the movement through the customs border of Ukraine outside 
the customs control or with the concealment of goods and 
other valuables from customs control were investigated. The 
issue of expediencу of excluding criminal responsibilitу for 
this crime bу the Law of Ukraine № 4025–VI  of  2011 was put 
forward. The legislation of some countries on the existence of 
criminal liabilitу for «commoditу» contraband has been analу
zed.  The opinions of various scientists on these issues are 
considered.

Ключові слова: «товарна» контрабанда, кримінальна 
відповідальність, господарська діяльність, протидія 
злочинності, декриміналізація.

Keуwords: «commoditу» contraband, criminal 
responsibilitу, economic activities, combating crime, the 
decriminalization.

Вступ. 
В Україні, як і в інших країнах світу, контрабанда 

вважається протиправним та суспільно небезпечним 
явищем, яке загрожує економічній стабільності країни, 
правам та свободам осіб, культурній спадщині,  поглинає 
інвестиційні ресурси, стимулює інфляцію, зменшує 
надходження до державного бюджету тощо. З проголо-
шенням незалежності України 1991 року це питання 
гостро постало  перед  суспільством та державою в 
цілому про, що свідчить кількість зареєстрованих злочи-
нів у сфері господарської діяльності відповідно до статис-
тичних даних. У Кримінальному кодексі України (далі – 
ККУ) відповідальність за контрабанду передбачено у 
розділі VII «Злочини у сфері господарської діяльності», а 
саме у статті 201, диспозиція якої зазнала суттєвих змін, а 
саме у частині декриміналізації предмета. 

Виклад основного матеріалу. 
Родовим об’єктом злочинів, включених до розділу  VII 

Особливої частини ККУ, є суспільні відносини у сфері 
господарської діяльності. Безпосереднім об’єктом складу 
злочину передбаченого статтею 201 ККУ є суспільні 
відносини, що забезпечують установлений законодав-
ством порядок переміщення відповідних предметів через 
митний кордон України. Додатковими об’єктами можуть 
бути громадська безпека та/або здоров’я населення [1, 
с.201-208]. 

Об’єктивна сторона контрабанди виражається у неза-
конному переміщенні будь-якого із зазначених у ст. 201 
ККУ предметів через митний кордон України, поза 
митним контролем або з приховуванням від митного 
контролю [1, с.208].  Митний кордон – це межі митної 
території України. Митний кордон збігається з держав-
ним кордоном України, крім меж штучних установок, 
островів і споруд, створених у виключній (морській) 
економічній зоні України, на які поширюється виключна 
юрисдикція України. Межі території зазначених остро-
вів, установок і споруд становлять митний кордон Украї-
ни. Під переміщенням слід розуміти переміщення відпо-
відних предметів на митну територію України або з цієї 
території чи по такій території транзитом. Переміщення 
предметів контрабанди поза митним контролем означає: 
поза місцем розташування органу доходів і зборів або 
поза робочим часом, установленим для нього, і без вико-
нання митних формальностей, або з незаконним звіль-
ненням від митного контролю внаслідок зловживання 
службовим становищем посадовими особами органу 
доходів і зборів [20].

Злочин вважається закінченим з моменту незаконного 
переміщення предметів через митний кордон України [1, 
с.208].

Суб’єктивна сторона цього злочину – прямий умисел. 
Винний усвідомлює обставини та характер незаконного 
переміщення предметів контрабанди та інших предметів 
через митний кордон України, та бажає вивезти їх з Укра-
їни або ввезти в Україну [1, с.209].

Суб’єкт злочину – особа, яка досягла 16-річного віку, а 
також службові особи установ, підприємств та організа-
цій (ч. 2 ст. 201 КК України) [1, с.209].

Перейдемо безпосередньо до дослідження предмету 
злочину,  передбаченого ст. 201 КК України, ним є куль-
турні цінності, отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини, 
радіоактивні матеріали, зброя, боєприпаси (крім гладко-
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ють як на позитивних, так і на негативних сторонах. Тому 
розглянемо найпоширеніші думки з цього приводу. Так, 
Остап’юк Н. А. вважає, що запущена реформа відпові-
дальності за контрабанду дійсно може бути результатив-
ною і забезпечувати поповнення бюджету. Але при цьому 
основним критерієм повинні стати інтереси суспільства, 
а не конкретних відомств [7, с. 184].

Татаров О. Ю. вказує на те, що цей закон приводить 
юридичну відповідальність за злочини у сфері господар-
ської діяльності у відповідність до європейських стандар-
тів, згідно з якими за вчинення відповідних діянь є 
доцільним встановлення покарань майнового характеру. 
Замість процедури тривалого розслідування, яке заван-
тажує апарат слідчих та експертів, вимагає зберігання 
вилучених речових доказів (товарів) до прийняття в 
кримінальному провадженні остаточного рішення, 
запроваджується процедура адміністративного прова-
дження у справі про порушення митних правил із 
прийняттям судом рішення про штраф із конфіскацією в 
дохід держави незаконно ввезених товарів, транспорт-
них засобів [8, с. 157].

Так, відповідно до рішення Європейського суду з прав 
людини (далі – Суд) №66561/01  «Меріт проти України» 
від 2004 року, в якому заявник скаржився на порушення 
статті 6 параграфа 1 та статті  13  Конвенції  про захист 
прав людини і основних свобод (далі – Конвенція) щодо   
тривалості   розгляду кримінальної справи відносно 
нього. Заявник  скаржився,  що  в   Україні   немає ефек-
тивних засобів правового захисту, які могли б бути вико-
ристані для отримання відшкодування за надмірну  
тривалість  кримінального провадження. Таким чином,  
Суд прийшов до висновку,  що в цій справі дійсно було 
порушено статтю 13 Конвенції через відсутність  у 
внутрішньому     законодавстві     ефективного     і    
доступного засобу правового захисту щодо скарги заяв-
ника стосовно  тривалості розгляду кримінальної 
справи. 

Загороднюк С. О. зазначає, що декриміналізація 
товарної контрабанди, у поєднанні з посиленням адміні-
стративної відповідальності, буде більш ефективним 
інструментом протидії незаконному переміщенню това-
рів. Нововведення також призведе до економії часу, 
коштів і людських ресурсів у ході провадження адміні-
стративних процедур. Буде забезпечено додаткове напов-
нення Державного бюджету за рахунок стягнення штра-
фів і реалізації конфіскованих товарів у дохід держави [9, 
с. 35].

Хома В. О. вважає декриміналізацію товарної контра-
банди позитивною, оскільки вона вплинула на економіч-
ну активність учасників зовнішньоекономічної діяльно-
сті, так як відповідальність за порушення митних правил 
не тягне за собою таких значних наслідків кримінальної 
відповідальності, як позбавлення волі, судимість, тощо. В 
той же час, чітка конкретизація предметів контрабанди 
дає можливість зосередитись правоохоронним органам 
на боротьбі з більш суспільно небезпечними діяннями 
[10, с. 136].

О. О. Бригінець, провівши аналіз ситуації в Україні з 
точки зору економічного ефекту результатів криміналь-
них справ, порушених за контрабанду товарів, доводить 
неефективність кримінальної відповідальності за 
вчинення «товарної» контрабанди. Обгрунтовуючи це 
тим, що у державну скарбницю надходять суми неспів-
розмірні із вартістю предметів злочину і матеріальною 
шкодою, завданою державі. Нововведення також призве-

ствольної мисливської зброї або бойових припасів до 
неї), частини вогнепальної нарізної зброї, а також спеці-
альні технічні засоби негласного отримання інформації 
[1, с.209].

Визначення поняття «контрабанда» дається в різних 
джерелах і для різних цілей неоднаково. Воно має мінли-
вий характер і залежить від соціально-політичних, 
економічних, часових, а також інших чинників. Таке 
явище як контрабанда (від італ. «contrabbando», «contra» 
-- проти, «bando» -- указ, постанова, а іншими словами 
«таємне безмитне перевезення чого-небудь через 
кордон») відоме з найдавніших часів, а точніше відтоді, 
коли стали з’являтися перші держави. В першу чергу таке 
явище зумовлено встановленням контролю держави за 
зовнішньоекономічними зв’язками та введенням митних 
зборів. На сучасному етапі розвитку української держави 
існує ряд чинників, які обумовлюють існування контра-
бандної діяльності. Серед них виділяють такі, як: низь-
кий рівень матеріальної забезпеченості населення, висо-
кий рівень безробіття в країні та особливо в прикордон-
них регіонах, де контрабанда перетворилася на основне 
джерело доходів через високу прибутковість цього виду 
злочинного бізнесу. До основних чинників також нале-
жать недосконалість митного та податкового законодав-
ства, недостатній рівень митного та прикордонного 
контролю, недосконалість державної системи контролю 
за походженням і реалізацією продукції та сплатою 
податків [2, с. 66]. У широкому розумінні контрабанда – 
це  незаконне таємне перевезення або перенесення через 
державний кордон товарів коштовностей та інших забо-
ронених або обкладених митом; товари коштовності 
тощо, які незаконно, таємно перевозять або переносять 
через кордон [3, с.882].

Відповідно до п. d статті 1 Міжнародної конвенції про 
взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслі-
дуванні та припиненні порушень митного законодавства  
термін «контрабанда» означає митне шахрайство, що 
полягає у переміщенні  товарів через митний кордон у 
будь-який  прихований спосіб [4].  Згідно з Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо гуманізації відповідальності за 
правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15 
листопада 2011 р.    № 4025-VI контрабанда – це перемі-
щення через митний кордон України поза митним контр-
олем або з приховуванням від митного контролю куль-
турних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових 
речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпа-
сів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових 
припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а 
також спеціальних технічних засобів негласного отри-
мання інформації [5]. Цим законодавчим актом втілено 
принцип гуманізму, зокрема щодо недоцільності пока-
рань, пов’язаних із позбавленням волі за «економічні» 
злочини, тобто декриміналізовано контрабанду товарів 
та водночас посилено адміністративну відповідальність 
шляхом підвищення штрафних санкцій щодо цього 
правопорушення. Відповідно до цього Закону за дане 
правопорушення накладається стягнення у вигляді 
штрафу, який становить 100% вартості товару та його 
конфіскація. За такі повторні порушення митних правил 
передбачається накладення штрафу в розмірі 200% 
вартості товарів [6].

З прийняттям цього нормативно-правового акту серед 
науковців не існує єдиної думки щодо ефективності зако-
нодавчого регулювання цього питання, вчені наголошу-
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де до економії часу, коштів та людських ресурсів в ході 
провадження адміністративних процедур. Також це 
дозволить зменшити корупцію, оскільки суд тепер за 
наявності вини порушника зможе прийняти лише одне 
можливе рішення. І найголовніше – забезпечується 
додаткове поповнення Державного бюджету за рахунок 
стягнення штрафів та реалізації конфіскованих товарів в 
дохід держави [11, с. 268].

Інші науковці наполягають на тому, що українське 
законодавство потребує вдосконалення з приводу такої 
простої відмови від кримінальної відповідальності у 
питаннях порушень у сфері господарської діяльності. 
Насамперед, вони пов’язують це з інтересами кінцевого 
споживача. Адже поки Україна ще знаходиться на шляху 
боротьби з таким руйнуючим явищем економіки як 
корупція. Тому зазначимо їхні аргументи з цього приво-
ду.

Ухилення від відповідальності за рахунок неофіційних 
платежів призводить до підвищення ціни імпортованих 
товарів в десятки разів. Непряма підтримка контрабанди 
підприємствами-конкурентами в різних галузях дозво-
ляє їм вилучати зекономлені на податках ресурси з 
виробничого процесу, а не спрямовувати на модерніза-
цію технологій, оптимізацію споживання матеріальних і 
трудових ресурсів. У підсумку, вітчизняний товар дале-
кий від стандартів якості, а, значить, абсолютно неконку-
рентоспроможний на регіональних та світовому ринках 
[7, с. 184].

О. П. Дячкін зазначає, що з урахуванням високого 
рівня латентності контрабанди та корупційної складової 
при її здійсненні, можна вважати, що законодавець 
сприяв не тільки контрабанді у особливо великих розмі-
рах, а й уникненню юридичної відповідальності за неї. 
Вказане є вигідним олігархічним фінансово-промисло-
вим корпораціям та корумпованій частині чиновників 
[12, с. 285].

В. В. Кухар у своєму дослідженні вказує, що позитив-
ний економічний ефект буде залежати від того, чи 
вдасться правоохоронним органам встановити особу 
правопорушника та зібрати докази його вини. Такі обста-
вини можуть призвести до того, правопорушнику при 
затриманні товарів буде вигідніше їх позбутися і втекти, 
аніж потрапити до рук правосуддя [13, с. 411].

Ще одним прибічником цієї думки є Т. В. Мельничук, 
який пропонує декриміналізувати економічну контра-
банду в Україні, але за умови, що вони повинні бути 
науково обґрунтованими, відповідні законопроекти 
мають проходити кримінологічну експертизу. Без нала-
годжених адміністративно-правових механізмів відпові-
дальності за порушення митних правил та результатив-
ної боротьби із корупцією в державі про недоцільність 
кримінально-правового впливу на економічну контра-
банду говорити зарано. Негативною тенденцією сучасної 
контрабандної діяльності є участь корумпованих праців-
ників митниці, які нерідко обіймають високі «пости» в 
ієрархії злочинної спільноти або відіграють координую-
чу роль при проведенні контрабандних операцій, не 
кажучи вже про надання ними посередницьких послуг 
правопорушникам щодо створення «зелених коридорів» 
на кордонах та свідомого заниження мита [14, с. 595].

Т. О. Михайліченко у своїй статті вказує про передчас-
ність декриміналізації контрабанди, оскільки економічні 
відносини, які є вкрай важливими для суспільства та 
держави і посягання, на які здатне заподіяти їм суттєву 
шкоду, залишилися без кримінально-правової охорони. 

Підтвердженням цього слугують події сьогодення. Так, із 
початку проведення АТО на Сході України в пресі все 
частіше почала з’являтися інформація про незаконні 
вивезення з території України корисних копалин, зокре-
ма вугілля, товарів військового призначення та майна 
військових підприємств. Часткова декриміналізація 
контрабанди знижує гарантії законності застосування 
відповідних санкцій, оскільки передбачені Митним 
Кодексом України процедури притягнення до відпові-
дальності, розгляду справ та застосування стягнень 
містять значно менше таких гарантій, аніж процедури 
реалізації кримінальної відповідальності, передбачені 
КПК України тощо. Вчений також наголошує на тому, що 
за період з 01.01.2008 року по 17.01.2012 року була лише 
одна кримінальна справа, де предметом були стратегічно 
важливі сировинні товари, але починаючи з 17.01.2012 
року в ЄРДР вдалося виявити близько 30 адміністратив-
них проваджень, де предметом незаконного вивезення з 
України є фактично стратегічно важливі сировинні 
товари [15, с. 180-181].

О. С. Яланський наголошує на тому, що, по-перше, 
контрабанда, зокрема товарна, є однією з причин 
існування та джерелом фінансування організованої 
злочинності. Даний факт вказує на існування в державі 
сприятливого стану для злочинців, що є наслідком 
вчинення злочинів, визначених іншими розділами 
Особливої частини КК України. По-друге, суспільна 
небезпечність «товарної» контрабанди суттєва – вона 
може призвести до втрати цілих галузей промисловості 
через конкуренцію з дешевим, але неякісним товаром; до 
втрати робочих місць та надходжень до бюджетів. 
По-третє, покарання у вигляді штрафу та конфіскації 
предметів контрабанди недостатньо. Вони не забезпе-
чать виправлення правопорушника. Можливі випадки 
вчинення таких правопорушень однією i тією самою 
особою декілька разів з проміжками у часі більше одного 
року. Як правило, особі, яка займається такими незакон-
ними діями, часто вдається уникнути викриття своєї 
діяльності. Переміщення однієї партії товарів через 
митний кордон незаконним шляхом з подальшим її 
збутом може принести значний прибуток, з яким не 
зрівняється навіть штраф з конфіскацією товарів за 
вчинення даного правопорушення у минулому [16, с. 
1036].

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримі-
нальну відповідальність, що скасовує злочинність 
діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або 
іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну 
дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відпо-
відні діяння до набрання таким законом чинності, у тому 
числі на осіб, які відбувають покарання або відбули пока-
рання, але мають судимість [5]. Тому, аналізуючи практи-
ку українських судів можемо дійти висновку, що за пору-
шення статті 201 КК України не лише не передбачена 
кримінальна відповідальність, а й особи, які вже відбува-
ють покарання або мають судимість, звільняються від 
неї. Наприклад, Особу 1 засуджено 24.05.2011 року 
Глибоцьким районним судом Чернівецької області за 
ст.ст. 201 ч. 1, 358 ч.3 КК України. На підставі ст.ст. 5, 201 
КК України, Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо гуманізації 
відповідальності за правопорушення у сфері господар-
ської діяльності»від 15.11.2011 року № 4025-VI, ст.ст. 409, 411 
КПК України, суд постановив виключити з вироку 
Глибоцького районного суду Чернівецької області від 
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24.05.2011 року посилання на засудження Особи 1 за ст. 201 
ч. 1 КК України до трьох років позбавлення волі з конфіс-
кацією предметів контрабанди і посилання на ст. 70 КК 
України про поглинення менш суворого покарання більш 
суворим з визначенням засудженому остаточного пока-
рання у вигляді трьох років позбавлення волі із конфіска-
цією предметів контрабанди [17].

Так, відповідно до рішення військового місцевого суду 
Житомирського гарнізону від 21.07.2010 року       Особу 2,  
засуджено за ст.27 ч.5, 28 ч.3, 201 ч.2, 423 ч.2 КК України до 
5 років позбавлення волі. У зв’язку з набранням чинності 
зазначеного закону засудженого звільнено від відбуван-
ня покарання за ч. 2 ст. 201 КК України [21].

Ще одним прикладом може слугувати постанова При-
морського районного суду м. Одеси, в якій Особу 1 звіль-
нено від відбування покарання, призначеного за виро-
ком Приморського районного суду м. Одеси від 21 липня 
2011 року за злочин, передбачений ч. 1 ст. 201 КК України у 
вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіска-
цією предметів контрабанди, у зв’язку з її декриміналіза-
цією відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо гуманізації 
відповідальності за правопорушення у сфері господар-
ської діяльності» № 4025-VI від 15.11.2011 року [22].

Для прикладу доцільно звернути увагу на законодав-
ство та досвід інших країн у боротьбі з контрабандою. 
Так, наприклад, у Кримінальному кодексі Республіки 
Казахстан (далі – КК) глава 8 «Кримінальні правопору-
шення в сфері економічної діяльності» містить статтю 
234 «Економічна контрабанда», диспозиція якої визна-
чає, що переміщення у великому розмірі через митний 
кордон Митного союзу товарів чи інших предметів, в 
тому числі заборонених або обмежених для переміщення 
через митний кордон товарів, речей і цінностей, щодо 
яких встановлено спеціальні правила переміщення через 
митний кордон, за винятком зазначених у статті 286 
цього Кодексу, вчинене повз митний кордон чи з прихо-
вуванням від митного контролю, або з обманним вико-
ристанням документів чи засобів митної ідентифікації, 
або поєднане з недекларуванням чи недостовірним 
декларуванням карається…[18].

У КК Російської Федерації ст. 188, передбачено кримі-
нальну відповідальність за вчинення контрабанди. 
Згідно з ч. 1 цієї статті під контрабандою розуміють пере-
міщення у великому розмірі через митний кордон Росій-
ської Федерації товарів або інших предметів, за винятком 
вказаних у ч. 2 цієї статті, вчинене поза або з приховуван-
ням від митного контролю або з обманним використан-
ням документів або засобів митної ідентифікації, або 
поєднане з недекларуванням або недостовірним декла-
руванням [19].

КК Китайської Народної Республіки взагалі містить 
окремий розділ, який присвячений кримінальній відпо-
відальності за контрабанду (ст. 151–157 § 2 «Контрабан-
да»). Зокрема ст. 153 цього Кодексу встановлює відпові-
дальність за контрабанду товарів i предметів з ухилен-
ням від сплати податків. Ця стаття містить три частини, 
відповідальність за кожною з яких залежить від суми 
податку, який необхідно сплатити [23].

Таким чином, можна стверджувати, що у цих країнах 
приділяється достатня увага боротьбі з проблемою 
контрабанди, оскільки предметом злочину є саме 
товари. У цьому випадку особа, яка порушує закон нести-
ме кримінальну відповідальність.
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Висновок. 
Отже, дискусії щодо доцільності декриміналізації 

товарів як предмету контрабанди ведуться і до сьогодні. 
Навівши аргументи та контраргументи вчених з цього 
питання, можна зробити висновок, що наявні як плюси, 
так і мінуси щодо виключення кримінальної відповідаль-
ності за контрабанду товарів . З одного боку, українське 
законодавство наближається до європейського законо-
давства у частині його гyмaнізації, підвищується актив-
ність учасників зовнішньоекономічних відносин, збіль-
шуються надходження до Державного бюджету, скорочу-
ється час для розслідування цього виду правопорушень, 
залучається менша кількість людських ресурсів та право-
охоронні органи можуть зосередитись на більш важли-
вих предметах контрабанди.

З іншого боку, вважаю декриміналізацію товарної 
контрабанди на сучасному етапі розвитку України перед-
часною, оскільки наша держава нещодавно стала на шлях 
боротьби з таким руйнівним чинником економіки як 
корупція, тому ще не сформувалося ефективного і 
злагодженої  механізму та достатньої кількості ресурсів 
для боротьби з контрабандою менш суворими засобами , 
так як окремі посадові особи часто зловживають своїми 
службовими повноваженнями. 

Відповідно до статистичних даних контрабанда това-
рів збільшилася, шо підтверджується кількістю викритих 
адміністративних проваджень, тобто правопорушник 
усвідомлює, що жодних кримінально-правових наслідків 
у вигляді позбавлення волі, судимості тощо, він нести не 
буде. 

Штраф та конфіскація не є ефективними засобами 
боротьби, оскільки у цьому випадку особа, яка порушує 
закон може отримати значно більшу вигоду від реалізації 
товарів.

Підвищується ціна імпортованих товарів низької 
якості за рахунок неофіційних платежів, що призводить 
до збільшення рівня «тіньової» економіки та втрати 
окремих галузей промисловості. Формуються стійкі 
злочинні зв’язки у різних сферах суспільства, наслідком 
чого є утворення організованої злочинності. Тому, зважа-
ючи на вищевикладене, вважаю за доцільне повернути 
кримінальну відповідальність за контрабанду товарів.
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СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА

SOCIAL CONDITION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR BRINGING TO 
SUICIDE

Стаття присвячена дослідженню історії кримінальної 
відповідальності за самогубство, а також  його соціальної 
обумовленості. Автор намагається простежити послідов-
ність зміни підходів щодо кримінальної відповідальності 
за доведення до самогубства, зазначаючи в яких норма-
тивно-правових актах ця відповідальність передбача-
лась. Дослідження має на  меті встановлення фактів, які 
потребують вдосконалення у сучасному кримінальному 
законодавстві України.

The article is devoted to the study of the history of criminal 
responsibility for suicide, as well as its social condition. The 
author tries to trace a sequence of changes in the public's view 
of criminal or other responsibility to the person who 
committed suicide, in addition to specifying in which 
normative legal acts this liability was contained. The study 
aims to identify the facts that need to be improved in the 
current criminal law of Ukraine.

Ключові слова: самогубство,  кримінальна відпові-
дальність, зміна поглядів суспільства, доведення до само-
губства, кримінальне законодавство.

Keywords:  suicide, criminal responsibility, change of 
views of society, bringing to suicide, crime legislation.

Постановка проблеми. Будь-яка людина помирає. 
Смерть настає природним чи неприродним шляхом. 
Вважається, що чим менше смертей ненасильницьким 
шляхом, тим суспільство (нація, народ) є більш розвину-
тим, таким, що розуміє цінність життя і оберігає його. 
Проте, уникнути заподыяння смерты неприродним 
шляхом неможливо, адже  це пов’язано не лише з вихо-
ванням, толерантністю, повагою до іншої особи чи злим 
умислом людей, а й зі змінами, що трапляються у нашому 
житті, які мають історичний, соціальний чи політичний 
характер.

До смертей, які вчинені неприродним шляхом відно-
сять убивство, нещасний випадок, евтаназію та самогуб-
ство [1, с.8].Метою даного дослідження є вивчення 
обумовленості вчинення самогубства та кримінальної 
відповідальності за нього у різні періоди історії. Відколи 
існує людство, відтоді йому відомі і факти самогубства: 
історія людства та самогубств налічує понад 25 століть. 
Масові і поодинокі випадки самогубства траплялися в усі 
часи, у різних народах. Проте ставлення до самогубства в 

часі та просторі змінювалося постійно: від однієї культу-
ри, релігії – до іншої, від століття – до століття. Самогуб-
ство вважали чи не за найбільший гріх, замахом на 
найсвятіше – життя, дар Божий; самогубство було 
єдиним виходом вельмож зі скрутного становища, спосо-
бом для воїнів славетно померти за відсутності воєнних 
дій, а також різновидом героїзму [2,с.198].

Виклад основного матеріалу. 
Найціннішим з-поміж особистих прав і свобод є право 

людини на життя. В Україні людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 
найвищою соціальною цінністю згідно з ст.3 Конституції 
України [3]. Також у ст. 27 Конституції України вказано, 
що кожна людина має невід’ємне право на життя і ніхто 
не може бути свавільно його позбавлений [3]. Проти-
правне завдання смерті є кримінально-караним діянням. 
Одним із злочинів, що посягає на життя людини є дове-
дення до самогубства, за який передбачено відповідаль-
ність у ст. 120 КК України [4].

Згідно з визначенням ВООЗ (1982), суїцид – «акт само-
губства з фатальним результатом; замах на самогубство – 
аналогічний акт, який не має фатального результату»     
[6, с. 54]. 

Як правило, людина сама по собі приймає суїцидальне 
рішення, проте не потрібно забувати, що характерною 
рисою є той факт, що вибух суїцидальної активності 
спостерігається в періоди соціальних та політичних змін 
у житті суспільства, оскільки існують певні групи насе-
лення чи окремі особистості, які не можуть адаптуватися 
до корінної зміни системи цінностей, зміни способу 
життя тощо. Це положення теоретично обгрунтовує Ю. 
Александровський у своїй роботі щодо концепції 
соціально-стресових розладів [5, с. 171]. 

На думку деяких вчених, визначення поняття самогуб-
ства розпочалося з усвідомлення індивідуумом (лат. 
individuum – «неподільний») себе людиною розумною 
(лат. Hоmо Sapiens) [7]. Науково-правова категорія 
«самогубство» не одразу здобула своє закріплення в зако-
нодавстві, незважаючи на те, що вона була знайома на 
заході ще за епохи античності в стародавній Греції, а на 
сході – в Індії. Існує безліч визначень поняття «самогуб-
ство» [2,c.198]. За  Е. Дюркгеймом  самогубством назива-
ється всякий випадок смерті, що безпосередньо або 
опосередковано є результатом позитивного або негатив-
ного вчинку, вчиненого самим потерпілим, якщо остан - 
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ства [12, с.51]. 
 Проте наступний Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. 

вже передбачив кримінальну відповідальність за дове-
дення до самогубства особи чи замаху на нього, яка пере-
буває у матеріальній чи іншій залежності від іншої особи, 
жорстоким поводженням останнього чи в інший спосіб.

 Як зазначається в літературі, після закінчення грома-
дянської війни, разом з остаточною перемогою диктату-
ри пролетаріату, тоталітарного режиму та політичного 
курсу на побудову комуністичного суспільства проблема 
вчинення самогубств у СРСР стала замовчуватися. 
Офіційна ідеологія не передбачала місця цьому явищу в 
оптимістичному, рівноправному та психічно здоровому 
суспільстві. Майже 50 років, до 1970-х, у СРСР не прово-
дилося наукових досліджень із цього питання. Тема зали-
шалася забороненою. Тільки іноді в спеціальних журна-
лах з’являлися окремі статті на тему вчинення само-
губств психічно хворими людьми [2,с.199-200]. 

Проте наука кримінального права продовжувала свій 
розвиток, і вже у 1960  році новий Кримінальний кодекс 
вдосконалив норму про відповідальність за доведення до 
самогубства. Ст. 99 КК УРСР фактично передбачала 
відповідальність за два склади злочину. Відповідно до ч. 1 
ст. 99 КК доведення до самогубства чи замаху на самогуб-
ство особи, що перебуває в матеріальній чи іншій залеж-
ності від другої особи, шляхом жорстокого поводження 
чи систематичного приниження її людської гідності 
каралось позбавленням волі на строк до п’яти років. За ч. 
2 даної статті каралося позбавленням волі на строк до 
трьох років доведення до самогубства чи замаху на само-
губство внаслідок систематичного цькування чи наклепу 
з боку особи, від якої потерпілий не був у матеріальній чи 
іншій залежності [13]. 

Висновок і подальші перспективи. 
Наразі стаття 120 КК 2001 р. України передбачає кримі-

нальну відповідальність за доведення до самогубства або 
до замаху на самогубства,, що є наслідком жорстокого з 
нею поводження, шантажу, систематичного приниження 
її людської гідності або систематичного протиправного 
примусу до дій, що суперечать її волі, схиляння до само-
губства, а також інших дій, що сприяють вчиненню само-
губства [4]. 

Дана диспозиція містить низку проблемних аспектів, 
оскільки постає питання про відповідальність винної 
особи у доведенні до самогубства у тих випадках, якщо 
воно вчиняється способами, не переліченими у статті 120 
КК України. Також прогалиною кримінального законо-
давства є відсутність відповідальності за схиляння до 
самогубства та організації діяльності, що схиляє осіб до 
самогубства.  

На нашу думку, варто розглянути пояснювальну запис-
ку до проекту Закону «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів щодо захисту прав і свобод дітей» від 
08.08.2017 р., де містяться такі шляхи вдосконалення 
диспозиції та криміналізації ст. 120 КК України: 1) запро-
поновано спеціальним суб’єктом злочину вважати служ-
бову особу, яка на виконання злочинної мети використо-
вує своє службове становище; 2) встановлюється відпові-
дальність за умисне вчинення доведення до самогубства, 
в якій обов’язково визначено, що такі діяння є можливи-
ми за наявності умисної форми вини; 3) доповнення 
статті 120 КК України такою кваліфікуючою ознакою як 
«вчинення з корисливих мотивів». Доведення до само-
губства або до замаху на самогубство з корисливих 

ній знав про наслідки цього вчинку [8]. 
У стародавні часи самогубство у більшості випадків 

вчинювалося через   уявлення про життя та смерть, в 
основу яких була покладена мораль суспільства того часу 
чи язичницькі вірування.

Київоруський християнський етап характеризується 
тим, що церковні та світські кримінальні закони 
греко-римського права, які почали з’являтися на Русі 
одночасно з процесом хрещення, було реалізовано у 
Статутах великих і удільних князів, де вперше згадується 
доведення до самогубства. У видатному пам’ятникові 
давньоруського права X ст. – Руській Правді –містилися 
норми про «душогубство», де поряд із вбивством вста-
новлювалася відповідальність і за самогубство. Церква, у 
свою чергу, послідовно та систематично формувала 
власну, особливу систему обмежень та покарань, пов’яза-
них із самогубством [9, с.7]. 

До Петра І законодавство Росії жодних покарань за 
самогубство або за замах на нього не містило. Відпові-
дальність за самогубство наставала лише за церковними 
законами.  Відомо, що церква не ховала самогубців. 

Морський Устав Петра I від 13 січня 1720 р. карав смерт-
ною карою за спробу самогубства і вимагав повішення 
трупа самогубця. Так, у ст. 107 містилося : “”кто захочет 
сам себя убить и его в том застанут, того повесить на 
районе, а ежели кто сам себя убьет, тот и мертвый за ноги 
повешен быть иметь”[10, с.150]. Імперський період харак-
теризується посиленням абсолютизму, зменшенням 
авторитету духовної влади, яке мало вираження у скасу-
ванні патріаршества та заміні цього інституту Святійшим 
Синодом. Однак законодавець повністю ухвалює христи-
янські традиції щодо самогубства. Починаючи з реформ 
Петра Першого і до середини XIX ст., самогубство та 
замах на самогубство вважалися злочином. Наступність 
законодавства відтворювалася і у новому норматив-
но-правовому акті, який регулював питання криміналь-
ної відповідальності – Зводі кримінальних законів 1832 
р., що вступив у дію з 1 січня 1835 р., і також передбачав 
караність самогубства і замаху на самогубство [11, с. 358] . 

Вважаю за доцільне звернути увагу, що відповідаль-
ність за доведення до самогубства вперше була встанов-
лена в Уложенні про покарання кримінальні та виправні 
1845 р. Професор М. Таганцев писав: «<…> с 1845 года 
наше право смотрит на самоубивство преимущественно с 
религиозной точки зрения, хотя и проводит свой взгляд 
далеко не последовательно»» [11, с. 323].  . 

Подальший розвиток цього питання можемо просте-
жити і у Кримінальному Уложенні 1903 р. , яке вже не 
вважало самогубство чи замах на нього злочинами. Не 
передбачало Уложення відповідальності і за доведення 
до самогубства. Проте пособництво, вмовляння та підбу-
рювання до самогубства у ньому розглядалося як само-
стійні склади [2,с.199]. 

Законодавство, радянського етапу, в перші роки 
становлення Радянської влади, було представлено 
нормативних актів, серед яких особливо місце займає 
Кримінальний кодекс Української Радянської Соціаліс-
тичної Республіки 1922 р.  У главі п’ятій Особливої части-
ні цього КК передбачено ст. 148, яка встановлювала 
відповідальність за підмову до самогубства неповноліт-
нього або особи, завідомо не здатної розуміти вчинене 
або керувати своїми вчинками. Кримінальний кодекс 
УСРР 1922 р. не вважав самогубство і замах на нього 
кримінально караними діяннями і не містив окремої 
норми щодо відповідальності за доведення до самогуб -
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мотивів завжди відбувається із прямим умислом, тому 
що винний ясно усвідомлює, що тільки у разі самогубства 
потерпілого він отримає реальну можливість заволодіти 
його майном, грішми, іншими матеріальними благами 
або позбутися якої-небудь матеріальної залежності від 
потерпілого; 4) запропоновано доповнити склад злочину 
формулюванням «або небажаних для потерпілого дій», 
оскільки особу фактично можна довести до самогубства і 
шляхом примушування її до дій, які не є протиправними, 
це можуть бути небажані для потерпілого, але правомір-
ні дії, або це може бути зловживання правом, яке не є 
правопорушенням[14,с.2-3].

Отже, вивчення соціальної обумовленості криміналь-
ної відповідальності за доведення до самогубства в 
історичному аспекті дає нам змогу критично ставитись 
до помилок вчинених попередніми законодавцями, 
переоцінити та переосмислити їх, зробити відповідні 
висновки та вдосконалити кримінальне законодавство 
відповідно до потреб сучасного суспільства. 
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NORMAL LEGAL BASIS OF THE STATUS OF FORCED SETTLERS IN UKRAINE

Стаття присвячена проблемі реалізації статусу виму-
шених переселенців, яка викликає занепокоєння міжна-
родного світового співтовариства, оскільки перетвори-
лася в одну із найбільш гострих політичних, гуманітар-
них та сучасних проблем. Відсутність перспектив швид-
кого відновлення контролю держави на всій території 
України має, як наслідок, перспективи збільшення масш-
табів вимушеної внутрішньої міграції. Наукова стаття 
представляє аналіз діючого законодавства, погляд на 
дану проблему.

The article is devoted to the problem of the implementation 
of the status of forced migrants, which is of concern to the 
international community, as it has become one of the most 
acute political, humanitarian and contemporary issues. The 
lack of prospects for the rapid restoration of state control 
throughout the territory of Ukraine has, as a consequence, 
prospects for increasing the scope of forced internal 
migration. The scientific article presents an analysis of the 
current legislation, a look at this problem.
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внутрішньо переміщена особа, державна політика, 
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Вступ. У 2014 р. внаслідок воєнного конфлікту на Сході 
України розпочалося вимушене переселення жителів 
Донецької та Луганської областей до інших територій 
країни. Масштабність явища зумовила необхідність 
розроблення та впровадження окремого Закону, інших 
нормативно-правових документів, спрямованих на 
захист і підтримку прав та свобод внутрішньо переміще-
них осіб (далі – ВПО або вимушені переселенці). За оцін-
ками Міністерства соціальної політики України та УВКБ 
ООН, станом на січень 2018 року за даними структурних 
підрозділів соціального захисту населення обласних та 
Київської міської державної адміністрацій на обліку 
перебувало понад 1 мільйон 492 тисячі внутрішньо пере-
міщених осіб з Донбасу і Криму, з них: майже третина 
працездатних осіб, кожна сьома – дитина, та більше поло-
вини − непрацездатних осіб (пенсіонерів та осіб з 

інвалідністю). Порівняно із січнем минулого року 
чисельність взятих на облік внутрішньо переміщених 
осіб зменшилась майже на 200 тисяч осіб. Не зважаючи 
на зменшення чисельності внутрішньо переміщених 
осіб, взятих на облік, на сьогодні не можна говорити про 
стабілізацію ситуації в Україні з внутрішньо вимушеною 
міграцією, належне забезпечення умов для реалізації 
переміщеними особами своїх прав, а також гарантування 
державою конституційних прав тим громадянам, які 
залишилися проживати на тимчасово окупованих та 
неконтрольованих територіях [1, с. 355].

Виклад основного матеріалу. 
Основна частина тексту. Наразі, законодавча база 

щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні розроблена 
недостатньо. Проблема таких осіб в останні роки викли-
кає занепокоєння міжнародного світового співтовари-
ства, оскільки перетворилася в одну із найбільш гострих 
політичних та гуманітарних проблем. Основою для 
розробки законодавчих актів та політичних заходів, які б 
врегульовували ситуацію в країні можна вважати 
прийняті в 1988 році за дорученням Генеральної Асам-
блеї ООН та Комісії з прав людини «Керівні принципи з 
питань переміщених всередині країни осіб», які є 
обов’язковими для усіх міжнародних і неурядових орга-
нізацій та національної влади.

Концептуальною основою зазначеного документа є 
доктрина «суверенітет як відповідальність», суть якої 
полягає в тому, що національна влада зобов'язана і несе 
відповідальність щодо надання захисту та гуманітарної 
допомоги переміщеним усередині країни особам, що 
знаходяться під її юрисдикцією, а у випадках, коли 
держава не має можливості забезпечити фізичний захист 
і надати допомогу своїм громадянам, вона повинна звер-
татися за допомогою та приймати її ззовні. При цьому 
міжнародне співтовариство має право і зобов'язане напо-
лягати на своєму втручанні.

Таким чином, на сьогодні зазначені «Керівні принци-
пи» є єдиним цілісним міжнародним документом, який 
врегульовує статус внутрішньо переміщених осіб. І хоча 
цей документ не має загальнообов'язкової сили, і 
відображає міжнародні норми в галузі прав людини та 
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чого дії влади щодалі більше піддаються критиці. Багато 
з опитаних переселенців критикували українську владу 
за те, що вона, як їм здається, залишається байдужою до 
їхнього важкого становища. З кінця червня 2016 року 
український уряд активізував свою координаційну діяль-
ність, створивши урядові міжвідомчі координаційні 
центри як на державному, так і на обласних рівнях. 

За час воєнного конфлікту на Сході України територі-
альні громади поповнилися новими мешканцями, що 
спонукало розширити повноваження органів місцевого 
самоврядування відповідно до статті 10 Закону «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб», в якій зазначені повноваження органів місцевого 
самоврядування (їх функції) щодо забезпечення прав і 
свобод ВПО, а саме:

� інформують місцеві державні адміністрації про мож-
ливі місця і умови для тимчасового проживання/перебу-
вання внутрішньо переміщених осіб, про стан інфра-
структури, довкілля у таких місцях;

 � надають у тимчасове безоплатне користування ВПО 
житлові приміщення, які знаходяться у комунальній 
власності, придатні для проживання (за умови оплати 
особою відповідно до законодавства вартості комуналь-
них послуг);

 � вирішують питання щодо набуття ВПО відповідно до 
законодавства за місцем їхнього фактичного перебуван-
ня прав на земельну ділянку із земель комунальної влас-
ності;

 � сприяють за клопотанням ВПО у переміщенні її 
рухомого майна для повернення на залишене місце 
проживання;

 � забезпечують надання медичної допомоги в кому-
нальних закладах охорони здоров’я з урахуванням 
відомостей про ВПО, які тимчасово проживають у відпо-
відному населеному пункті [5];

Внутрішні вимушені міграційні процеси відбуваються 
в Україні вже близько 4 років. Вітчизняна міграційна 
служба аналізує всі необхідні показники для моніторин-
гу можливих ризиків в цій сфері. Інформацію їм надають 
Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціально-
го забезпечення громадян України, які переміщуються з 
районів проведення антитерористичної операції із наве-
денням статистичних даних та Державна служба статис-
тики України. За інформаційними даними існує ризик 
посилення обсягів внутрішньої міграції населення з 
тимчасово окупованої території України та районів 
проведення АТО так, як події у районах проведення 
Антитерористичної операції та на тимчасово окупованій 
території України не вщухають. Існує, також, ризик 
нерівномірного розподілу населення за регіонами [6].

Висновок. Важливим результатом дворічного процесу 
розбудови державної політики по відношенню до ВПО 
можна вважати те, що відбулося усвідомлення та розумін-
ня довгостроковості вирішення цієї проблеми, оскільки 
інфраструктура місць виїзду зруйнована, конфлікт ще не 
завершився і відсутні підстави для прогнозування стро-
ків і сценаріїв його вирішення. Частина людей поверта-
ється та може повернутися на місце попереднього меш-
кання у найближчому майбутньому через неспромож-
ність себе реалізувати, знайти житло, роботу, якось адап-
туватися до нових місць проживання (так звана ретро-
градна міграція). Вони можуть повернутися до місць, де 
конфлікт зменшився. Отже, глобально питання інтегра-
ції та адаптації ВПО будуть актуальними в Україні ще   .

положення гуманітарного права, обов'язкові для дотри-
мання, за відносно короткий термін такі настанови заво-
ювали міжнародне визнання та авторитет [4, с. 260 ].

Закон «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території 
України», прийнятий Верховною Радою України в сере-
дині квітня 2014 р., став першим законодавчим актом у 
цій сфері. Закон визначив права переміщених осіб із АР 
Криму, а в подальшому збільшення кількості вимушених 
переселенців внаслідок конфлікту в Донецькій та Луган-
ській областях обумовило необхідність прийняття 
нового закону, дія якого розповсюджувалася б як на 
східні регіони. Однак новий Закон, прийнятий Верхов-
ною Радою 19 червня 2014 р., став предметом суперечок. В 
основному критика стосувалася процесу реєстрації та 
відсутності чіткої процедури надання фінансової допо-
моги та компенсації ВПО за втрачене майно. Зважаючи 
на шквал критики з боку громадськості, 16 липня того ж 
року Президент України наклав вето на нього. У відпо-
відь Комітет Верховної Ради України з питань прав 
людини порекомендував парламенту подолати це вето [2, 
с. 4 ].

В підсумку Закон України «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб» було прийнято. В 
статті 1 даного Закону зазначено, що внутрішньо перемі-
щеною особою є громадянин України, іноземець або 
особа без громадянства, яка перебуває на території Укра-
їни на законних підставах та має право на постійне 
проживання в Україні, яку змусили залишити або поки-
нути своє місце проживання у результаті або з метою 
уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, 
тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій 
природного чи техногенного характеру [5].

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. 
№ 1071 затверджено Державну цільову програму віднов-
лення та розбудови миру в східних регіонах України на 
2017 − 2020 рік, в основу якої, як заявлено Урядом, закла-
дено комплексний підхід до вирішення зазначених 
проблем. Програма передбачає, зокрема, відновлення 
критичної інфраструктури та соціальних послуг в сферах 
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, енергети-
ки, тепло- та газопостачання, транспорту, водопостачан-
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досить тривалий час [ 3, с. 11 ].  
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Постановка проблеми. Інститут електронних пети-
цій, як форма реалізації громадянами права на звернен-
ня, виник в Україні відносно недавно, а саме, другого 
липня 2015 року Верховна Рада України внесла зміни до 
Закону України «Про звернення громадян», чим легіти-
мувала таку форму звернення. З того часу електронні 
петиції були започатковані в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування. Сучасні демократич-
ні країни прагнуть створювати інститути, які допомо-
жуть співпрацювати з громадськістю, налагоджувати 
зв'язок з суспільством. Цього можна досягти шляхом 
удосконалення управлінських відносин, створюючи 
контроль за органами публічного управління, даючи 
суспільству можливість запропонувати власні ідеї з 
питань, що є нагальними і турбують людей. Саме на вирі-
шення таких завдань спрямовані е-петиції.

Метою статті є дослідити стан впровадження системи 
е-петицій на підставі діючого законодавства України та 
офіційних сайтів органів державної влади і місцевого 

самоврядування, порівняти зміст електронних петицій, 
які подаються громадянами до органів місцевого само-
врядування, а також сформулювати пропозицій, які б 
покращили роботу в цій царині.

Впровадженням в Україні інституту електронних 
петицій започатковано розвиток електронної демократії 
шляхом залучення громадян до участі в суспільно-полі-
тичному житті за допомогою інформаційно-комуніка-
ційних технологій (далі ІКТ). Позитивним є той факт, що 
влада демонструє готовність вислухати кожного, хто хоче 
змінити життя своєї країни, міста на краще.

Станом на 31 грудня 2016 року, за інформацією з порта-
лу https://e-dem.in.ua/, систему електронних петицій на 
регіональному та місцевому рівні було запроваджено в 10 
обласних радах, 21 районній раді, 84 містах, що загалом 
становить лише 1% від кількості органів місцевого само-
врядування [1]. Втім, ця інформація не є достатньо досто-
вірною, оскільки вказаний ресурс надає інформацію 
лише про зареєстровані органи місцевого самоврядуван-
ня, а державні органи статистики відповідну інформацію 
не обліковують. 

Свого часу, А. В. Пасічник проаналізував офіційні 
сайти обласних рад і рад міст обласного значення і 
зробив висновок, що протягом 2016 року ними були 
вжиті заходи щодо забезпечення можливості своїх 
громад створювати й підтримувати електронні петиції. 
Однак уже на нижчому рівні місцевого самоврядування в 
містах районного значення та районах – у середньому не 
більше ніж третина рад запровадила систему електро-
нних петицій. А сільські й селищні ради майже повністю 
проігнорували систему електронних петицій [2, ст. 62 ]. 
Тому на наш погляд, подальші дослідження цих питань є 
вкрай актуальними.

Виклад основного матеріалу. 
На початку ХХІ століття світ активно увійшов у період, 

який позначений стрімким розвитком електронного 
врядування та електронної демократії. Поняття «е-демо-
кратія» походить зі США і його можна розглядати у двох 
значеннях. У вузькому розумінні – мається на увазі засто-
сування ІКТ для забезпечення прав громадян. У широко-
му ж розумінні - е-демократія передбачає залучення 
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4%. Вважаємо, що це може бути пов’язано також з тим, що 
органи влади за наслідками розгляду петицій не впрова-
джували в життя обіцяного. Це потягло зневіру громадян 
до петиції, як способу можливого впливу на держав-
но-владні структури.

Наведене свідчить про необхідність здійснення у 
нашій державі відповідних заходів організаційного та 
правового характеру щодо підвищення рівня довіри 
громадян до цього важливого складника е-демократії. 
Дійсно, якщо із запровадженням в Україні інституту 
е-петиції три роки тому ці процеси висвітлювали ЗМІ, то 
з часом інтерес до них зник і більшість громадян не 
обізнані з е-петиціями, а навіть якщо і проінформовані, 
то не розуміють їх значення. Вважаємо, що для того, щоб 
суспільство дізналось про існування такого інституту, 
потрібно запроваджувати відповідні комунікаційні 
заходи. Як це зробити? Наприклад, у громадському тран-
спорті (метро, трамваях, тролейбусах) розміщувати 
рекламні оголошення, які б коротко повідомляли про 
призначення електронної петиції, вимоги, які до неї 
ставляться, з тим, щоб вона працювала. Також доцільним 
було б показувати короткі рекламні ролики соціального 
призначення, які мають донести до громадян необхідну 
інформацію в цій сфері

Аналізуючи електронні петиції, які громадяни Украї-
ни подають на розгляд, можна зустріти звернення з одна-
кових питань. Це пов’язано з тим, що вони не відслідко-
вують, які петиції вже надійшли на розгляд, скільки осіб 
проголосувало та результати їх розгляду. Тобто не перед-
бачено механізму уникнення повторного розгляду елек-
тронних петицій. Також є непоодинокі відмови  громадя-
нам в оприлюдненні е-петицій через порушення форми, 
навіть у випадках важливості питань, підвищеного 
громадського інтересу до них, тощо. Тож йдеться про 
актуальність покращення правової культури громадян і, 
навіть, надання їм кваліфікованої допомоги з боку прав-
ників. 

Як це зробити? Вважаємо, що з цією метою доцільно 
розмістити на веб-сайтах органів публічної влади тексту 
так званої «ідеальної петиції» - зразку, який би відпові-
дав усім вимогам, що ставляться до такого виду звернень. 
Впевнені, що такі заходи мають свідчити про зацікавле-
ність з боку суб’єктів владних повноважень у взаємодії із 
громадянами та залученні їх до участі у публічному 
управлінні. 

Унікальним прикладом із запровадження місцевих 
е-петицій за даними досліджень є місто Київ, саме тут 
створено систему їх якісного та оперативного проход-
ження, присутня зв’язаність влади з розробкою плану 
заходів щодо реалізації їх положень персональною відпо-
відальністю, досягненням кінцевого результату. Особли-
ва увага приділена співпраці з авторами петицій та 
публічному звітуванню про впровадження їх основних 
положень. Тож завдяки чому окремі петиції стають 
успішними і реалізованими? По-перше, важлива мотива-
ція авторів – їх можуть хвилювати місцеві виклики або 
надихати міжнародний досвід. По-друге, потрібно 
описати актуальну проблему і запропонувати її вирішен-
ня. По-третє, проведення масштабної комунікаційної 
кампанії з командою однодумців у мас-медіа, соціальних 
мережах та серед місцевих мешканців. По-четверте, 
необхідний регулярний діалог громадських активістів з 
місцевими депутатами із поясненням важливості питан-
ня, пропозицією плану дій, та моніторингом його втілен

громади за допомогою сучасних інформаційних техноло-
гій до вирішення різноманітних суспільно-політичних 
завдань [3, ст. 5]. 

Електронна демократія базується на принципах 
прозорості, відкритості, участі та громадської просвіти. 
Як зазначає ресурсний центр ГУРТ метою розбудови 
е-демократії є розширення участі громадян у державо-
творенні та прийнятті рішень через використання елек-
тронних технологій [4, ст.1]. ЇЇ основним завданням є 
сприяння демократизації інститутів та процесів, популя-
ризація демократичних цінностей, які мають значення 
для становлення громадянського суспільства.

У Рекомендаціях Ради Європи щодо електронної демо-
кратії визначено наступні принципи, на яких має базува-
тися цей феномен: демократії; гуманізму; врахування 
соціальних, етичних та культурних цінностей кожного 
суспільства. До її формування повинні залучатися не 
лише органи публічної влади, але й громадяни, політи-
ки, медіа та бізнес-спільноти. Цілі е-демократії мають 
відповідати цілям «доброго врядування», а саме, прозо-
рості, підзвітності, доступності; сталому розвитку; 
формуванню довіри громадян; соціальної згуртованості. 
Наголошується, що електронна демократія є інтеграль-
ною частиною суспільства, яка постачає інноваційні 
інструменти участі громадян у публічному житті. У сфор-
мованих РЄ напрямах здійснення е-демократії особливе 
місце займають електронні петиції, що використовують-
ся для висування протестів та рекомендацій демократич-
ним інститутам [5, ст.11,13 ].

Як зазначають дослідники, в Україні електронна демо-
кратія перебуває на стадії інтенсивного становлення. Її 
стрімкий розвиток визнаний ООН: з 2015 року наша 
держава суттєво підвищила позиції у рейтингу розвитку 
електронної демократії та нині займає 32-ге місце. До 
найважливіших інструментів е-демократії в Україні 
належать також електронні петиції. 

Конституцією України (ст. 40)  проголошується право 
кожного на індивідуальні чи колективні звернення (у 
письмовому чи усному вигляді) до органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб. Водночас зобов’язуючи останніх розгля-
нути такі звернення і дати обґрунтовану відповідь у вста-
новлений законом строк [6, ст.17 ]. Для реалізації цього 
положення Закон України «Про звернення громадян», 
створив механізм реалізації конституційного права на 
звернення шляхом надання можливості громадянам 
звертатися із заявами, у тому числі з поданням е-петицій 
до будь-якого суб’єкта влади – стаття 23-1 [7, ст. 10]. Проте 
на практиці великий відсоток громадян або не знають 
про існування такого інституту, або недооцінюють його 
як вагомий інститут впливу на суб’єктів владних повно-
важень.

Центром Разумкова (листопад 2015 р.) та Київським 
міжнародним інститутом соціології (жовтень 2017 р.) 
було проведено два опитування: перше стосувалося 
обізнаності населення щодо петицій, друге ж – як грома-
дяни відносяться до даного інституту. Ці дані дають мож-
ливість порівняти зміни у громадській думці щодо елек-
тронних петицій з 26,3% до 27,5%, тобто йдеться про 
збільшення кількості громадян, проінформованих про 
існування такого інституту, лише на 1,2%, що є занадто 
малим. Щодо результатів другого опитування, то тут 
картина ще гірша, оскільки кількість респондентів, які 
свого часу підтримали ідею е-петицій, зменшилась на 
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ня. Це підтверджують думки авторів реалізованих 
е-петицій у місті Києві [8, ст. 7]..

Нами досліджено, над якими питаннями на думку 
громадян має працювати влада, порівнявши е-петиції 
органів місцевого самоврядування міст Вінниці та Харко-
ва. Обрання цих регіонів не є випадковим, оскільки вони 
розташовані в різних географічних частинах України, 
тому певний інтерес складає співставлення змісту елек-
тронних петицій, які надходять до їх міських рад. Якщо 
проаналізувати електронні петиції, які надійшли до 
Вінницької міської ради станом на 1 жовтня 2018 року, то 
більшість з них стосуються поліпшення роботи місцевого 
транспорту та якості дороги, а також благоустрою міста. 
Можна зустріти дійсно петиції, які варті уваги, але не 
набрали достатньої кількості підписів. Наприклад, 
«Встановлення світлофору по вулиці Сергія Зулінського, 
тому що дітям і дорослим страшно переходити дорогу, бо 
водії не звертають на знак пішохідного переходу». Пети-
ція набрала трохи більше третини необхідних голосів із 
350. Загалом на веб-сайті міської ради на розгляді пере-
буває 4 петиції, для 12 ж – триває збір підписів. За весь час 
існування інституту електронних петицій було надано 
відповідь на 261 петицію. 

На сайті Харківської міської ради більшість петицій 
спрямовані на покращення інфраструктури міста, захист 
культурної та архітектурної спадщини. Проте можна 
знайти доволі нестандартні звернення, зокрема щодо 
присвоєння відповідного статусу особі, або взагалі його 
позбавлення. Для прикладу -  «Звільнити Сергія Чечель-
ницького з посади головного архітектора міста Харкова». 
Незважаючи на те, що було зібрано необхідну кількість 
підписів, Харківська міська рада надала відповідь, що для 
цього відсутні підстави. Станом на 1 жовтня триває збір 
підписів ще на 196 петицій, а на розгляді лише 1. 

Порівнявши зазначене, можна зробити висновок, що 
громадяни м. Харкова подають значно більше е-петицій 
в порівняні з м. Вінниця, проте тут потрібно врахувати 
різницю в кількості населення цих міст.

Висновок. 
Таким чином, переймаючи досвід демократичних 

розвинених країн Європи, а також враховуючи Міжна-
родні стандарти Ради Європи, Україна аналогічно запро-
вадила демократичний інститут електронних петицій, 
для того, щоб громадяни отримали право брати участь в 
управлінні державними справами на засадах публічності 
і гласності.

Подальше впровадження технологій електронної 
демократії в Україні вимагає модернізації системи 
публічного управління, проведення ефективної адміні-
стративної реформи. Хоч вже пройшло більше трьох 
років після запровадження е-петиції, проте проблеми 
залишаються ті ж самі: відсутність механізму запрова-
дження е-петицій у багатьох громад (зокрема сільських 
місцевостях), необізнаність громадян, їх низька правова 
культура, а також відсутність комунікаційних навичок 
органів влади щодо співпраці з населенням. 

Проблема створення інституту е-петицій на всій тери-
торії України тяжіє до сьогодні, оскільки створюються 
нерівні умови для осіб, які проживають у великих містах, 
з однієї сторони та жителів невеликих містечок, селищ 
міського типу, сіл, з іншої (так звана «цифрова нерів-
ність»).

Існує велике коло питань, які потребують нагального 

вирішення, щодо проблем в самому механізмі реалізації 
права громадян на е-петицію. А саме, має бути удоскона-
лено відповідні програми веб-сайтів органів публічної 
влади, розширено перелік вимог до змісту е-петиції, які б 
формували типові підходи. Має проводитись інформа-
ційна кампанія для того, щоб більше осіб дізналось про 
існування такого інституту, а органи державної влади та 
місцевого самоврядування мають цьому сприяти. 
Потрібно створити «дорожню карту» - своєрідний «план 
дій» в якому позначалося б найменування органу, поса-
дової особи, яка має виконати умови петиції, для того, 
щоб не просто збирати підписи, але і створити механізм 
забезпечення виконання завдань, які сформовані в 
е-петиції. Одночасно має бути запроваджена відпові-
дальність суб’єкта владних повноважень за втілення в 
життя змісту е-петиції.
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ELECTRONIC LECTURE AS A SPECIAL FORM FOR APPEAL TO PUBLIC 
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Стаття присвячена аналізу поняття та особливостей 
електронних петицій, вимог, що до них висуваються, 
порядку подання та розгляду, а також основним про-бле-
мам, які турбують осіб, що подають електронні петиції.

 
The article is devoted to the analysis of the concept and 

features of electronic petitions, the requirements that are put 
forward to them, the order of submission and consideration, 
as well as the main problems that concern the persons 
submitting electronic petitions.
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Постановка проблеми. 
Електронні петиції як одна із форм взаємодії оганів 

публічної адміністрації та громадян ефективно застосо-
вуються у багатьох державах світу протягом трива-лого 
часу. Впровадження електронних петицій в Україні 
відбулося відносно не-щодавно шляхом внесення змін 
Верховною Радою України до Закону України «Про звер-
нення громадян» №577-VIII від 02.07.2015 [1], щодо 
розширення форм взаємодії органів публічної адміні-
страції України та громадськості задля вирішення 
численних державних і суспільних питань. 

Електронні петиції є надзвичайно важливими у демо-
кратичній країні, як для громадян, адже дають їм можли-
вість висловити свої ідеї, об’єднатися з од-нодумцями, і 
зобов'язати органи публічної аддміністрації розглянути 
пропозиції оперативно. Так і для влади – тому, що завдя-
ки ній вона може онлайн в режимі реального часу дізна-
ватися про потреби громадян і запропоновані ними 
рішення і першочергово взяти в роботу ті, за які самі 
громадяни проголосували як за пріоритетні. Фактично, 
електронна петиція дозволяє громадянам впливати на 
порядок денний творення публічної політики і таким 
чином здійснювати гаран-товане статтею 5 Конституції 
України право народу і на безпосереднє здійснення 

влади – пряму демократію, і на опосередковане – пред-
ставницьку демократію. [2]

Президент України першим втілив у життя нові поло-
ження цього закону, а саме 28 серпня Петро Порошенко 
підписав указ "Про порядок розгляду елект-ронної пети-
ції, адресовані Президенту України" № 523/2015 від  
28.08.2015 [3] та створив спеціальний розділ «Електронні 
петиції» на своєму веб-сайті і лише через певний час такі  
сервіси почали створюватися на місцях, а також були 
за-пущені на сайтах парламенту й уряду.

Ефективність системи електронних петицій є недо-
статньо високою сього-дні, через безліч проблем, а саме 
так званий  «тролінг» ( проявляється в подачі петицій, 
які носять жартівливий характер та подаються задля 
розваги та кепку-вання з органів публічної адміністраці-
ї)[4], дублювання тем, розгляду протиле-жних ідей, недо-
статньої обізнаності населення про існування сервісу 
е-петицій і користування ним через, що деякі петиції 
хибно сформульовані і спрямовані до хибних адресатів. 
Існують, також ризики зловживання петиціями у полі-
тичних цілях (через постановку в порядок денний, 
подання фальшивих голосів, інфор-маційну кампанію) та  
адміністративних зловживань під час премодерації і 
під-рахунку підписів[2].

Стан дослідження. Дослідження проблеми реалізації  
права  на  звернення  громадян присвячено багато уваги 
у вітчизняній науковій літературі. Зокрема,  вказану  
тему досліджували такі відомі адміністративісти , як  
В.Б.Авер’янов, Ю.П.Битяк, Є.В.Додін, О.Ф.Андрійко та 
інші. Проте, питання електронних пе-тицій, як особливої 
форми звернень громадян до органів публічної влади в 
Ук-раїні на сьогодні є недостатньо вивченим, що зумов-
лено, насамперед  нещодав-нім запровадженням інсти-
туту електронних петицій та його неефективністю.

Виклад основного матеріалу. 
Електронна петиція — особливий вид колективного 

звернення (електронне зве-рнення), яке подається до 
вищих державних органів (Президента України, Вер-хов-
ної Ради України, Кабінету Міністрів України) та локаль-
них органів (органів місцевого самоврядування) [5].
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підписи, із використанням спеціальної форми, яку 
заповнює ініціатор; 2) після формулю-вання тексту пети-
ції орган влади, на  сайті  якого  вона створена, упродовж  
двох  робочих  днів  перевіряє  її  на предмет  відповідно-
сті  вимогам  закону. Якщо  текст  петиції  відповідає  
вимогам законодавства, тоді  вона  оприлюд-нюється  
для  збору  підписів. У  разі  виявлення невідповідностей, 
петиція не оприлюднюється, про що обов’язково 
повідомляється автора петиції; 3) опри-люднення пети-
ції на офіційному веб-сайті адресата або на веб-сайті 
громадсь-кого  об'єднання, яке  збирає  підписи  на  
підтримку  електронних  петицій. При цьому обов’язково 
зазначається дата початку збирання підписів  та 
інфо-рмація щодо загальної кількості й переліку осіб, які 
підписали електронну пе-тицію; 4) розпочинається збір  
підписів  на  підтримку  петиції. (за законом, електронна  
петиція, адресована  Президентові  України, Верховній  
Раді  Укра-їни  чи  Кабінету  Міністрів України, розгляда-
ється  за  умови збирання  на  її  підтримку не менш як 25 
тисяч підписів громадян протягом не більше ніж 3 міся-
ців з дня її оприлюднення) [7].

Розгляд  електронної петиції Президентом України, 
Верховною Радою України чи Кабінетом Міністрів Украї-
ни  здійснюється невідкладно, але не піз-ніше, ніж за 
десять робочих днів. При цьому порядок розгляду елек-
тронної пе-тиції визначається самим тим органом, якому 
вона адресована. Якщо елект-ронна петиція містить 
клопотання про її розгляд на парламентських слуханнях  
у  Верховній  Раді  України  або  громадських  слуханнях  
територіальної гро-мади, ініціатор петиції  має  право  
представити  електронну  петицію  на таких слуханнях. У 
такому разі строк розгляду електронної петиції продов-
жується на строк, необхідний для проведення відповід-
них слухань.

 Органи публічної адміністрації надають відповідь на 
електронну петицію не пізніше наступного робочого дня 
після закінчення її розгляду, шляхом оприлюднювання її  
на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адре-
со-вана, а також відповідь надсилається у письмовому 
вигляді автору ініціатору електронної петиції. У відповіді 
на електронну петицію повідомляється про ре-зультати 
розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрун-
туванням. 

Якщо викладені пропозиції у петиції є доцільними, то 
вони можуть реалі-зовуватись органом, якому вона адре-
сована, шляхом прийняття з питань, від-несених до його 
компетенції, відповідного рішення. Президентом Украї-
ни, Ка-бінетом Міністрів України, народними депутата-
ми України за результатами ро-згляду електронної пети-
ції можуть розроблятися та вноситися в установлено-му 
порядку на розгляд Верховної Ради України законопро-
екти, спрямовані на вирішення порушених у петиції 
питань. [2].

Проте, навіть при існуванні чіткого алгоритму подан-
ня та розгляду елект-ронних петицій все однак можливі 
такі зловживання при реалізації цієї проце-дури: 1) іден-
тифікація авторів чи підписантів електронної петиції; 2) 
подвійне голосування одних і тих же осіб під різними 
електронними адресами; 3) інші ризики, пов’язані з 
інформаційно-технічним забезпеченням процесу подан-
ня та розгляду електронних петицій.

Такі потенційні зловживання мають дуже високу 
вірогідність ставати реаль-ними. Одночасно постає 
питання про відповідальність правопорушників. Поки 

Право громадян направляти індивідуальні чи колек-
тивні письмові звер-нення до  органів  державної  влади, 
органів  місцевого  самоврядування, їх  по-садових  і 
службових осіб гарантоване статтею 40 Конституції 
України [12].  Реалізацію цього права забезпечує  Закон 
України «Про  звернення  громадян»  № 393/96-ВР від 
02.10.1996, який закріплює процедуру подачі та розгляду 
електронних петицій. У статті 5 цього закону електронна 
петиція визначається як особлива форма ко-лективного 
звернення  громадян до Президента  України, Верховної 
Ради  Укра-їни, Кабінету Міністрів України, органу 
місцевого самоврядування[1]. Елект-ронна петиція як 
інструмент електронної демократії передбачена і право-
вими актами Ради Європи, зокрема, Рекомендаціями 
CM/Rec(2009) Комітету Мініст-рів Ради Європи від 18 
лютого 2009 р.  Цей документ визначає електронну 
пе-тицію як електронне  подання  протесту  чи  рекомен-
дації  демократичному  ін-ститутові. При  цьому  вказу-
ється, що головним призначенням електронних пе-тицій 
є насамперед  донесення  інформації  до парламенту  та  
інших  демокра-тичних інститутів, її обговоренню й 
обмірковуванню серед громадян [6].

У науковій літературі виділяють такі ознаки електро-
нних петицій: (1) ме-тою петиції є розпочати діалог з 
владою; (2) колективний характер звернення; (3) свобода 
вираження – петиції підкреслюють важливість, резонанс 
проблеми; (4) петиція не має обов’язкової сили для адре-
сата; (5) необхідність дотримання як вимог закону, так і 
правил веб-порталу; (6) премодерація ( попереднє 
підпи-сання петицій встановленою кількістю голосів); 
(7) для реагування з боку влади не обов’язково чекати, 
коли буде зібрано відповідну кількість голосів[5]. 

Електронну петицію можна подати через офіційний 
веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт 
громадського об’єднання, яке здійснює збір під-писів на 
підтримку електронної петиції. Електронні петиції, як і 
звернення гро-мадян, можуть складатися у довільній 
формі. Проте законодавство висуває пев-ні обов’язкові 
вимоги до їх змісту і структури: 1) в електронній петиції 
має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, 
ім’я, по батькові автора (ініціа-тора) електронної петиції, 
адресу електронної пошти (тобто, створення анонім-них 
петицій не допускається); 2) на веб-сайті відповідного 
органу або громадсь-кого об’єднання, що здійснює збір 
підписів, обов’язково зазначаються дата по-чатку збору 
підписів та інформація щодо загальної кількості та пере-
ліку осіб, які підписали петицію (вона буде оприлюднена 
на відповідному веб-сайті протягом двох робочих днів з 
дня надсилання її автором, якщо вона відповідає вимо-
гам встановленим законом і лише тоді почнеться збір 
підписів на її підтримку);3)Закон встановлює, що елек-
тронна петиція не може містити заклики до  пова-лення  
конституційного  ладу, порушення  територіальної  ціліс-
ності  України, пропаганду  війни, насильства, жорстоко-
сті, розпалювання  міжетнічної, расової, релігійної 
ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, 
посягання на права і свободи людини. Ця вимога є 
цілком виправданою з огляду на публіч-ний характер 
петицій та є доцільним обмеженням на свободу виражен-
ня погля-дів у демократичному суспільстві[5]. 

Процедура  подання  електронних  петицій  в  Україні 
включає такі стадії: 1)  формування основного змісту 
петиції на  офіційному  веб-сайті  відповідного  органу  
влади  чи  веб-сайті  громадського об'єднання, що збирає 
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що можна сильно не хвилюватися: додаткових спеціаль-
них санкцій, окрім як загальних, немає. Раніше підстав 
для притягнення до юридичної відповідаль-ності було 
більше, але їх було виключено зі ст. 28 Закону України 
«Про інфо-рмацію» 2657-XII від 01.01.2017. Разом з тим, 
підхід зараз не формальний — враховується інтерес за 
петицією. Кожен із суб’єктів відповідає в межах своїх 
повноважень: автор — за зміст петиції; адресат — за 
своєчасний та належний розгляд; веб-портал — за збір і 
достовірність, виконання вимог закону (обов’язково 
надати підтвердження достовірності підписів, дотриму-
ватися правил ідентифікації). У разі вчинення недобро-
совісних діянь можливе притяг-нення аж до криміналь-
ної відповідальності за несанкціоноване втручання в 
ро-боту електронно-обчислювальних машин (комп'юте-
рів), автоматизованих сис-тем, комп'ютерних мереж чи 
мереж електрозв'язку (ст. 361 Кримінального ко-дексу 
України) [5].

Статистика свідчить, що громадяни часто використо-
вують електронні пе-тицій для висловлення свого невдо-
волення та при цьому очікують на позитивну реакцію з 
боку влади щодо вирішення проблем, які їх турбують. 
Так, станом на 15 листопада 2017 року до центральних 
органів влади було подано близько 30 тис. електронних 
петицій, а саме: до Президента – 28243 (з серпня 2015 
року) до Верховної Ради – 775 (з жовтня 2015 року) до 
Кабінету Міністрів – 80 (з верес-ня 2017 року)[8]. З них 
лише 3 до КМУ[9], 7 до ВРУ[10] і найбільша кількість, а 
саме 42 петиції до Президента  набрали необхідну 
кількість голосів та отримали відповідь. Більше полови-
ни поданих електронних петицій стосуються право-
по-рядку, соціального захисту, охорони здоров’я; інфра-
структурних та комуналь-них питань; боротьби з коруп-
цією, скасування недоторканості народних депута-тів, 
люстрація всіх суддів і прокурорів та скасування грошо-
вої застави для осіб, підозрюваних у корупції.

Серед розглянутих президентом електронних петицій 
можна виділити такі  –  повністю оновити суддівський 
корпус за прикладом патрульної поліції, відк-ривши 
прозорий конкурс на кожну посаду судді; зменшення 
кількості депутатів Верховної Ради України до 100 осіб; 
вільне володіння зброєю; скасування акци-зного збору 
на автомобілі; референдум про вступ в НАТО та інші [11].

Висновок. 
Отже, впровадження інституту електронних петицій 

має позитивний вплив на забезпечення участі громадян 
в управлінні державними справами, публічності та 
гласності органів публічної адміністрації та в цілому 
розбудову демократичної, правової, соціальної держав-
ності. Електронні петиції є дієвим способом взаємо-дії 
громадян та органів публічної адміністрації, адже дають  
можливість грома-дянам висловлювати свої ідеї, думки 
та проблеми, які існують в суспільстві. Ор-гани публічної 
адміністрації, у свою чергу,  мають змогу оперативно 
реагувати на такі звернення та брати до уваги пропозиції 
громадян щодо вирішення про-блеми, висловленої в 
петиції. 
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Стаття присвячена дослідженню сучасного водного 
законодавства України в аспекті впровадження басейно-
вого принципу управління водними ресурсами. Автор 
аналізує норми права, які закріплюють такий принцип 
управління, систему органів у цій сфері та їх повноважен-
ня. Зроблено висновки щодо необхідності більш ґрунтов-
ного та послідовного впровадження системи інтегрова-
ного управління водними ресурсами за басейновим 
принципом.

The article is devoted to the analyzes of the up-to-date 
water legislation in Ukraine in aspect of implementation of 
basin management principle. The author explored the rules of 
law, which reinforce the new approach to manage the water 
resources, the system of bodies in this sphere and its power. 
Conclusions on the necessity of implementing the integrated 
water resources management system based on the basin 
principle are made.
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Постановка проблеми. Євроінтеграційний курс 
нашої держави потребує внесення певних змін до вітчиз-
няного законодавства з метою імплементації норм Євро-
пейського співтовариства. Дії українського законодавця 
з адаптації існуючих правових норм не завжди послідов-
ні та всеохоплюючі, через що на практиці виникають 
проблеми, пов’язані із з застосуванням  відповідних 
положень та забезпечення їх реальної дії. 

З урахуванням зростання антропогенного наванта-
ження на водні ресурси вплив держави на регулювання 
використання водно-ресурсного потенціалу має бути 
значно посилений і пов’язаний не з розширенням його 
масштабів, а зі зміною ролі, що визначається характером 
взаємодії держави, економіки і політики. Адже, як указу-
ється в еколого-правовій літературі, «кінцевою метою 
збалансованого та раціонального використання 
водно-ресурсного потенціалу є досягнення нормативно-
го стану водних ресурсів, під яким розуміється такий 
стан водних ресурсів, який в умовах антропогенних дій 

забезпечує їх природне відновлення як у кількісному, так 
і в якісному відношенні» [12]. Частково вирішує цю 
проблему принцип басейнового управління водними 
ресурсами, який передбачений Водною Рамковою 
Директивою ЄС 2000/60/ЄС (далі – ВРД) і який ззовні 
законодавцем частково імплементовано, але реальної дії 
поки що не має [5, с. 240]. З огляду на це, є необхідність 
аналізу положень ВРД, існуючих норм національного 
права України, які встановлюють басейновий принцип 
управління водними ресурсами.

Виклад основного матеріалу. 
 армонізація законодавства України із законодавством 

Європейського співтовариства сприяє реальному посту-
повому впровадженню нововведень у різних сферах 
суспільного життя. Не стала виключенням і сфера еколо-
гічних відносин. Так, ще 23 жовтня 2000 року була 
прийнята ВРД, яка визначає принципи управління 
водними ресурсами та досягнення доброї якості води й 
безпечного стану річок і водойм. Її прийняття зумовлене 
потребою встановлення загальних засад щодо охорони 
поверхневих вод сущі, перехідних вод, прибережних і 
підземних вод. Для досягнення такого результату, ВРД у 
якості функціональної одиниці використовує річковий 
басейн, тобто, згідно з визначенням, закріпленим у ВРД, 
площу землі, з якої всі поверхневі потоки, проходячи 
послідовність струмків, річок та озер, течуть до моря 
через окреме річкове гирло, естуарій або дельту. Разом із 
тим, площа землі й моря, що складається з одного або 
більше сусідніх річкових басейнів разом з пов’язаними з 
ними підземними та прибережними морськими водами, 
визначається як район річкового басейну [14, с. 219, 220]. 
З метою впровадження басейнового принципу ВРД 
передбачається, що держави-члени  визначають   окремі   
басейни   річок, які знаходяться  в  межах  їх  національ-
них  територій. Малі басейни  річок можуть об’єднувати-
ся з більшими басейнами річок або приєднуватися  до  
сусідніх  малих  басейнів  з  метою  формування окремих 
районів басейнів річок там, де це є доцільним [2]. 

Законом України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо впровадження інтегрова-
них підходів в управлінні водними ресурсами за басейно-
вим принципом» від 04.10.2016 року № 1641-VIII були 
внесені зміни на виконання цього положення [8]. Так, на 
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виконання довгострокових державних і комплексних 
програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення 
екологічного стану осушуваних, зрошуваних угідь, захи-
сту від шкідливої дії вод, інженерних комунікацій, 
сільськогосподарських угідь та інших об’єктів на відпо-
відній території, проведення заходів, пов’язаних з попе-
редженням шкідливої дії вод та ліквідацією її наслідків, 
включаючи протипаводковий захист земель на відповід-
них територіях у зоні впливу водних об’єктів; організація 
експлуатації водогосподарських об’єктів, міжгосподар-
ських меліоративних систем та окремих об’єктів інже-
нерної інфраструктури, які перебувають у державній 
власності. 

Одним з повноважень такого басейнового управління 
є погодження клопотань водокористувачів на отримання 
дозволів на спеціальне використання водних ресурсів, 
погоджує проекти відведення та договори оренди водних 
об'єктів та земель водного фонду, надає рекомендації 
щодо використання заплавних річкових земель та тери-
торій, які періодично потерпають від шкідливої дії вод, а 
також здійснює контроль за використанням земель 
водного фонду та водних об'єктів, в межах своєї компе-
тенції, на відповідній території [6]. 

Разом із тим обмеження компетенції басейнового 
управління, зокрема, погодженням клопотань про 
видачу спеціальних дозволів ставить під сумнів його 
автономність та децентралізацію. З огляду на це, виникає 
питання: чи є необхідність у створенні такого управлін-
ня, якщо частина повноважень, які б дозволили здійсню-
вати фактичний контроль за водокористуванням, не 
перейшли до таких управлінь? 

Більш детально слід зупинитись на басейнових радах, 
які є консультативно дорадчими органами у межах 
певного річкового басейну і утворюються при Держвода-
генстві України. Їх висновки враховуються під час розро-
блення планів управління басейном та реалізації заходів 
щодо раціонального використання і охорони вод та 
відтворення водних ресурсів. Вони утворюються з метою 
визначення стратегії сталого і збалансованого управлін-
ня водними ресурсами кожного окремого річкового 
басейну, сприяння здійсненню узгоджених дій для 
покращення екологічного стану річкового басейну [1]. 
Головною метою ради є запровадження принципів 
всеохоплюючого управління водними ресурсами у межах 
басейну річок, за допомогою прийняття узгоджених 
рішень з водогосподарської діяльності на території 
басейну із залученням до процесу управління представ-
ників місцевого самоврядування, громадських та 
профільних установ [5, с. 244]. 

Завдяки радам вплинути на рішення та порядок управ-
ління річковими басейнами стане доступним і звичай-
ним громадянам, адже відповідно до наказу Мінприроди 
№ 23 від 26.01.2017 року «Про затвердження Типового 
положення про басейнові ради»: «Водокористувачі 
становлять не менше ніж 30 % чисельного складу басей-
нової ради» [11]. Проте, на нашу думку, слід прояснити, 
хто саме визнається водокористувачем і чи зможуть 
звичайні громадяни реально впливати на вирішення 
водоохоронних питань. З огляду на правовий статус ради, 
видається необхідним здійснення радами інформування 
громадськості, проведення семінарів, конференцій, за 
допомогою яких населення, яке проживає на відповідній 
території, буде знати, що воно може впливати на стан 
річок, шляхом пропонування власних планів та ідей з 
покращення річкового басейну, брати участь у виконанні 

території нашої держави Водний кодекс України (далі - 
ВК України) у ст. 13-1 виділяє 9 районів річкових басейнів. 
На підставі басейнового поділу території України для 
кожного басейну затверджується відповідний план 
управління річковим басейном [1]. Відповідно до поста-
нови Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 року № 336 
«Про затвердження Порядку розроблення плану управ-
ління річковим басейном», плани управління річковими 
басейнами розробляються Державне агентство водних 
ресурсів України (Держводагентство України) разом з 
Державною службою геології та надр України (Держгео-
надра України), центральними та місцевими органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
іншими заінтересованими сторонами з урахуванням 
рішень відповідних басейнових рад [10]. 

З огляду на вищенаведені зміни здається, що басейно-
вий принцип уже впроваджено. Проте, на переконання 
науковців, сучасна реформа системи управління водни-
ми ресурсами захищає відомчі інтереси, має пристосу-
ванський характер, здійснюється без докорінних інсти-
туціональних змін, також існують проблеми з фінансу-
ванням річок на місцях [13]. Як зазначають М. Є. Стадник 
[13] та І. Ю. Носачов [5, с. 240], система управління вико-
ристанням і охороною вод та відтворенням водних 
ресурсів переважно носить галузевий та адміністратив-
но-територіальний (а не басейновий) характер, що 
призводить до паралелізму та дублювання ряду функцій 
управління, унаслідок чого заходи з регулювання вико-
ристання водно-ресурсного потенціалу часто виявля-
ються малоефективними. Такий підхід, на думку С. С. 
Дубняка [3, с. 25] та А. Г. Боровицької [7, с. 89] зумовлено 
недосконалістю законодавчої та нормативно-правової 
бази.  А. Г. Боровицька критикує такий спосіб управління 
водними ресурсами через його незбалансованість та 
неефективність і вказує, що під час створення перших 
басейнових управлінь акцентувалась увага на створенні 
та використанні відповідної інфраструктури, що прита-
манно для пострадянських країн. Поступовий перехід від 
адміністративно-територіального до басейнового прин-
ципу управління, на думку дослідниці, може відбутися за 
умови вдосконалення законодавства у сфері управління 
водними ресурсами шляхом: визначення основних 
термінів, гідрографічного та водогосподарського райо-
нування території України, закріплення повноважень 
органів управління та органів місцевого самоврядування 
[7, с. 89]. 

Басейновий принцип управління є логічним допов-
ненням до існуючих норм та принципів екологічного 
права, проте відсутність повноцінного правового регу-
лювання, фінансування, визначення чіткої неконкурую-
чої компетенції відповідних органів стають перешкодою 
для його повноцінної реалізації. До органів, які створю-
ються та беруть участь у впровадженні басейнового 
принципу управління водними ресурсами, можна відне-
сти Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, сільські, селищні, міські ради та їх 
виконавчі органи, районні, обласні ради, Міністерство 
екології та природних ресурсів України (Мінприроди), 
Держводагенство України, басейнові управління, басей-
нові ради, міжвідомчі комісії та інші органи [1]. 

Говорячи про структуру і підпорядкування у сфері 
управління водними ресурсами, слід вказати, шо безпо-
середньо Держводагенству України  підпорядковуються 
басейнові управління, якими провадиться виконавча 
діяльність на місцях, зокрема, спрямована на організацію 
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планів управління річковим басейном тощо. 
Зараз на території України поступово створюються 

такі ради, зокрема басейнові ради Дністра, Десни, Приа-
зов’я, Причорномор’я та інші [1]. Перші басейнові ради 
були утворені за допомогою міжнародних проектів, інші 
- за ініціативи Держводагенства України та басейнових 
управлінь водними ресурсами. Видається доречним вста-
новлення на нормативному рівні механізму взаємодії 
відповідної ради та громадськості, ради та басейнового 
управління, участь у раді не лише посадових осіб та служ-
бовців з відповідної виконавчої вертикалі, а й інших осіб, 
головування у відповідній раді не головами басейнових 
управлінь, а членами громадськості, визначити деталь-
ний порядок їх роботи (кількість скликань на рік). І. Ю. 
Носачов указує, що існуюча система басейного управлін-
ня не відповідає стандартам інтегрованого управління 
водними ресурсами на основі басейнового принципу, 
зокрема функції басейнових рад, які ще досить обмежені 
[5, с. 244].

У своїй науковій статті І. Ю. Носачов порівняв функції 
Мінприроди та Департаменту екології та природних 
ресурсів Одеської ОДА, а також Дунайського БУВР та 
Одеського управління водних ресурсів та прийшов до 
висновку про те, що існує низка функцій, які мають 
дублювання або неефективно розділені, тому необхідне 
реформування системи загального управління водоко-
ристування з урахуванням недоліків [5, с. 243]. Як зазна-
чають С. С. Дубняк, функції управління використанням і 
охороною водних ресурсів було розпорошено між різни-
ми гілками влади, у басейнах крупних річок не визначено 
єдиних повновладних господарів, а затрати на поліпшен-
ня екологічного стану водних об’єктів і водних ресурсів 
фінансуються, в основному, з державного бюджету за 
залишковим принципом [3, с. 28]. 

Та незважаючи на поступову реалізацію вказаного 
принципу, статистика вказує на погіршення стану вод у 
межах певних річкових басейнів на території України, 
зокрема станом на лютий 2018 року, у басейні річки 
Дніпро, у пониззі Кременчуцького водосховища та у 
Кам’янському, у створах питних водозаборів міст 
Кременчука та Горішні Плавні, спостерігалось зростання 
вмісту фосфатів, зберігається підвищена кольоровість 
води. Найгіршими показниками якості вод характеризу-
вались придунайські озера, де зафіксовано підвищений 
вміст показника біохімічного споживання кисню. Біль-
шість показників або залишаються незмінними, або 
незначним чином покращуються [4]. Водночас слід 
зазначити, що управління водними ресурсами за басей-
новим принципом повною мірою не вирішить наявних 
проблем забезпечення галузей економіки та населення 
України якісними водними ресурсами, адже на їх стан 
мають суттєвий вплив такі складові природи як атмос-
ферне повітря, ґрунти, ліси. Значною мірою на стан 
водного середовища впливають також соціальні, демо-
графічні та економічні чинники. Тому варто вести мову 
про необхідність запровадження процесу інтеграції в 
регулюванні використання водно-ресурсного потенціа-
лу, яка «передбачає раціональне управління всім природ-
но-ресурсним потенціалом в басейні річки і забезпечує 
екологічно безпечні умови проживання» [15, с. 13].

Слід зазначити, що для повноцінного впровадження 
басейнового принципу необхідно: встановити націо-
нальні та регіональні цілі, оцінити проблеми з водними 
ресурсами, підготувати стратегію (короткострокову, 
довгострокову) для досягнення цілей, зазначити басей

новий план дій, виконання плану, як наслідок моніто-
ринг та оцінка виконаної стратегії. Станом на 2018 рік, 
окрім Закону України «Про затвердження Загальнодер-
жавної цільової програми розвитку водного господар-
ства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро 
на період до 2021 року» [9] жодного положення не існує. 
Хоча виходячи з положень Угоди про асоціацію з ЄС та 
взятими на себе зобов’язаннями, Україна повинна була 
почати впровадження хоча б з етапу формування страте-
гії для всіх басейнів річок, не кажучи вже про те, як довго 
відбувається створення управлінь та рад, окрім їх ство-
рення з метою нормального існування необхідно забез-
печити достатнє фінансування. Про їх функціонування 
ще важко казати, адже вони на етапі або створення, або 
початку роботи.

Висновок.
Отже, з огляду на сучасний стан формування басейно-

вого принципу управління водними ресурсами, можна 
вказати на певні здобутки і недоліки у цій сфері. Щодо 
позитивних рис: початок нормативного регулювання 
зазначеного принципу; створення басейнових управлінь 
та рад, існування стратегії встановленої на законодавчо-
му рівні стосовно річки Дніпро та її поступове виконан-
ня, існування автоматизованої та відкритої системи 
задля отримання інформації стосовно забрудненості 
річок, звітів, можливість участі усіх небайдужих у басей-
нових радах. Якщо говорити про недоліки, то норматив-
не регулювання не достатньо повне; відсутні стратегії 
відносно всіх річкових басейнів; довге формування усіх 
необхідних органів; відсутність чітко прописаних меха-
нізмів впливу басейнових управлінь та рад на порушни-
ків, можливості надавати спеціальні дозволи на водоко-
ристування.  
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ACTUALITY OF  ECOLOGIZATION OF EDUCATION IN UKRAINE IN THE PRESENT 
CONDITIONS

Анотація. У даній статті досліджені загальнотеоретич-
ні питання екологізації  освіти  в Україні як складника 
формування еколого-правової свідомості громадян і 
реалізації державної екологічної політики, провідного 
принципу екологічного права,  основоположного чинни-
ка сталого розвитку та екологічної безпеки України. 
Екологізація освіти розглядається як складне соціаль-
но-правове явище комплексного характеру, проаналізо-
вані його сутність та зміст.  Визначені особливості право-
вого регулювання процесу екологізації освіти в Україні.

Summary. In this article the theoretical questions of 
ecologization of education in Ukraine have been studied in the 
context of the development of ecological and legal 
consciousness of citizens and implementation of state 
environmental policy, a leading principle of environmental 
law, and the fundamental element of sustainable development 
and environmental security of Ukraine. The ecologization of 
education is considered as a complex socio-legal phenomenon 
of complex nature, its nature and content have been analyzed. 
The specific characteristics of legal regulation of the 
environmental education process in Ukraine are determined.
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Постановка проблеми. Історія людства нерозривно 
пов'язана з історією природи. Проблеми, які спричинила 
людина своїм безвідповідальним ставленням до природи 
і безмежним бажанням збагачення будь-яким способом 
призвели у багатьох регіонах світу, зокрема і в Україні, до 
погіршення стану природного довкілля, великомасштаб-
них біологічних катастроф та погіршення стану здоров’я 
населення. За даними медичних досліджень, щотижня у 
світі з’являються п’ять нових хвороб. У наш час нарахову-
ють понад 5 тис. рідкісних, невідомих хвороб. Більша 
частина з них пов’язана з погіршенням природних умов 
(якістю прісної води, атмосферного повітря, земельних 
ресурсів тощо) проживання населення [3, с.156].

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що 
антропогенне і техногенне навантаження на навколишнє 

природне середовище в Україні у кілька разів перевищує 
відповідні показники у розвинутих країнах світу. Трива-
лість життя в Україні становить у середньому близько 66 
років (у Швеції – 80, у Польщі – 74). Значною мірою це 
викликано забрудненням навколишнього природного 
середовища внаслідок провадження виробничої діяльно-
сті підприємствами гірничодобувної, металургійної, 
хімічної промисловості та паливно-енергетичного комп-
лексу. Одними з першопричин екологічних проблем 
України є: недостатня сформованість інститутів грома-
дянського суспільства, відсутність розуміння в суспіль-
стві пріоритетів збереження навколишнього природного 
середовища та переваг сталого розвитку, що породжує 
недотримання природоохоронного законодавства 
громадянами [22, с.132]. Тому правова культура взагалі й 
екологічна зокрема залежить від багатьох чинників, 
серед яких одним із провідних є екологічна освіта. В 
умовах глобальної екологічної кризи необхідність у 
екологічній освіті обумовлена потребою людства у збере-
женні природного середовища, від якого залежить 
здоров'я та життя людини. 

Виклад основного матеріалу. 
Екологізація освіти – одне з першочергових питань 

національної екологічної політики, її пріоритетний 
напрям, процес упровадження екологічних ідей, понять, 
принципів, цінностей, доктринальних підходів у 
навчальні дисципліни, а також підготовка екологічно 
досвідчених спеціалістів різноманітних профілів. Надан-
ня системі освіти екологічної спрямованості означає 
посилення еколого-світоглядних векторів виховання, 
насичення предметів питаннями екології, включення до 
змісту освіти результатів наукових досліджень. Екологі-
зація освіти має носити комплексний характер, а також 
передбачає безперервність освіти: від дошкільного, 
шкільного навчання і природоохоронного виховання до 
підготовки спеціалістів-екологів вищого рівня. Метою 
екологізації системи освіти є трансформації сучасних 
екологічних ідей і цінностей у всі сфери суспільних 
відносин, формування екологічної свідомості та грамот-
ності населення, екологічної культури, розуміння влас-
них екологічних прав, інтересів та обов’язків, підвищен-
ня еколого-економічної компетенції та відповідальності 
перед нинішнім і майбутніми поколіннями [1, с.7]. 
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Конференції сторін Рамкової конвенції ООН з питань 
зміни клімату COP21, зазначено, що «визнаючи, що зміни 
клімату є потенційно незворотною загрозою для 
людських суспільств і планети, це вимагає якнайширшо-
го співробітництва усіх країн». Там же підтверджено 
важливу роль «освіти, підготовки кадрів і інформування 
громадськості» [20, с.349].

Реформування національної освіти відповідно до цих 
документів вимагає її екологізації, що і є одним з найваж-
ливіших стратегічних завдань для МОН України, для всіх 
навчальних закладів країни. Згідно з згаданими вище 
рішеннями ЮНЕСКО та документами інших світових 
форумів, «міністерства освіти у всьому світі є відпові-
дальними за забезпечення того, щоб системи освіти були 
готові та реагували належним чином на проблеми стало-
сті, що існують зараз та виникатимуть у майбутньому. Це 
вимагає, окрім іншого, інтеграції освіти для сталого 
розвитку (ОСР) у навчальні програми та національні 
стандарти якості, а також формування відповідних 
системних показників, які встановлюють стандарти 
результатів навчання. ОСР слід розглядати як важливий 
фактор якості освіти і включати його до критеріїв оцінки 
якості національної системи освіти» [2]. 

У главі 36 Резолюції «Перетворення нашого світу: 
Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» 
було проголошено, що «освіта є фундаментом сталого 
розвитку» [11], а екологічне виховання та інформування 
населення, а також підготовка висококваліфікованих 
фахівців в галузі екології визнані одним із основних і 
необхідних засобів здійснення переходу до гармонійного 
розвитку всіх країн світу. Ключові питання ролі освіти в 
реалізації Порядку денного у сфері сталого розвитку на 
період до 2030 року були в центрі уваги під час обгово-
рення Платформи для дій «Освіта–2030», про яку згаду-
валося раніше. Зокрема, учасниками наголошено, що 
нині більшість держав розглядає інвестиції в наукові 
дослідження й запровадження інновацій як важливий 
крок до забезпечення їх стійкого економічного зростан-
ня. 

З огляду на це, національна екологічна політика в 
сучасних умовах розглядається як інтегрований фактор 
соціально-економічного розвитку України, який сприяє 
забезпеченню її сталого розвитку. Для розробки і реалі-
зації такої  політики потрібні: нові рівні екологічної 
компетентності спеціалістів, відповідальних за прийнят-
тя управлінських рішень; розуміння суспільством необ-
хідності підвищення екологічної свідомості, культури, 
відповідальності. У цьому і полягає одне з головних 
завдань екологічної освіти [4, с. 85]. 

Відповідно до Закону України «Про основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики України на 
період до 2020 року» від 21 грудня 2010 р. [17] підвищення 
рівня суспільної екологічної свідомості визначається як 
першочергова стратегічна мета національної екологічної 
політики. Безперервна екологічна освіта має бути спря-
мована на: а) забезпечення системної екологізації галу-
зей економіки, сфер життєдіяльності суспільства шляхом 
інтеграції екологічної політики, освіти, етики в програ-
ми державного, галузевого, регіонального та місцевого 
розвитку; б) сприяння впровадженню інноваційних 
програм забезпечення екологічно збалансованого 
природокористування, зокрема, засобами екологічної 
освіти для сталого розвитку (далі – СР); в) розвиток парт-
нерства «громадськість-освіта-влада-бізнес»; г) освітнє 
забезпечення удосконалення регіональної екологічної 

Відповідно до Конституції України (ст. 50) кожен грома-
дянин має право на безпечне для життя і здоров’я довкіл-
ля та на відшкодування завданої порушенням цього 
права шкоди. Кожному громадянину гарантується право 
вільного доступу до екологічної інформації, а також 
право на її поширення. Така інформація ніким не може 
бути засекречена [6].

Глобальна екологізація освіти та розвиток освіти в 
інтересах сталого розвитку, як відомо, беруть свій поча-
ток в міжнародному природоохоронному співробітни-
цтві, активним учасником якого є наша держава. Догово-
рами України з ЮНЕСКО, а також з Європейським Спів-
товариством та його державами-членами ще до прийнят-
тя Конституції України було передбачено співробітни-
цтво в сфері екологічної освіти. Зокрема, в Протоколі про 
співпрацю між Україною та Організацією Об’єднаних 
Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) від 13 
квітня 1991 р. зазначається про те, що «питання екологіч-
ної освіти та виховання населення в дусі екологічної 
етики, створення загальнонаціональної системи такої 
освіти на всіх рівнях набули особливої важливості для 
України», яка має зробити внесок в діяльність ЮНЕСКО 
в розробці проблем екологічної етики. У ст. 63 «Навко-
лишнє середовище» Угоди про партнерство та співробіт-
ництво між Україною та Європейським співтовариством 
і його державами-членами, ратифікованої Законом Укра-
їни від 10 листопада 1994 р., було закріплено положення 
про те, що сторони будуть в цілях боротьби з погіршен-
ням стану довкілля розвивати і зміцнювати співробітни-
цтво, включаючи питання екологічної освіти та вихован-
ня [19]. 

Питання екологізації освіти обговорювалися на Саміті 
ООН зі сталого розвитку (25 вересня 2015 р.), де за участю 
представників 193 держав світу, у т. ч. і української делега-
ції на чолі з Президентом України, було одностайно 
прийнято «Порядок денний для сталого розвитку до 2030 
р.»  [11]. Прикро констатувати, що п'ять попередніх світо-
вих форумів з довкілля і розвитку (Стокгольм, 1972; 
«Ріо-92», 1992; «Ріо+5», 1997; «Ріо+10», Йоганнесбург, 
2002; «Ріо+20», 2012) не виправдали сподівань світової 
спільноти на реальний прогрес у практичному забезпе-
ченні сталого розвитку, гармонізації взаємодії суспіль-
ства з довкіллям. Більш ніж 40-річний шлях людства у 
пошуках сталого розвитку виявився недостатнім для 
досягнення бажаних цілей.

Усвідомлюючи винятково важливу роль освіти у досяг-
ненні цілей «Порядку денного для сталого розвитку до 
2030 р.», 38-ма сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО 
(листопад 2015 р.) акцентувала увагу на необхідності 
перейти нарешті від обіцянок та декларацій до реалізації 
освітою своєї соціальної місії щодо забезпечення реаль-
них змін у всіх сферах життєдіяльності сучасного суспіль-
ства, сприяння його розвитку на засадах сталості. 
Віддзеркаленням цих намірів став ухвалений сесією 
важливий документ – «Платформа для дій «Освіта-2030»  
[23], де вказується, що «освіта є суттєвою для успіху всіх 
цілей сталого розвитку». 

На зустрічі з науковцями та освітянами наприкінці 
грудня 2015 р. Президент України привернув увагу учас-
ників зустрічі до результатів Паризького саміту з питань 
зміни клімату, наголосивши, що Паризька угода – «Це – 
революція …, це дає нам можливість отримувати світові 
кошти для розвитку системи енергозбереження, енерго-
ефективності і захисту навколишнього середовища». У 
Паризькій угоді, прийнятій 12 грудня 2015 р. на 21-й сесії 
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політики, гармонізації місцевих планів дій з охорони 
навколишнього середовища та освітніх програм тощо.

Важливим є той факт, що на Конференції ООН зі 
сталого розвитку «Ріо+20», яка відбулася у червні 2012 
року в Ріо-де-Жанейро, Міністр екології та природних 
ресурсів України як представник офіційної делегації від 
нашої держави наголосив, що для досягнення цілей 
сталого розвитку України він вважає за доцільне запрова-
дження процесу екологізації освіти у всіх навчальних 
закладах з метою підготовки фахівців, підвищення рівня 
екологічної освіти населення [1, с.10]. У якості правового 
орієнтиру подальшого розвитку екологічної освіти в 
Україні у національному законодавстві виступає також 
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 р. [15], схвалена Указом Президента Украї-
ни від 25 червня 2013 р., в якій закріплено такий страте-
гічний напрям розвитку освіти в Україні, як екологізація. 
Таким чином, є усі підстави стверджувати, що екологіза-
ція національної освіти, у тому числі і вищої, на сучасно-
му етапі її реформування – одне з найважливіших страте-
гічних завдань Міністерства освіти і науки України.

Основні положення щодо екологічної освіти в нашій 
країні відображені у Законі України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» [18], в якому форму-
вання у населення екологічного світогляду передбачене 
як основний принцип охорони довкілля (п. «ж» ст. 3), 
закріплено право громадян на одержання екологічної 
освіти (п. "ж" ст. 9) поряд з іншими екологічними права-
ми. Одночасно із закріпленням права громадян на еколо-
гічну освіту в Законі встановлюється юридичний обов'я-
зок всіх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з вико-
ристанням природних ресурсів і призводить до впливу 
на стан навколишнього природного середовища, одержу-
вати екологічні знання. Закон визначає, що підвищення 
екологічної культури суспільства і професійна підготовка 
спеціалістів мають забезпечуватися загальною обов'яз-
ковою комплексною освітою та вихованням у сфері 
охорони навколишнього природного середовища в 
дошкільних закладах, у системі загальної середньої, 
професійної, вищої освіти, підвищення кваліфікації та 
перепідготовки кадрів (ст. 7). Організація екологічного 
виховання та екологічної освіти громадян покладається 
на Кабінет Міністрів України (п. "ж" ч. 1 ст. 17), Раду 
міністрів Автономної Республіки Крим ( п. "й" ч. 1 ст. 18) 
та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (п. 
"и" ст. 19).

Відображенням процесу поступової екологізації галу-
зевого освітнього законодавства стало закріплення у 
Законі України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. [12] 
серед основних завдань закладів вищої освіти такого 
завдання, як формування особистості шляхом правового 
та екологічного виховання (п.4 ч.1 ст. 26). Крім того, у 
чинному Законі Україні «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. 
[16] закріплюється юридичний обов’язок педагогічних та 
науково-педагогічних працівників виховувати у здобува-
чів освіти дбайливе ставлення до природного середови-
ща країни (ст. 54). 

Черговою важливою віхою на шляху екологізації вищої 
освіти в Україні стало Рішення колегії Міністерства 
освіти і науки України «Про екологізацію вищої освіти 
України з метою підготовки фахівців для сталого розвит-
ку», затверджене протоколом № 10 / 5-4 від 27 листопада 
2015 р. [13]. Зазначена колегія постановила вважати 
екологізацію вищої освіти в Україні одним із пріоритет-
них напрямів діяльності МОН України та всіх навчаль -

них закладів незалежно від їх форм власності та підпо-
рядкування. У цьому документі пропонується низка захо-
дів з метою підготовки екологічно компетентних фахів-
ців із новим способом мислення. 

Правовою основою для прискорення процесів екологі-
зації освіти у вищих навчальних закладах України для 
сталого розвитку є: 1) Порядок денний для сталого 
розвитку до 2030 р. [11]; 2) Платформа для дій «Осві-
та–2030» [23]; 3) Порядок денний на XXI століття 
(Ріо-де-Жанейро, 1992) [10]; 4) Підсумковий документ 
Конференції ООН зі сталого розвитку «Майбутнє, якого 
ми бажаємо» («Ріо+20», 2012) [25]; 5) Йоганнесбурзька 
декларація [5]; 6) План реалізації рішень Всесвітнього 
саміту ООН зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 рік) 
[9]; 7) Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року [15]; 8) Добровільні зобов’язання 
України на саміті «Ріо+20» щодо екологізації освіти 
(Greening of Education: Ukraine's Contribution) [24]; 9) 
Національна доповідь України «Освіта для сталого 
розвитку», 2012 р. [8]; 10) Концепція екологічної освіти 
України, затверджена рішенням Колегії Міністерства 
освіти і науки України (протокол № 13/6-19 від 20.12.2001 
р.) [14]; 11) рішення колегії Міністерства освіти і науки 
України «Про екологізацію вищої освіти з метою підго-
товки фахівців для сталого розвитку» від 27 листопада 
2015 р., протокол № 10/5-4 [13] тощо. 

Відповідно до Доповідної записки Ю. Ю. Туниці, члена 
колегії Міністерства освіти і науки України «Про екологі-
зацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців 
для сталого розвитку», екологізація освіти – це напов-
нення екологічними вимогами навчальних програм 
підготовки здобувачів вищої освіти з усіх галузей знань і 
спеціальностей. Вона повинна стати ключовим факто-
ром створення нової освітньої парадигми в процесі доко-
рінного реформування національної системи освіти. 
Тільки в такий спосіб можна виховати нову людину з 
еколого-економічним мисленням, яка спроможна буде 
забезпечувати сталий розвиток суспільства у гармонії з 
природою [21, с.10].

В умовах сталого розвитку України екологізацію освіти 
доцільно розглядати як: (а) багатоаспектне та складне 
соціально-правове явище комплексного характеру; (б) 
складову національної безпеки; (в) основоположний 
елемент державної екологічної політики; (г) вид еколо-
гічних прав громадян; (ґ) складник формування еколо-
гічної свідомості суб’єктів суспільних відносин; (д) прин-
цип екологічного права; (е) тип освітніх відносин; (є) вид 
реформаційної освітньої діяльності. Сьогодні стає дореч-
ним вести мову про формування комплексного міжгалу-
зевого правового інституту екологізації освіти.

Екологізація вищої освіти повинна базуватися на 
таких принципах, як комплексність, неперервність освіт-
нього процесу і його поширеність з урахуванням індиві-
дуальних професійних інтересів, стимулів та особливос-
тей соціальних і територіальних груп. При виробленні 
державної політики у сфері екологічної освіти слід керу-
ватися такими принципами: поширення системи еколо-
гічної освіти і виховання на всі верстви населення з 
урахуванням індивідуальних інтересів, стимулів та 
особливостей соціальних, територіальних груп та профе-
сійних категорій; комплексність екологічної освіти і 
виховання; неперервність процесу екологічного навчан-
ня в системі освіти, у тому числі підвищення кваліфікації 
та перепідготовки [1, с.14-15]. 

Вважаю, що екологізація вищої освіти може відбувати-
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ся за рахунок реалізації низки навчальних, наукових, 
організаційно-правових та інших заходів, впроваджува-
них як на національному, так і локальному рівнях, тобто у 
вищих навчальних закладах або органами місцевого 
самоврядування чи державними адміністраціями.

Висновок.
В умовах сьогодення усі соціальні, а особливо вироб-

ничі відносини, до яких залучається людина, містять у 
собі відносини з приводу природокористування, збере-
ження та відтворення довкілля. Тому екологічною має 
бути не тільки економіка, а й усі сфери життєдіяльності 
людини та соціуму. Випускник університету внаслідок 
навчання має стати не тільки фахівцем, а й громадяни-
ном, відповідальним споживачем, членом сім'ї і терито-
ріальної громади з високим рівнем екологічної культури. 
Отже, формування екологічної компетентності випус-
кника закладу вищої освіти відбувається з урахуванням 
того, що сферами її вияву є не тільки професійна діяль-
ність, а й соціально-економічна загалом (споживання, 
господарювання, фінансова та ін.), політико-правова, 
духовна, сімейно-побутова, культурно-дозвільна. Наше 
покоління чи не перше, яке відчуло на собі вкрай складні 
еколого-економічні проблеми. Оскільки ці проблеми 
поступово загострюються, то нинішнє покоління 
зобов’язане розробити й прийняти конкретні заходи 
щодо їх усунення.

Необхідність екологізації освіти визнається вже всіма 
дослідниками, тому що тільки постійне поповнення 
екологічних знань може забезпечити необхідний рівень 
екологічної грамотності населення. Освіта в галузі 
екології має стати органічним складником усієї системи 
освіти, а її зміст має змінюватися залежно від соціаль-
но-економічних умов, характеру і стану проблем навко-
лишнього середовища [7, с.171].

Освіта України стоїть на початку тривалого, доленос-
ного шляху екологізації знань як епохального завдання 
сучасності. Екологізація знань забезпечить екологізацію 
традиційної економіки, приведення її у відповідність із 
законами природи, підготовку і виховання нової людини 
з принципово новим способом економічного мислення, а 
в остаточному підсумку – до гармонійного співіснування 
суспільства і природи, формування майбутньої екологіч-
ної цивілізації.
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Постановка проблеми. Екологічне право – галузь 
права, яка нині активно розвивається. Особливістю 
екологічного права є його комплексність, що в свою 
чергу обумовлює надзвичайну різноманітність норма-
тивно-правових актів, які є джерелами цієї галузі, які 
включають крім власне «екологічних» законів ще й 
нормативні акти інших, суміжних галузей права. За оцін-
ками європейських фахівців з екологічного права, станом 
на сьогодні законодавство Європейського Союзу (надалі 
- ЄС) у сфері охорони довкілля є одним з найбільших 
повних, розроблених, прогресивних і досконалих. [1, c. 
732] Тому адаптація екологічного законодавства України 
до стандартів ЄС є цілком актуальним на сьогодні.

Метою статті є аналіз особливостей екологічного зако-
нодавства України, проблем його кодифікації та адапта-
ції його до екологічних стандартів ЄС.

Виклад основного матеріалу. Питання кодифікації 
екологічного законодавства, в тому числі питання 
прийняття Екологічного кодексу України  є актуальним і 
це питання набуває широкого обговорення. Удоскона-
лення екологічного законодавства стало позитивною 
традицією і тенденцією розвитку цього блоку правового 
регулювання, особливо з часу прийняття і введення в 
чинність Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» від 25 червня 1991 року.
Удосконалення екологічного законодавства можна 

розумієти, як системний процес діяльності уповноваже-
них органів держави та утворення ними робочих груп 
щодо підготовки законопроектів, спрямованих на урегу-
лювання екологічних правовідносин, внесення до уже 
чинних відповідних змін та доповнень, що випливають із 
практики застосування актів екологічного законодавств, 
виконання вимог міжнародних Конвенцій та інших дого-
ворів, взятих Україною зобов’язань у цій сфері. Кодифіка-
ція — це створення нового, вдосконаленого норматив-
но-правового акта шляхом часткової або значної зміни 
їхнього змісту.

Загалом, за період незалежності нашої держави все 
екологічне законодавство було оновлене. Було прийнято 
ряд нових законів і підзаконних правових актів по 
проблемам екології, намітилась тенденція до реалізації 
міжнародноправових документів по екологічним питан-
ням в якості частини національного законодавства. [12, 
с.550]

Можна сказати, що існуючі нині закони містять все ж 
таки серйозні недоліки: вони мають занадто багато 
декларативних положень; слабке регулювання процедур 
(екологічного нормування, ліцензування, організації та 
проведення екологічної експертизи тощо); відсутність 
ефективних механізмів реалізації нормативних вимог 
(яскравим прикладом колізійних норм є суперечність 
Земельного та Водного кодексу, адже тоді як Земельний 
кодекс допускає приватну власність на об’єкти водного 
фонду, водним кодексом цього не передбачено) [4, с. 86]. 

Ідею створення українського Екологічного кодексу 
підтримують такі науковці як Юрій Шемшученко, Галина 
Балюк, Світлана Кузнєцова та ін.  

У теорії екологічного права також були запропоновані 
різні форми кодифікації: Основи природоохоронного 
законодавства, комплексний Закон “Про охорону навко-
лишнього середовища”, “Основи законодавства про 
охорону навколишнього середовища”, “Кодекс про охоро-
ну й раціональне використання природних ресурсів”. 

Екологічні кодекси існують як в деяких розвинутих 
європейських країнах – таких як Франція, Швеція, Італія, 
так і в ряді країн – колишніх членів СРСР – Казахстані, 
Таджикистані. Тим більше, існує навіть Модельний 
екологічний кодекс для держав-членів СНД. [10]
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ті-решт, відповідні норми екологічного законодавства 
просто були скасовані з тим, щоб не перешкоджати дії 
норм бюджетного законодавства. Варто звернути увагу й 
на той факт, що в Україні, як і в більшості пострадянських 
держав, поряд зі створенням широкого спектру норма-
тивно-правових актів екологічної спрямованості, все ще 
зберігається автономність, відокремленість регулювання 
відносин у цій сфері від регламентації економічних та 
соціальних процесів. Часто очікуваний позитивний 
вплив норм екологічного законодавства нівелюється 
дією законодавства інших галузей, насамперед господар-
ського, які не пов’язані, чи не повною мірою пов’язані з 
екологоправовою регламентацією, не забезпечені ґрун-
товно опрацьованими механізмами реалізації передба-
чених ними заходів[9 c.170]

Привертає увагу й проблема визначення рівнів можли-
вого й граничного впливу на довкілля, оптимальної 
територіальної організації суспільного життя в інтересах 
збереження екологічної рівноваги та створення сприят-
ливих умов життя людей, позитивного впливу на їх 
суспільну свідомість, правового забезпечення економіч-
ної оцінки природних ресурсів, екологічної шкоди, спри-
чиненої господарською діяльністю, механізмів забезпе-
чення відтворення та можливого рівня трансформації 
довкілля в інтересах створення сприятливих умов життя 
людини.

Перелік актуальних проблем не є вичерпним. Його 
формування також має бути одним з актуальних питань 
для обговорення фахівців з екологічного права в процесі 
кодифікації.

Одним з факторів, що впливає на розвиток законодав-
ства України в сфері охорони навколишнього середовища 
є політика Європейського Союзу.

У січні 2011 р. набрав чинності Закон України «Про 
основні засади (стратегію) державної екологічної полі-
тики до 2020 року». Принципово важливим є завдання 
запровадження до 2020 р. екосистемного підходу в управ-
лінську діяльність та адаптація законодавства України у 
сфері збереження довкілля відповідно до вимог дирек-
тив ЄС.

Структури екологічного законодавства України і ЄС 
істотно відрізняються, а їх порівняння вказує на певні 
недоліки структури українського законодавства, а саме: 
відсутність таких розділів, як: управління відходами, 
контроль за промисловим забрудненням і управління 
ризиком, хімічні речовини і генетично модифіковані 
організми, шум від машин і механізмів, які існують в 
структурі законодавства ЄС. [11, c.162]

Важливим напрямом трансформації державної еколо-
гічної політики в умовах інтеграції є приведення україн-
ської системи податків та штрафів  в екологічній сфері до 
стандартів ЄС, яке має передбачати суттєве (науковооб-
ґрунтоване та суспільноприйнятне) підвищення еколо-
гічних податків та, особливо, штрафів до рівня, при 
якому вони виконували б не тільки функцію наповнення 
Державного бюджету, але й стали дієвим інструментом 
захисту довкілля, сприяючи та стимулюючи запрова-
дження суб’єктами господарювання та суспільства в 
цілому заходів щодо недопущення та зниження рівня 
забруднення навколишнього середовища. На думку 
професора О. Веклич, головного наукового співробітни-
ка Інституту економіки природокористування та сталого 
розвитку НАН України, у разі приведення вітчизняної 
системи екологічних податків до стандартів ЄС їх питома 
вага в зведеному бюджеті України могла б збільшитися 

Наприклад, Екологічний кодекс Швеції був прийня-
тий у 1998 р. та набрав чинності 1 січня 1999 року. Він 
замінив 15 правових актів, основні положення яких були 
об’єднані в кодексі [5, с. 218]. 

Екологічний кодекс Франції був прийнятий у 2000 
році. До нього ввійшло 39 законів, які були прийняті до 
2000 року. [6, с. 218].

На відміну від Кодексу Швеції, Екологічний кодекс 
Франції побудований за пандектною системо, оскільки 
його норми об’єднані в Загальну та Особливу частини. 
Загальна частина включає положення про основні прин-
ципи, на яких базується екологічне законодавство, про 
державні органи, про цілі Екологічного кодексу. Особли-
ва частина містить норми, що стосуються охорони вод, 
лісів, повітря, регламентує діяльність щодо поводження з 
відходами та небезпечними речовинами. На даний 
момент Кодекс являє собою систематизований звід норм, 
що відносяться до екологічної сфері. На сьогоднішній 
день французький досвід кодифікації норм правового 
регулювання охорони навколишнього середовища є 
одним з найбільш вдалих. Небагато країн можуть похва-
литися таким багатим і передовим законодавством в 
області правового регулювання охорони навколишнього 
середовища, особливо з огляду на те, що в останні кілька 
років охорона навколишнього середовища займає пріо-
ритетне місце у внутрішній і зовнішній політиці Франції. 
[7, с. 45].

У Федеративній Республіці Німеччина комплексним 
еколого-правовим актом ФРН є Федеральний закон про 
охорону природи і ландшафтне планування від 20 грудня 
1976 р., який продовжує діяти з численними змінами і 
доповненнями. При цьому, до відповідного комплексно-
го закону приєднується ряд вузькоспеціалізованих зако-
нів, таких як Закон про емісії 1974 г., про захист від 
авіашуму від 30 березня 1971 року, про хімікалії 1990 року, 
про генну інженерію від 22 грудня 1993 р., про рециркуля-
ції у виробничій сфері від 27 вересня 1994 і т. д [14, с. 239]. 

Повертаючись до України, слід зазначити, що і в нас 
була спроба створення Екологічного кодексу. Так, в 2004 
р. за участю Ю.С. Шемшученка, Н.Р. Малишевої та А.П. 
Гетьмана був розроблений проект Екологічного кодексу 
[11, c.551] В. В. Костицький зазначає, що під його керів-
ництвом у 2009 році, робочою групою на замовлення, 
тоді ще Міністерства охорони навколишнього природно-
го середовища України, також було підготовлено проект 
Екологічного кодексу України, який складався із загаль-
ної та особливої частини, 14 розділів, 65 глав та 418 статей 
[8, с. 79]. Тож можна зробити висновок про те, що наразі 
немає єдиної думки серед науковців-розробників щодо 
змісту і структури кодексу, об’єму кодифікації та інших 
параметрів.

Незважаючи на вище сказане, існує низка проблем на 
шляху до ефективної кодифікації екологічного права в 
Україні.

Значною мірою не узгоджується з критеріям сталості, 
екологічними цілями суспільства й бюджетне законодав-
ство України. Кілька років відповідними законами про 
Державний бюджет України на конкретний рік зупиня-
лась дія тих норм екологічного законодавства, які регла-
ментують, зокрема, спрямування частини коштів, одер-
жаних від зборів за використання природних ресурсів, та 
грошових стягнень за порушення норм і правил охорони 
навколишнього природного середовища, до республікан-
ського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів 
охорони навколишнього природного середовища. Вреш-
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до 6-9 % порівняно з нинішнім рівнем у майже 3 млрд. 
грн., або лише 1% податкових надходжень. [2, c.7]

До першочергових дій щодо гармонізації екологічного 
законодавства України до вимог Європейського Союзу 
необхідно віднести такі: 

– розробка і затвердження нових законів, зокрема про 
зони надзвичайних екологічних ситуацій, екологічне 
страхування, рибне господарство, рослинний світ, еколо-
гічна (природно-техногенна) безпека; рекреаційні зони, 
курортні, лікувально-оздоровчі зони і зони з особливими 
умовами природокористування; Екологічного кодексу, 
законів про екологічну інформацію, екологічну освіту;

 – внесення змін і доповнень до законів України: «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про 
тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд», 
«Про екологічний аудит», а також в Лісовий кодекс, 
Водний кодекс, Кодекс про надра, Земельний кодекс;

 – підготовка нормативно-правових актів, які затвер-
джує Кабінет Міністрів України;

- внесення змін і доповнень до Кодексу про адміністра-
тивні правопорушення (розділ «Адміністративна відпо-
відальність за екологічні правопорушення»), Криміналь-
ного кодексу (розділ «Екологічні злочини»), Цивільного 
кодексу України (розділ «Відшкодування збитків за 
екологічні правопорушення»);

– внесення змін і доповнень до діючих законів, які 
визначають статус центральних і місцевих органів 
державної виконавчої влади в сфері охорони навколиш-
нього середовища і використання природних ресурсів.[11, 
c. 162]

Крім того, відповідно до Закону України «Про ратифі-
кацію Протоколу про приєднання України до Договору 
про заснування Енергетичного Співтовариства» від 
15.12.2010 р. № 2787-VI Україна взяла на себе зобов’язання 
щодо імплементації чотирьох директив ЄС екологічного 
спрямування, а саме: [5]

– Директиви 1999/32/ЄС щодо зменшення вмісту сірки 
у певних видах рідкого палива;

- Директиви 85/337/ЄЕС про оцінку наслідків впливу 
деяких громадських і приватних проектів на навколишнє 
середовище;

– Директиви 79/409/ЄЕС (ст. 4, 2) про збереження 
диких птахів;

 –Директиви 2001/80/ЄС про обмеження викидів 
деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих 
спалювальних установок.

Отже, на міждержавному рівні державна екологічна 
політика України повинна формуватись та реалізовува-
тись через зміцнення двосторонніх та багатосторонніх 
зв’язків з країнами-членами ЄС на основі вдосконалення 
існуючої законодавчої бази.

Висновок. На сьогодні нормативне забезпечення 
екологічного права являє собою розгалужену систему 
законодавчих та нормативно-правових актів різної юри-
дичної сили та сфер застосування. Зменшення великої 
кількості актів, що регулюють екологічні відносини, 
модернізація екологічних норм та заповнення прогалин 
у законодавстві, приведення національного екологічного 
законодавства до міжнародних стандартів та стандартів 
ЄС обумовлює необхідність кодифікації екологічного 
законодавства.

Доцільність кодифікації екологічного законодавства 
підтверджує і міжнародний досвід, адже в ряді європей-
ських країн такі кодифіковані акти успішно функціону -

ють, виконують свої завдання у сфері захисту екології.
На нашу думку, Екологічний кодекс України не зможе 

врегулювати абсолютно всі суспільні відносини, які є 
предметом екологічного прав, яким би досконалим він 
не був. Так чи інакше, в новоствореному кодексі буде ряд 
бланкетних норм, які відсилатимуть до інших норматив-
но-правових актів у сфері екологічного права.

Беззаперечно систематизація екологічного законодав-
ства є необхідною для України. Проте спершу необхідно 
вдосконалити та впорядкувати вже існуючі норматив-
но-правові акти в сфері екологічного права, а вже потім 
прагнути створити єдиний кодифікований акт.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ АРКТИКИ

INTERNATIONAL LEGAL MODE OF ARCTIC

Дана стаття присвячена проблематиці правового 
статусу полярного регіону, а саме Арктики, у міжнарод-
ному праві. У статті розкриваються питання визначення 
міжнародно-правового статусу арктичного регіону 
шляхом аналізу міжнародних актів, прийнятих Організа-
цією Об’єднаних Націй. У висновках подається думка, що 
визначення подальшого міжнародно-правового статусу 
Арктики буде залежати від ходу міжнародного співробіт-
ництва арктичних країн.

This article is devoted to the problem of the legal status of 
the polar region, namely the Arctic, in international law. The 
article reveals the issues of determining the international legal 
status of the Arctic region by analyzing the international acts 
adopted by the United Nations. The conclusion is that the 
definition of further international legal status of the Arctic 
will depend on the course of international cooperation of the 
Arctic countries.

Ключові слова: Арктика, арктичний шельф, арктичні 
держави, міжнародне співробітництво, правовий статус.

Keywords: Arctic, the Arctic shelf, Arctic states, 
international cooperation, legal status.

Постановка проблеми. Глобальне потепління і 
активне танення льоду в Арктиці різко посилили увагу до 
цього регіону з боку міжнародного співтовариства. 
Одночасно був «розморожений» складний клубок 
проблем, пов’язаних з визначенням арктичними країна-
ми своїх прав в цій частині земної кулі. Хоча, все ж 
арктичний регіон здавна був і залишається в сучасних 
умовах зосередженням багатоманітних політичних, 
міжнародно-правових, економічних, екологічних, 
військово-стратегічних інтересів провідних країн світу і, 
насамперед, північних держав. 

Різними аспектами права Арктики займаються в 
основному іноземні науковці та аналітики. Питання 
геополітичного значення арктичного регіону викладені 
в роботах Д. Семушина, Л. Хейнінена, І. Жудро. Збройну 
конфронтацію в Арктичному регіоні розглядають С. 
Боргірсон, А Храмчишин, Д. Сєдов. Проблеми поділу 
Арктики, конкуренцію за природні ресурси та альтерна-
тивні шляхи вирішення цих питань досліджують І. 
Міхіна, Л. Рябова, Н. Аарсетер, А. Вилегжаніна, В. П. 
Кисловський, Ю. Ф. Лукін. Проте, оскільки міжнародні 

відносини, об’єктом яких є Арктика, постійно виникають 
чи змінюються, то відповідно це впливає на рух течії 
доктрини.   

Слід підкреслити, що на початку XXI століття арктич-
на проблематика набула ще більшої актуальності та 
наукової ваги у новітніх економічних, політологічних, 
міжнародно-правових та міждисциплінарних досліджен-
нях. На наш погляд, значне зростання науково-пізна-
вального і прикладного інтересу до полярного регіону 
обумовлене тим‚ що природні і мінеральні ресурси 
Арктики являють собою величезний природоресурсний і 
сировинний резерв глобального значення для всієї 
нашої планети. За даними експертів з геологічної служби 
Сполучених Штатів Америки, в цьому регіоні зосередже-
но 13% нерозвіданих загальносвітових запасів нафти і 
30% природного газу [1]. Достатньо сказати, що сьогодні 
вже понад 60 держав світу офіційно засвідчили про свої 
наміри щодо участі в освоєнні Арктики. Крім того‚ слід 
враховувати‚ що 70% із 90% арктичних просторів покри-
тих кригою‚ яка відіграє важливу роль у формуванні 
полярних температур [2].

Виклад основного матеріалу. 
Унікальне геополітичне розташування, величезний 

ресурсний потенціал і планетарне, економічне значення 
Арктики обумовили її статус як регіону особливих стра-
тегічних інтересів провідних країн світу у XXI столітті. 
Цілком закономірно, що світова соціогуманітарна, зокре-
ма і міжнародно-правова думка прикута до нової 
глобальної проблеми‚ пов’язаної з інноваційним, техно-
логічним освоєнням універсальних просторів та ресурсів 
Арктики, яка займає одну шосту частину поверхні землі. 
Слід підкреслити‚ що у західній юридичній науці навіть 
з’явився такий новий інститут міжнародного права як 
«арктичне право»‚ який має комплексний і міжгалузевий 
характер‚ враховуючи той факт‚ що Арктика стала пред-
метом системних міждисциплінарних досліджень [3].

Крім того, правовий режим в Арктиці поєднує норми 
національного законодавства та міжнародного права в 
силу екологічних‚ кліматичних‚ історичних особливос-
тей регіону. В результаті в ній діє достатньо широка та 
розгалужена правова система‚ що складається із взаємо-
пов’язаних міжнародно-правових та внутрішньодержав-
них законодавчих норм‚ які спрямовані на охорону 
арктичних природних комплексів. На сьогоднішній день 
одним із актуальних і суперечливих питань міжнародно-
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ної економічної зони шириною до 200 морських миль. В 
її межах прибережна держава здійснює свої права і юрис-
дикцію щодо рибальства і використання природних 
ресурсів. При цьому морська акваторія в межах 
200-мильної зони залишалася відкритою для морепла-
вання і рибальства.

Конвенція визначила, що виняткова економічна зона 
(200 морських миль) не входить до складу державної 
території. У своїй економічній зоні держава має переваж-
не право на видобуток корисних копалин. Решта надр 
знаходяться в загальному користуванні [5]. За межами 
економічних і юридичних зон прибережних держав, 
затверджений міжнародний район морського дна, ресур-
си якого оголошені «спільною спадщиною людства».

У документі було визначено, що виключна економічна 
зона може бути розширена на ще на 150 морських миль, 
якщо країна зможе довести, що арктичний шельф є 
продовженням її території. В цьому випадку межа конти-
нентального шельфу повинна встановлюватися на основі 
рішення Комісії ООН з міжконтинентального шельфу. 

В результаті Конвенція 1982 року обмежила територі-
альні претензії арктичних держав 350 морськими 
милями, але лише в тому випадку, якщо континенталь-
ний шельф простягається за 200-мильну зону. Таким 
чином, Конвенція 1982 року, встановивши ширину тери-
торіальних вод і виняткову економічну зону, зафіксувала 
межі територіальних претензій арктичних держав.

З врахуванням того, що неосяжні морські і льодові 
простори Арктики в сучасних умовах все більше стають 
об’єктом господарсько-економічної та екологічної діяль-
ності провідних держав світу, Україна, незважаючи на 
складні геополітичні умови свого розвитку залишається 
впливовою морською і науковою державою, а тому має 
брати активну участь у фаховому дослідженні, експерт-
ному обговоренні та прийнятті на рівні авторитетних 
міжнародних організацій теоретичних і прикладних 
правових проблем, пов’язаних з освоєнням природних 
ресурсів полярного регіону, захисту його навколишнього 
середовища. Такий підхід повною мірою відповідає реко-
мендаціям провідних європейських експертів‚ які вивча-
ли стан дослідницької та інноваційної системи України. 
У своєму фінальному звіті вони‚ зокрема‚ звернули увагу‚ 
вітчизняних урядовців на те‚ що Україні слід упевнено 
рухатися шляхом інтернаціоналізації та відкриття світові 
її науково-технологічної й інноваційної систем [6].

В контексті теоретичних засад державної морської 
політики України, важливим є розуміння того, що діалек-
тичний зв'язок між компонентами океанічного середо-
вища та системного підходу до їх дослідження і освоєння 
обумовлюють необхідність формування в єдине ціле 
знань про Світовий океан. На нашу думку, Україна може 
використати потенційні можливості Арктичної Ради з 
метою створення такого оптимального режиму в цьому 
полярному регіоні, який би враховував і її законні інтере-
си [7]. 

Висновок і подальші перспективи. 
Висновки з даного дослідження і перспективи. На 

сьогоднішній день Арктика є потенційним об’єктом для 
видобутку сировини для багатьох країн. Відтак, ці 
арктичні країни претендують на освоєння арктичних 
вод, і кожна прагне «перетягнути ковдру на себе». Відтак, 
перспективи визначення міжнародно-правового статусу 
Арктики будуть перебувати під потужним пресингом 
суперництва за забезпечення надійного доступу до 

го арктичного співробітництва є делімітація континен-
тального шельфу. 

Необхідно зазначити‚ що в центрі уваги зарубіжних та 
вітчизняних наукових кіл перебуває проблема встанов-
лення зовнішніх кордонів арктичного шельфу в Північ-
ному Льодовитому океані. Цікавим у цьому контексті є 
послання президента США Г. Трумена №2667 від 28 
вересня 1945 року. У ньому декларувалось, що природні 
багатства поверхні і надр континентального шельфу, 
знаходяться під водами відкритого моря, але прилеглі до 
берегів США, а тому належать США і підпорядковуються 
юрисдикції та контролю з боку американської влади.

Канада не раз пред'явила свої права на арктичні води і 
Північний полюс. З метою захисту своїх інтересів Канада 
пішла на розширення територіальних вод до 12 миль, що 
перекривало проходи через канадський арктичний 
архіпелаг. Крім цього, Канада прийняла Закон про 
забруднення арктичних вод, який дозволяв їй відстоюва-
ти свої претензії на арктичний простір.

З розширенням та інтенсифікацією господарського 
освоєння полярного регіону, погіршенням екологічної 
ситуації в ньому, розвитком міжнародного співробітни-
цтва арктичних держав та загостренням конкуренції між 
ними, появою нових арктичних гравців виникла прин-
ципово нова геополітична обстановка, яка диктує необ-
хідність розробки системної і збалансованої політики, її 
міжнародно-правових аспектів як на рівні окремих країн, 
так і на рівні міжнародних організацій. Потрібно також 
зважати на те‚ що комплекс неврегульованих міжнарод-
но-правових проблем полярного регіону обумовлює 
достатньо складний і певною мірою суперечливий 
характер довготривалого процесу удосконалення його 
правового режиму.

У зв’язку з цим, у 1958 році в Женеві була прийнята 
Конвенція ООН про континентальний шельф, яка визна-
чила універсальні правила його розмежування. Стаття 1 
Конвенції презюмувала, що поняття континентальний 
шельф застосовується до «поверхні і надр морського дна 
підводних районів, що примикають до берега, але знахо-
дяться поза зоною територіального моря, до глибини 200 
метрів, або, за цією межею, до такого місця, до якого 
глибина вод дозволяє розробку природних багатств цих 
районів» [4]. Відповідно до цього документа, континен-
тальний шельф закінчується там, де глибина вод не 
дозволяє розробляти природні ресурси. Це означає, що 
держава не повинна представляти в передбачену конвен-
цією Комісію ООН по межам континентального шельфу 
будь-які дані для обґрунтування прав на континенталь-
ний шельф за 200-мильною межею.

Конвенція містила чітку вказівку на право прибереж-
них держав «створювати споруди на їх континентально-
му шельфі для використання морських природних ресур-
сів, а також створювати зони безпеки навколо цих споруд 
з ціллю забезпечити їх захист» [4].

Новий етап у розвитку Арктики, визначенні міжнарод-
но-правового статусу арктичних просторів або іншими 
словами, нового перегляду кордонів, почався після 
прийняття в 1982 році Конвенції ООН з морського права, 
яка набула чинності у 1994 році. 

Дана конвенція підтвердила абсолютний суверенітет 
прибережної держави на 12-мильну зону територіальних 
вод і встановила, що держава має одноосібне суверенне 
право розпоряджатись континентальним шельфом на 
всій його протяжності [5]. За межами територіальних вод 
(12 морських миль) допускається встановлення виключ -
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місценародження нафти і газу, розташованих в регіоні, а 
успіх вирішення спірних питань буде багато в чому 
визначатися подальшою динамікою міжнародного 
співробітництва.
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