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THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES  
OF MULTICULTURALISM POLITICS 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Проаналізовано наукові підходи до розуміння сутності політики мультикультуралізму. Розкрито позитивні та негатив-
ні наслідки вказаної політики з урахуванням наявного закордонного досвіду. Встановлено, що критики політики муль-
тикультуралізму звертають увагу на те, що вона руйнує єдність суспільства, обмежує права культурної більшості, 
породжує серед мігрантів феномен власної переваги тощо. Доведено, що політика мультикультуралізму має потуж-
ний демократичний потенціал, оскільки вона створює реальні умови неконфліктного співіснування різних культурних 
груп у межах території держави. Наголошено на тому, що політика мультикультуралізму є ефективним інструментом 
вирішення проблеми співіснування культур за умови пошуку нових форм і методів її реалізації з урахуванням націо-
нальних та історичних особливостей розвитку кожного суспільства. Зроблено висновок стосовно доцільності впрова-
дження політики мультикультуралізму в Україні. 

Ключові слова: політика; мультикультуралізм; полікультурне суспільство; міжкультурний діалог; 
соціокультурний конфлікт 

*** 
Policies of multiculturalism are one of the options for solving the problem of peaceful coexistence of representatives of dif-
ferent cultures on the state territory. Despite a large number of publications on the problems of multiculturalism, the social 
sciences and humanities do not have a single position on the meaning of this category, as well as the appropriateness of in-
troducing a corresponding state policy in modern conditions. The object of research is social relations that determine the 
features of coexistence of representatives of different cultures on the state territory. The subject of research is the ad-
vantages and disadvantages of multiculturalism policy. The purpose of the article is to reveal the positive and negative con-
sequences of the policies of multiculturalism, taking into account the achievements and mistakes of its implementation in the 
leading countries of the world. The need to achieve the purpose of the study led to the use of so methods of cognition as 
formal-logical, systemic, historical, critical and comparative. The scientific approaches to understanding the essence of the 
policy of multiculturalism are analyzed. The positive and negative consequences of this policy were revealed taking into ac-
count the existing foreign experience. It has been established that critics of the policy of multiculturalism draw attention to 
the fact that it destroys the unity of society, restricts the rights of the cultural majority, and creates preconditions for the 
emergence of intercultural conflicts and so on. It is proved that the policy of multiculturalism has a strong democratic poten-
tial since it creates real conditions for non-conflicting coexistence of different cultural groups. It is concluded that the policy of 
multiculturalism remains an effective tool for solving the problem of coexistence of cultures subject to search for new forms 
and methods for its implementation taking into account national and historical peculiarities of the development of each socie-
ty. The practical value of the work lies in the fact that the substantiated provisions and conclusions in it deepen the scientific 
knowledge of multiculturalism politics. The obtained results can be used in the process of teaching the theory of state and 
law, comparative law and in solving practical problems related to the process of improving intercultural dialogue in Ukraine. 

Key words: politics; multiculturalism; multicultural society; intercultural dialogue; socio-cultural conflict 

© Волошенюк О.В., 2019 
Open access under CC BY license 
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Постановка проблеми 

Проблематика міжкультурної взаємодії, 
мирного співіснування представників різних 
ментальних традицій в межах єдиного політи-
ко-правового простору не є новою, однак в 
умовах масової транснаціональної міграції 
вона набуває нового звучання. Реальність є 
такою, що сучасна соціальна динаміка не сті-
льки призводить до гармонійного поєднання 
різних світоглядних моделей життєдіяльності 
та їх культурного збагачення, скільки створює 
підґрунтя для відродження забутих і появи 
нових етнічних, релігійних, соціокультурних 
конфліктів, сприяє розповсюдженню проявів 
расизму і дискримінації. Показовою є ситуа-
ція, що склалася в об’єднаній Європі, яка пе-
реживає кризу, пов’язану з неконтрольованим 
напливом біженців африкансько-азійського 
походження. Усе це свідчить про важливість 
пошуку дієвих механізмів досягнення культу-
рної узгодженості суспільства, що є однією з 
умов стабільності державно-правової форми 
організації влади у сучасному світі. 

Злободенність політики мультикультуралі-
зму зумовлює сталий науковий інтерес до різ-
них її аспектів, які широко дискутуються у фі-
лософії, соціології, економіці, політології, 
юриспруденції, педагогіці. Особливу увагу да-
ній проблематиці приділяють західні автори, 
зокрема С. Бенхабіб (Seyla Benhabib, 2002) 
досліджує вплив культурних факторів на полі-
тичні процеси [1], М. Боммес (Michael 
Bommes, 2006) розкриває особливості форм 
соціальної ідентичності в умовах міжнародної 
міграції [2], Н. Глейзер (Nathan Glazer, 1997) 
аналізує наслідки демографічного, релігійного 
і культурного розмаїття багатонаціональних 
суспільств [3], У. Кимлика (Will Kymlicka, 1995) 
відстоює модель "жорсткого" мультикульту-
ралізму [4], а Ч. Кукатас (Chandran Kukathas, 
2003) відповідно, перебуває на позиції "м’я-
кого" мультикультуралізму [5]. У пострадян-
ському просторі вказана проблематика при-
вертає увагу таких авторів, як С. Бондарук 
(мультикультурний розвиток в Україні), С. Дро-
жжина (реалізація концептуальної моделі 
мультикультуралізму в українському соціумі), 
А. Колодій (особливості американської докт-
рини мультикультуралізму), О. Куропятнік 
(проблеми соціальної стабільності поліетніч-
них суспільств), В. Малахов (мультикультура-
лізм у Західній Європі) та ін. Слід відзначити, 
що незважаючи на чималу кількість публікацій 
з проблем мультикультуралізму, у соціально-

гуманітарних науках на сьогоднішній день так і не 
склалась єдина позиція щодо змісту цієї категорії, 
а також з приводу доцільності чи недоцільності 
запровадження відповідної політики держави в 
сучасних умовах. 

Отже, метою статті є розкриття переваг і недо-
ліків політики мультикультуралізму, з урахуванням 
здобутків і помилок її здійснення у провідних краї-
нах світу. Її новизна полягає у систематизації ар-
гументів противників і прихильників теорії та прак-
тики мультикультуралізму. Завданнями статті є 
характеристика основних проблемних моментів 
реалізації політики мультикультуралізму, узагаль-
нення доводів апологетів останньої, формулю-
вання висновку щодо можливості й умов впрова-
дження політики мультикультуралізму в Україні. 

Критика політики мультикультуралізму 

Критичне ставлення до вказаної політики 
об’єднує представників різних і навіть протилеж-
них поглядів. Наприклад, В.Л. Назаров виокрем-
лює консервативну і ліберальну критику мульти-
культуралізму [6, с.33–34]. Перша (найбільш 
одіозними її представниками є неонацисти в Ні-
меччині, активісти ультраправої "Англійської ліги 
оборони" в Англії або партії Марін ле Пен у Фран-
ції) звертає увагу на небезпеку демографічного, 
економічного і релігійного тиску з боку мігрантів з 
країн третього світу на етноси "старої Європи"; 
друга принципово не заперечує можливість існу-
вання в одній державі різноманітних культур, але 
вказує на інші негативні наслідки політики мульти-
культуралізму. Розглянемо найбільш важливі з 
аргументів противників останньої. 

Основним недоліком мультикультуралізму його 
критики вважають заперечення принципу єдиного 
суспільства й упровадження замість нього кон-
гломерату громад, об'єднаних загальним грома-
дянством. Мультикультуралізм ніби консервує 
традиційно-общинні відносини, за таких умов од-
ним з основних суб'єктів права стає етнічна група, 
що ніби свідчить про регрес суспільства до попе-
реднього етапу цивілізаційного розвитку [7, с.60]. 
Концепція мультикультуралізму блокує демокра-
тичні традиції і стає несумісною з ідеєю громадян-
ського суспільства, оскільки соціум перетворюєть-
ся на сукупність автономних і конкуруючих між 
собою культурних співтовариств [8, с.51]. Окремі 
американські дослідники та громадські діячі вка-
зують, що така політика призводить до роз'єднан-
ня північноамериканської цивілізації, й не за гора-
ми той час, коли політикам доведеться мати 
справу не стільки з американцями, скільки з лати-
ноамериканцями, афроамериканцями і азіатоаме-
риканцями [9, с.77]. На думку Патріка Б’юкенена 



ISSN 1995-6134 

 
8 Forum Prava, 2019. 56(3). 6–12 

(Research Article) 

(Patrick Joseph Buchanan), американське сус-
пільство, яке століттями було "плавильним 
тиглем", що перетворювало етнічні субстрати 
в єдину націю, нині перетворюється в "салат-
ник" – хаотичне скупчення народів, що не ма-
ють нічого спільного (історії, мови, культури, 
віри, предків тощо), внаслідок цього втрача-
ється культурна єдність країни, і мільйони 
людей відчувають себе чужинцями у суспіль-
стві [7, с.62]. 

Ще одна проблема стосується ступеня ін-
тегрованості представників різних культур у 
приймаюче суспільство. Наприклад, у Європі 
лише невеликий відсоток громадян-іммігран-
тів третього покоління вважають себе інтег-
рованими в соціум, всього 17 % з них отри-
мують вищу освіту, і абсолютна меншість 
іммігрантів є громадянами приймаючої дер-
жави (наприклад, лише третина турків-імміг-
рантів у Німеччині мають німецьке громадян-
ство). Сучасна політична практика все більше 
переконує, що колишня установка на моноет-
нічність національних держав Європи не є 
характерною для сучасного німецького або 
французького суспільства. Приміром, в Німе-
ччині 50 % відсотків молоді до 20 років скла-
дають вихідці з сімей іммігрантів [10, с.767]. 

Інший момент, на який доволі часто зверта-
ється увага критиками мультикультуралізму – 
це значний потенціал його конфліктогенності. 
На думку деяких сучасних авторів, сприяючи 
інституціалізації культурних відмінностей, му-
льтикультуралізм створює передумови поси-
лення міжетнічної і міжрасової недовіри, за-
микання на собі новоутворених етнічних 
громад, небезпеку прогресуючої "капсулізації" 
суспільства і перетворення суспільного орга-
нізму в сукупність "несполучних посудин" [11, 
с.468]. Значною проблемою у цьому сенсі є 
утворення на територіях сучасних розвинених 
держав місць локального проживання пред-
ставників інших культур, які досить часто пе-
ретворюються на осередки напруженості та 
небезпеки. Наприклад, поява своєрідних "гетто" 
у Великобританії стала результатом специфі-
чного вирішення питання розселення нових 
іммігрантів. Уряд виділяв гроші на програми 
будівництва соціального житла для іммігран-
тів, не наполягаючи на їх "точковому" розсе-
ленні, а місцеві чиновники діяли так, як їм бу-
ло зручніше: селили всіх своїх "підопічних" в 
одному місці, щоб потім їх "не шукати". В ре-
зультаті в околицях великих міст по всій Бри-
танії виникли райони компактного проживання 

представників неєвропейської цивілізаційної тра-
диції, що стало одним з головних чинників появи і 
зростання у Великобританії право-радикальної 
політичної риторики [12, с.118]. 

Крім того, вважається, що мультикультуралізм 
є несправедливим до корінного населення, він є 
дискримінаційним щодо представників культурної 
більшості, які змушені проявляти терпимість до 
меншин незалежно від того, чи є останні взаємно 
толерантними. Ю.О. Халілова-Чуваєва та І.В. Буб-
нов звертають увагу на те, що визнання й повага з 
боку місцевої більшості нерідко породжує серед 
мігрантів феномен власної переваги. Деякі націо-
нальні меншини хизуються своїми культурними і 
релігійними особливостями і нерідко намагаються 
нав'язати їх корінному населенню. Такі поняття, як 
демократія, повага прав і свобод людини, верхо-
венство закону, свобода слова багатьма мігран-
тами просто ігноруються. Каменем спотикання і 
основою для дискусій про дотримання мігрантами 
демократичних цінностей є мусульмани, чисель-
ність яких в Європі безупинно збільшується. Саме 
вони в своїй більшості не асоціюють себе із краї-
нами проживання, не зважають на їхні традиції, 
світогляд, стиль життя. Ідеологія ісламізму прагне 
проникнути в новий географічний простір у будь-
який спосіб, будь-то демографія, політика, культу-
ра, побут. Екстремістські групи іммігрантів, що 
представляють чужинну європейцям арабську ци-
вілізацію, навіть відкрито закликають до терору і 
фізичного усунення лідерів демократичних дер-
жав [13, с.71, 74]. У зв’язку з цим Брайан Баррі 
(Brian Barry, 2001) піддає концепцію мультикуль-
туралізму різкій критиці, вважаючи, що ліберальна 
держава не може проявляти толерантність відно-
сно неліберальних елементів, вона має, серед 
іншого, взяти на себе відповідальність за освіту 
дітей, аби культурні або релігійні спільноти не 
впроваджували у свідомість підростаючого поко-
ління помилкові ідеї [14, с.214]. 

Апологія політики мультикультуралізму 

Попри те, що початок ХХІ ст. призвів до загост-
рення міжетнічних та міжрасових конфліктів у різ-
них регіонах світу, що спонукало не лише науков-
ців, а й багатьох державних діячів говорити про 
кризу політики мультикультуралізму, все ж зали-
шається немало ревнителів останньої. Прихиль-
ники даної політики вказують на те, що не всі про-
блемні моменти, які вважають її наслідками, 
породжені виключно нею, дуже часто за такими 
проблемами скриті соціальні, економічні і політич-
ні прорахунки владних структур. Зокрема, О.І. Ку-
ропятнік вказує, що потерпіла фіаско не політика 
мультикультуралізму, а спроба засобами культури 
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вирішити соціально-економічні проблеми [15, 
с.8]. В. Карлова переконана, що справа поля-
гає не в тому, що ідеологія мультикультуралі-
зму вичерпала себе, а у неадекватних мето-
дах втілення відповідної політики в життя. 
Взявши на озброєння її жорсткий варіант, 
владні структури спрямовували свої зусилля 
на всебічну підтримку інокультурних меншин, 
а не на налагодження зв'язків між культурни-
ми спільнотами, що утворилися внаслідок ім-
міграції, і культурними спільнотами титульних 
націй [16, с.217]. Професор Кентського уні-
верситету Р. Саква (Richard Sakwa) також на-
полягає: "Я не згоден з тим, що мультикуль-
туралізм на Заході себе зжив. Так, ця ідея 
була піддана сумніву Ангелою Меркель в Ні-
меччині, Девідом Кемероном у Великобрита-
нії та Ніколя Сарказі у Франції, однак мульти-
культуралізм – це набагато більш глибока 
ідея єдності у багатоманітті та багатоманітно-
сті в єдності. Я не думаю, що ідея мультику-
льтуралізму померла. Померло її догматичне 
бачення" [17, с.43]. 

Відповідаючи на критичні випади впливових 
європейських політиків, професор Брістольсь-
кого університету Т. Модуд (Tariq Modood, 
2007) вказує на неминучість мультикультуралі-
зму як нової фази розвитку сучасного суспіль-
ства. У своїй апології мультикультуралізму він 
пропонує виходити з того факту, що моноліт-
ної соціальної більшості сьогодні вже не існує. 
Класичний лібералізм, що пропонує всім гру-
пам в суспільстві жити за однаковими норма-
тивними лекалами, не враховує особливостей 
розуміння своєї індивідуальності членами різ-
них груп, і тому є несправедливим. Вихід з 
цієї ситуації пропонує мультикультуралізм як 
реальний політичний курс, який довів свою 
дієвість у деяких державах, зокрема – у Кана-
ді [18, с.16]. Першим прикладом його вдалого 
втілення є Офіційний акт про мультикульту-
ралізм (1971 р.), який визнав за громадянами 
свободу зберігати і підтримувати свою куль-
турну спадщину. На основі даного акту у Ка-
наді було прийнято низку законів, що допов-
нюють і конкретизують його положення. Автор 
робить висновок, згідно з яким в Західній Єв-
ропі неможливо досягти інтеграції без прове-
дення політики мультикультуралізму. Вказана 
політика – це доказ того, європейські країни, 
як і раніше, вірні ліберально-демократичним 
ідеалам свободи, рівності, братерства. Рані-
ше ці ідеали проголошувалися в ситуації або 
відносної національної однорідності, або в 

умовах наявності однієї або двох домінуючих ку-
льтур. Тепер, коли Європа стала більш різномані-
тною, необхідно заново переосмислити свободу і 
рівність громадян, але вже в новому плюралістич-
ному контексті. Відмова від політики мультикуль-
туралізму може остаточно підірвати основополо-
жні демократичні цінності [19, с.163–165]. 

Британський соціолог Б. Парекх (Bhikhu Parekh, 
2000) підтримує "інтерактивний і динамічний му-
льтикультуралізм" [20, с.87], якому, на думку ав-
тора, притаманний діалогічний характер. З точки 
зору дослідника, усі люди живуть в культурно 
структурованому світі та є носіями певної культур-
ної ідентичності, а отже, детерміновані культурою. 
Кожна культура заслуговує на повагу, проте жодна 
з них не є досконалою і не має права нав’язувати 
себе іншим. Крім того, будь-яка культура, цивіліза-
ція, навіть найрозвинутіша, має свої певні внутрішні 
«обмеження зростання», тому для розвитку сус-
пільств важливою є міжкультурна взаємодія з 
представниками інших націй і релігій [21, с.48, 51]. 
Саме це обумовлює важливість мультикультурного 
підходу до розвитку сучасного суспільства. Муль-
тикультурне суспільство цінує різноманіття та зао-
хочує творчий діалог між різними культурами. Воно 
не тільки поважає права своїх членів на їх культу-
ру, збільшує діапазон їх вибору, але й культивує їх 
право на самокритику, самовизначення й сприяє їх 
розвитку. Діалогічно конституйоване мультикульту-
рне суспільство володіє потужним розумінням за-
гального блага, що полягає у повазі до публічної 
влади, яка базується на консенсусі та фундамен-
тальних правах людини [22, с.14]. 

Прихильники мультикультуралізму стверджу-
ють, що мультикультуралізм як доктрина відпові-
дає на такі виклики сучасного розвитку: необхід-
ність узгодити мету національної єдності та 
наявну етнічну, расову, культурну різноманітність 
населення країн світу в епоху глобалізації; не-
прийнятність асиміляторських методів інтеграції; 
визнання і захист національних меншин; відмова 
від шовінізму, ксенофобії, расових та інших забо-
бонів і стереотипів [16, с.215]. Мультикультуралізм 
розглядається як спосіб уникнення соціокультур-
них й етноконфесійних конфліктів через узго-
дження основних цінностей і соціальних норм. Йо-
го концептуальною основою проголошується 
толерантність та заперечення культурної ієрархії. 
Наріжним каменем мультикультуралізму розгля-
дається необхідність подолання людиною рамок 
своєї ідентичності й визнання цінностей інших ку-
льтур [7, с.59–60]. Досвід країн, які реалізовували 
мультикультурні цінності й ідеологію, свідчить про 
те, що формування єдиної загальногромадянської 
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ідентичності є сумісним з підтримкою культур-
ного плюралізму. Демократичний інтегративний 
мультикультуралізм як політико-ідеологічна до-
ктрина забезпечує суспільну інтеграцію, оскіль-
ки створює комфортне культурне середовище і 
відчуття власної держави для всіх етнічних, ку-
льтурних, конфесійних груп. Він не заперечує 
національну державу, не відкидає консоліду-
ючі цілі державної політики, яка має врахову-
вати інтереси національних меншин, дбаючи 
водночас про створення інтегрованої політич-
ної спільноти [23, с.11]. Крім того, культурно 
інтегрувати постійно зростаючі на початку ХХІ 
ст. мільйонні потоки мігрантів об'єктивно дуже 
складно, якщо взагалі можливо, тому сьогодні 
елементи мультикультуралізму можна виявити 
у суспільному житті практично будь-якої бага-
тонаціональної держави, навіть якщо офіцій-
но політика мультикультуралізму в ній не про-
голошена [22, с.11, 14]. Основним завданням 
при цьому залишається узгодження індивіду-
альних та групових прав, збереження і розви-
ток етнічних культур паралельно з формуван-
ням загально-соціальної культури [24, с.15]. 

Висновки 

1. Політика мультикультуралізму, як і будь-
який інший спосіб організації співіснування 
людей у суспільстві, має певні недоліки. Ура-
зливими моментами даної політики є те, що 
вона сприяє занадто великому різноманіттю 
суспільства за рахунок його єдності, приділяє 
більше уваги правам етнічних та релігійних 
меншин, ніж законним інтересам представни-
ків культурної більшості, створює передумови 
формування осередків напруженості та небе-
зпеки у місцях локального проживання пред-

ставників окремих культур, породжує серед мігра-
нтів феномен власної переваги. 

2. Попри те, що політика мультикультуралізму 
має півні недоліки, а її критика – об’єктивні під-
стави, вона залишається ефективним інструмен-
том вирішення проблеми співіснування культур за 
умови пошуку нових форм і методів її реалізації з 
урахуванням національних та історичних особли-
востей розвитку кожного суспільства. Порівняно з 
іншими варіантами реакції суспільства на культур-
не різноманіття (ізоляціонізм, асиміляторство, 
апартеїд), мультикультуралізм на сьогоднішній 
день залишається єдиною моделлю інтеграції ін-
шокультурних спільнот в західне демократичне су-
спільство, що відповідає його базовим цінностям. 

3. Впровадження політики мультикультуралізму 
в українських реаліях сприятиме подальшій демок-
ратизації суспільства та входженню України до 
світової спільноти. Основане на вказаній політиці 
управління етнокультурною різноманітністю є 
передумовою суспільної інтеграції українського су-
спільства, підтримки його культурної різноманітно-
сті, збереження самобутності етнокультурних груп, 
розвитку загальнонаціональної культури, котра до-
зволить забезпечити формування спільної для всіх 
громадян національної ідентичності. 
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 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Досліджується порядок стягнення аліментів на утримання дитини за правилами наказного провадження. Проблемою 
наказного провадження у цій категорії справ є його малозастосованість через наявність окремих недоліків правого 
регулювання, незважаючи на спрощену процедуру видання судового наказу. З’ясований юридичний механізм стяг-
нення аліментів на утримання дитини за судовим наказом, визначені його особливості та можливості реалізації ін-
ших суб’єктивних сімейних прав у цьому виді цивільного судочинства, виявлені недоліки правового регулювання та 
надані рекомендації щодо їх усунення. Виділені такі переваги наказного провадження у спорах про стягнення аліме-
нтів на утримання дитини: 1) спрощений порядок цивільного судочинства; 2) скорочений строк винесення судового 
рішення у формі судового наказу; 3) мінімально достатня кількість доказів, яка надається на підтвердження безспір-
ності майнової вимоги; 4) примусове виконанням судового наказу, оскільки останній має силу виконавчого докумен-
та. Встановлено, що судовий наказ може бути виданий за умов, що розмір аліментів на утримання дитини є незнач-
ним, а вимога про їх стягнення є безспірною. До недоліків судового наказу у спорах про стягнення аліментів на 
утримання дитини автор відносить неможливість апеляційного оскарження та скасування судового наказу, яка може 
призвести до порушення майнових прав боржника і дитини у разі видачі судового наказу із порушенням норм мате-
ріального або процесуального права. З’ясовано, що стягувач обмежує себе у можливості: 1) вирішити в одному про-
вадженні питання розірвання шлюбу і стягнення аліментів; 2) стягнути додаткові витрати на утримання дитини, що 
викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо); 3) стягнути алімен-
ти своє утримання; 4) стягнути аліменти на повнолітніх дітей, які є непрацездатними, або на тих, які продовжують 
навчання.  

Ключові слова: утримання; дитина; аліменти; судовий наказ; наказне провадження 
*** 

In this article it is investigated the order of recovery alimony for child’s maintenance according to the rules of order execu-
tion. The problem of order execution in this category of cases is its infrequent application because of existence some lacks 
of legal regulation in spite of the court order reductive procedure. It was turned out the mechanism of recovery alimony for 
the child’s maintenance according to the court order, it was defined its peculiarities and possibilities of the realization other 
subjective family rights at this kind of civil judiciary and it was revealed the lacks of legal regulation and it was given the rec-
ommendations of their elimination. It was picked out such advantages of order execution in arguments about the alimony re-
covery for the child’s maintenance: 1) reductive order of civil judiciary; 2) the short period of passing the court sentence in 
the form of court order; 3) marginally sufficient quantity of arguments which is given for confirmation the indisputability of 
property demand; 4) compulsory fulfillment the court order because it has the power of the executive document. It was  
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established that the court order may be given if alimony size for the child’s maintenance is small but demand about recovery 
is indisputability. To the lacks of court order in arguments about recovery alimony for the child’s maintenance the author re-
lates the impossibility appealing against the sentence and disaffirmation the court order which may (can) bring to the viola-
tion of the debtor and child property right in the case of delivery the court order with violation the norms of pecuniary or judi-
cial rights. It was turned out that creditor limits himself the possibility: 1) to solve in one execution the issue of divorce and 
recovery alimony; 2) to recover additional charges for the child’s maintenance which are necessary by special circumstanc-
es (physical development, illness, disability, etc.); 3) to recover alimony for creditor’s maintenance; 4) to recover alimony for 
grown-up children who are invalids or for those children who study. 

Key words: maintenance; child; alimony; court order; order execution 
 

Постановка проблеми 

Однією із майнових складових сфери пра-
вовідносин батьків і дітей є правовідносини 
щодо утримання, в рамках яких відбувається 
передача майна дитині для забезпечення її 
потреб. Такі відносини є зобов’язальними, їх 
предметом є майно, яке належить на праві 
спільної сумісної власності батькам або на 
праві особистої власності – одному із них. 
Конституційний обов’язок надавати дитині 
утримання до досягнення нею повноліття для 
забезпечення її життєдіяльності покладається 
на обох батьків однаковою мірою (ст.51 Кон-
ституції України) [1]. Аналогічну норму містить 
і стаття 180 Сімейного кодексу України (далі – 
СК України) [2], визначаючи юридичну підста-
ву стягнення аліментів на утримання дитини. 

У правовідносинах з утримання значення 
набуває активна поведінка боржника щодо 
передання коштів або іншого майна. Зазви-
чай, утримання має здійснюватися доброві-
льно, але у випадку невиконання одним із ба-
тьків свого обов’язку з утримання дитини, 
інший має право звернутися до суду з вимо-
гою про примусове стягнення аліментів. 

Законом України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо по-
силення захисту права дитини на належне 
утримання шляхом вдосконалення порядку 
стягнення аліментів" від 17.05.2017 року № 
2037–VIII [3] були внесені суттєві зміни у пра-
вове регулювання аліментних зобов’язань 
батьків і дітей, зокрема щодо визначення ро-
зміру аліментів. Зазначені новели спрямовані 
на підвищення ефективності судового захисту 
прав дитини на утримання та запобіганню 
ухилення платника аліментів від виконання 
своїх обов’язків шляхом надання можливості 
одному з батьків звернутися до суду із заявою 
про видачу судового наказу про стягнення 
аліментів на утримання дитини. 

Перш за все зазначимо, що наказне про-
вадження у спорах про стягнення аліментів є 
новим видом провадження. Його слід розгля-

дати як спрощений вид цивільного судочинства у 
справах по вимогам, які мають вочевидь достові-
рний характер [4, c.223]. Процедура провадження 
із видачі судового наказу є спрощеною процеду-
рою судочинства, на відміну від позовного прова-
дження, і певною мірою обумовлена правовою 
природою матеріально-правових вимог, які потре-
бують судового захисту. У наказному провадженні 
захист суб’єктивного права стягувача обумовле-
ний безспірністю цього суб’єктивного права, яке 
підлягає судовому захисту. Також існує факт його 
порушення боржником, є конкретний розмір забо-
ргованості, й у цьому вбачається вина боржника 
[5, c.179].  

Такі переваги, на нашу думку, мали би призве-
сти до збільшення кількості судових рішень у фо-
рмі судового наказу у спорах про стягнення алі-
ментів на утримання дитини, оскільки наказне 
провадження суттєво спрощує традиційну устале-
ну процедуру позовного провадження. Однак, як-
що проаналізувати кількість судових рішень про 
стягнення аліментів на утримання дитини у формі 
судового наказу у Єдиному державному реєстрі 
судових рішень, можемо констатувати, що їх кіль-
кість замала. Так, за період з червня 2017 року по 
травень 2019 року кількість судових наказів у 
ЄДРСР становить всього 13. Тож виникає необ-
хідність дослідити юридичний механізм стягнення 
аліментів на утримання дитини за судовим нака-
зом, щоб зрозуміти переваги і недоліки останньо-
го, та надати можливі рекомендації по удоскона-
ленню правового регулювання. 

Питання правового регулювання стягнення 
аліментів на утримання дитини є мало дослідже-
ним у зарубіжній науковій літературі. Британські 
вчені, зокрема, Іра Марк, Елман Стефан, Джоана 
Майлс, Кароліна Брисон (Ira Mark, Ellman Stephen, 
Joanna Miles, Caroline Bryson, 2014), вказують на 
необхідність однакової участі батьків в утриманні 
дитини після розлучення, у безумовній користі 
будь-якої допомоги, яка надається дитині, неза-
лежно від її розміру [6]. Дженіфер Лансфорд 
(Jennifer E. Lansford, 2009) також вказує на важли-
вість будь-якої матеріальної допомоги для дитини, 
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враховуючи те, що у Сполучених Штатах 
Америки між 43 % і 50 % перших шлюбів за-
кінчуються розлученням, і 50 % американсь-
ких дітей переживають розлучення своїх ба-
тьків. Крім того, вчений вказує на нерівний 
баланс, який виникає між батьками з приводу 
утримання дитини, оскільки при визначенні 
розміру утримання мають бути враховані не-
грошові внески того з батьків, з ким продов-
жує проживати дитина [7]. На думку Сінтії Лі 
Старнес (Cynthia Lee Starnes, 2014), аліменти 
часто є єдиним інструментом для вирішення 
фінансових наслідків розлучення. Проте, алі-
менти не завжди є практичним інструментом. 
Коли подружжя ледве має достатній дохід, 
виплата аліментів, на її думку, є марною. Од-
нак у багатьох шлюбах середнього і вищого 
класів аліменти є важливим інструментом для 
вирішення питань між подружжям щодо по-
дальшого утримання дитини [8].  

В свою чергу, серед вітчизняних вчених 
при дослідженні інституту аліментних зобов’я-
зань батьків і дітей, аналізуючи законодавчі 
новели щодо визначення розміру аліментів, 
порядку їх призначення та примусового стяг-
нення, І. Апопій [9] вказує на незаперечну пе-
ревагу наказного провадження у справах про 
стягнення аліментів на утримання дитини че-
рез спрощений та швидкий судовий розгляд, 
можливість стягнення аліментів у конкретно-
му розмірі, швидке набрання судовим нака-
зом законної сили, неможливість його оскар-
ження у апеляційному порядку. Водночас, 
авторка не приділяє уваги недолікам наказно-
го провадження у цій категорії спав, що є без-
посереднім предметом нашого дослідження. 
Важливим внеском І.В. Жилінкової є висновок 
про неможливість стягнення аліментів за су-
довим наказом на користь повнолітньої дити-
ни, яка продовжує навчання, та на повнолітніх 
дітей, які є непрацездатними [4]. З таким ви-
сновком ми повністю погоджуємося і наводимо 
його аргументацію та обґрунтування в роботі. 
Інші вчені – Л.В. Красицька [10] дослідила те-
оретичні засади здійснення та захисту майно-
вих прав батьків і дітей, зокрема і права на 
аліменти. Цікавим тут є аналіз судової прак-
тики, у т. ч. і практики ЄСПЛ, що стосується 
аліментних зобов’язань. Я. Новохатська [11] 
досліджує концепції права власності на алі-
менти, що сплачуються на дитину, приділяю-
чи увагу співвідношенню понять "утримання" 
та "аліменти", визначенню суб’єктного і об’єкт-
ного складу, підставам виникнення, порядку 

стягнення за позовом одного із батьків, при цьому 
вченим не аналізуються особливості стягнення 
аліментів саме за судовим наказом. О.А. Явор 
[12] у дослідженні юридичних фактів у сімейному 
праві розглядає питання аліментних зобов’язань 
батьків і дітей через призму концепції юридичного 
факту, що опосередковано стосується теми нашо-
го дослідження.  

Отже, метою статті є теоретичне осмислення 
та з’ясування юридичного механізму стягнення 
аліментів на утримання дитини за судовим нака-
зом шляхом аналізу нормативно-правових актів, 
якими здійснюється його правове регулювання. Її 
завданнями є аналіз та висвітлення особливостей 
наказного провадження як виду цивільного судо-
чинства та, у зв’язку із цим, визначення особливо-
стей стягнення аліментів на утримання дитини за 
судовим наказом; з’ясування можливостей реалі-
зації інших суб’єктивних сімейних прав, окрім пра-
ва на аліменти, у цьому виді цивільного судочинс-
тва; виявленню недоліків правового регулювання 
та надання пропозицій з його удосконалення. Но-
визна роботи полягає в з’ясованих особливостях 
наказного провадження у спорах про стягнення 
аліментів на утримання дитини та у визначених 
перевагах і недоліках наказного провадження у 
такій категорії сімейних спорів.  

Особливості наказного провадження як виду 
цивільного судочинства 

Зазначимо, що в свій час науковці І. Ізарова,  
А. Ковтун [13, с.156] виділили такі основні ознаки 
наказного провадження, які, на нашу думку, най-
краще відображають його правову природу, а саме:  

1) спрощеність, що проявляється у видачі су-
дового наказу одноособово суддею без судового 
засідання і виклику заявника та боржника для уча-
сті у справі, а також у відсутності можливостей, які 
надає позовне провадження, щодо подання зу-
стрічного позову, затвердження мирової угоди, 
допуску до участі у справі третіх осіб тощо. Крім 
того, у наказному провадженні відсутнє судове 
доказування в повному обсязі, мають місце скоро-
чені строки розгляду і вирішення справи, та є мо-
жливість скасувати судовий наказ судом тієї ж ін-
станції. 

2) виключність, на яку вказує закріплення у за-
коні вичерпного переліку вимог, за якими може 
бути виданий судовий наказ;  

3) документарність, яка полягає у тому, що су-
ддя видає судовий наказ, ґрунтуючись лише на 
письмових доказах, що подає заявник; 

4) безспірність вимог. 
Однак безспірність вимог, за якими видається 

судовий наказ, все ж таки є дещо відносною.  
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Прикладом може бути свідчення того, що борж-
ник не виконує свого зобов’язання, а за певних 
причин відмовляється від його добровільного 
виконання, тобто фактично оспорює вимоги, 
хоча і до суду не звертається [14, с.173]. 

Стаття 160 Цивільного процесуального ко-
дексу України (далі – ЦПК України) судовий 
наказ визначає як особливу форму судового 
рішення, що видається судом за результата-
ми розгляду вимог, передбачених статтею 
161 ЦПК України [15]. 

Юридичні підстави та особливості  
стягнення аліментів на утримання дитини 
за судовим наказом 

Матеріально-правові норми ч.5 ст.183, та 
ч.3 ст.184 СК України є юридичною підставою 
звернення до суду із заявою про видачу судо-
вого наказу про стягнення аліментів на утри-
мання дитини. Це знаходить своє підтвер-
дження і в ЦПК України, де у п.п.4 і 5 ч.1 
ст.161 зазначено, що до вимог, які допускають 
можливість видачу судового наказу, належать 
вимоги про стягнення аліментів на підставі 
статей 183, ч.5 та ст.184 ч.3 СК України, якщо 
ці вимоги не пов’язані із встановленням чи 
оспорюванням батьківства (материнства) та 
необхідністю залучення інших заінтересова-
них осіб. 

Зрозуміло, що справи по оспорюванню чи 
визнанню батьківства (материнства) підляга-
ють розгляду за правилами позовного прова-
дження, оскільки тут має місце спір про право. 
Від вирішення такого спору залежатиме у по-
дальшому встановлення походження дитини 
від конкретної особи, яка і буде потенційним 
платником аліментів. Тому найчастіше одно-
часно із вирішенням питань про визнання чи 
оспорювання батьківства (материнства) ви-
рішується питання про стягнення аліментів на 
утримання дитини за правилами позовного 
провадження. 

Із заявою про видачу судового наказу мо-
же звернутися особа, якій належить право 
вимоги, а також органи та особи, яким зако-
ном надано право звертатися до суду в інте-
ресах інших осіб (ч.2 ст.160 ЦПК України). Як 
вказує Н. Грабар, особливістю провадження є 
те, що сторонами у наказному провадженні 
виступають не позивач і відповідач, а стягу-
вач (кредитор) та боржник. Ними можуть бути 
як фізичні, так і юридичні особи [14, c.170]. 
Вважаємо, що до суб’єктів сімейного права, 
які мають право бути стягувачами за судовим 
наказом, можна віднести не тільки батьків, а й 

опікунів (піклувальників) дитини, орган опіки та 
піклування, навчальний та виховний заклад, у 
якому перебуває і утримується дитина, і який ви-
конує щодо неї функції опікуна (піклувальника). 

Відповідно до ч.3 ст.19 ЦПК України – наказне 
провадження призначене для розгляду справ за 
заявами про стягнення грошових сум незначного 
розміру, щодо яких відсутній спір або про його на-
явність якого заявнику невідомо [15]. Отже, звер-
таючись до суду із заявою про видачу судового 
наказу про стягнення аліментів, стягувач має чітко 
розуміти, що визначений ним розмір аліментів має 
бути незначним. На жаль, цивільно-процесуальне 
законодавство не містить тлумачення словоспо-
лученню "незначний розмір грошових сум". Уяв-
ляється, що це є оціночною категорією.  

Наразі сімейне законодавство містить визна-
чення мінімального гарантованого та мінімального 
рекомендованого розміру аліментів. Так, відповід-
но до ч.2 ст.182 СК України мінімальний гаранто-
ваний розмір аліментів на одну дитину не може 
бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового міні-
муму на дитину відповідного віку, а мінімальний 
рекомендований розмір аліментів на одну дитину 
становить розмір прожиткового мінімуму для ди-
тини відповідного віку. Отже, можна припустити, 
що розмір аліментів за судовим наказом не може 
бути меншим мінімального гарантованого розміру 
аліментів, визначеного сімейним законодавством. 
На це, зокрема, вказує і ч.3 ст.184 СК України.  

Для визначення "верхнього" граничного розмі-
ру аліментів за судовим наказом, вважаємо, слід 
керуватися нормою ч.5 ст.183 СК України, яка вка-
зує на неможливість стягнення суми аліментів, що 
перевищує десять прожиткових мінімумів на ди-
тину відповідного віку на одну дитину. 

Отже, доходимо висновку, що "грошова сума 
незначного розміру", яка підлягає стягненню на 
підставі судового наказу, не може бути меншою 
від 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку та більшою десяти прожиткових 
мінімумів на дитину відповідного віку (за умови 
достовірного підтвердженого доходу платника 
аліментів).  

Про відсутність спору про право як однієї з 
умов видачі судового наказу у справах про стяг-
нення аліментів можна говорити, якщо одна із 
сторін (стягувач) надає суду безспірні і беззапере-
чні докази доходів платника аліментів. Тому, на 
нашу думку, за ч.5 ст.183 СК України можна звер-
нутися до суду із заявою про видачу судового на-
казу до боржника у разі, коли останній має регу-
лярний дохід, офіційно працевлаштований і може 
надати довідку про свої доходи або така довідка 
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може бути витребуваною судом за клопотан-
ням іншої сторони. У разі, якщо боржник не 
має офіційного місця роботи (доходу), має 
нерегулярний, мінливий дохід, відсутній у міс-
ці свого проживання і відсутні будь-які контак-
ти із ним, перебуває у розшуку, а стягувач не 
бажає вживати заходів по доведенню доходів 
боржника, юридичною підставою стягнення 
аліментів за судовим наказом має стати нор-
ма ч.3 ст.184 СК України.  

Заява про видачу судового наказу пода-
ється до суду першої інстанції за місцем про-
живання або місцезнаходженням боржника 
(ст.27 ЦПК України), або може пред’являтися 
також за зареєстрованим місцем проживання 
чи перебування заявника (ст.28 ЦПК України 
встановлює альтернативну підсудність для 
цієї категорії справ) [15].  

Відповідно до ст.163 ч.3 ЦПК України до 
заяви про видачу судового наказу, крім доку-
ментів, що підтверджують сплату судового 
збору та повноваження представника (якщо 
заява подається представником заявника), 
мають бути подані також інші документи або 
їх копії, що підтверджують обставини, якими 
заявник обґрунтовує свої вимоги [15]. Вважа-
ємо, що такими документами мають бути: ко-
пії свідоцтва про шлюб заявника (якщо заяв-
ник перебуває у шлюбі); копії свідоцтва про 
розірвання шлюбу чи рішення суду про розір-
вання шлюбу заявника (якщо шлюб припине-
но внаслідок розірвання); копія свідоцтва про 
народження дитини (дітей); копія довідки про 
доходи боржника (якщо аліменти стягуються 
на підставі ст.183, ч.5 СК України). Якщо зая-
вниками виступають законні представники 
дитини, вони мають надати документи, які 
підтверджують їх повноваження (рішення ор-
гану опіки та піклування або рішення суду про 
призначення останніх опікунами (піклувальни-
ками) дитини. 

Якщо говорити про спрощеність як про од-
ну з ознак наказного провадження, то відпові-
дно до ч.1 ст.167 ЦПК України суд розглядає 
заяву про видачу судового наказу протягом 
п’яти днів з дня її надходження, а якщо борж-
ником у заяві про видачу судового наказу вка-
зана фізична особа, яка не має статусу підп-
риємця, – протягом п’яти днів з дня 
отримання судом інформації про зареєстро-
ване у встановленому законом порядку місце 
проживання (перебування) фізичної особи - 
боржника. Розгляд проводиться без судового 
засідання і повідомлення заявника і боржника 

[15]. Зазначене ще раз підтверджує тезу про те, 
що спрощеність процедури для такої категорії 
спорів сприяє зняттю зайвого емоційного напру-
ження між сторонами та скорочує строк отриман-
ня судового рішення у формі судового наказу. 

Окремі недоліки правового регулювання  
стягнення аліментів за судовим наказом 

Судовий наказ оскарженню в апеляційному по-
рядку не підлягає, проте може бути скасований у 
порядку, передбаченому ЦПК України (ст.167 ЦПК). 

Стаття 170 ЦПК України визначає право борж-
ника скасувати судовий наказ, однак зазначена 
норма не поширюється на аліментні зобов’язання, 
оскільки відповідно до ч.7 цієї статті у разі видачі 
судового наказу відповідно до пункту 4 частини 
першої статті 161 цього Кодексу боржник має ли-
ше право звернутися до суду з позовом про зме-
ншення розміру аліментів [15].  

На нашу думку, відсутність можливості апеля-
ційного оскарження та скасування судового наказу 
може призвести до порушення майнових прав бо-
ржника у разі видачі судового наказу із порушен-
ням норм матеріального або процесуального пра-
ва. Так, враховуючи процесуальні строки видачі 
судового наказу, констатуємо, що з моменту звер-
нення стягувача із заявою про видачу судового 
наказу до моменту набрання ним чинності (не 
зважаючи на те, що судовий наказ у справах про 
стягнення аліментів набирає чинності у день його 
видачі) проходить певний період часу. Водночас, 
аліменти на дитину присуджуються від дня 
пред’явлення позову, а у разі подання заяви про 
видачу судового наказу – із дня подання такої за-
яви (ч.1 ст.191 СК України). Отже, у разі видачі 
судового наказу з порушенням норм матеріально-
го або процесуального права, боржник зобов’яза-
ний буде виконувати незаконний судовий наказ до 
того часу, поки не отримає рішення суду про змен-
шення розміру аліментів. При цьому новий (змен-
шений) розмір аліментів боржник буде сплачувати 
з моменту подання позовної заяви про зменшення 
розміру аліментів (ч.1 ст.191 СК України), тоді як у 
нього відсутня будь-яка юридична можливість для 
перерахунку сум аліментів, сплачених за незакон-
ним судовим наказом. 

Відсутність можливості скасувати судовий на-
каз про стягнення аліментів може призвести до 
випадків звернення до суду із заявою про визнан-
ня судового наказу таким, що не підлягає вико-
нанню, а значить, суми, отримані на підставі тако-
го судового наказу, будуть вважатися такими, що 
отримані стягувачем без достатньої правової. Як-
що у подальшому ставити питання про повернен-
ня таких сум як безпідставно набутих (гл.83 ЦК 
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України) [16], відповідачем у таких справах 
виступатиме дитина, яка відповідно до ч.1 
ст.179 СК України, є власником отриманих 
аліментів. 

Отже, у таких випадках матимемо юридич-
ну колізію, коли платник аліментів матиме 
право позиватися до власної дитини з вимо-
гою про повернення безпідставно набутих 
аліментів, водночас маючи перед нею консти-
туційний обов’язок по їх сплаті, хоча і в іншо-
му розмірі.  

Таким чином, законодавча заборона для 
боржника скасовувати судовий наказ про стя-
гнення аліментів на утримання дитини може 
призвести до порушення прав боржника і, в 
кінцевому випадку, до порушення прав дити-
ни. Тому, на нашу думку, така заборона має 
бути скасованою. 

Щодо неможливості реалізації окремих 
суб’єктивних прав заявників за судовим 
наказом 

Проаналізований нами порядок стягнення 
аліментів за судовим наказом не надає заяв-
никові реалізувати окремі правові можливості, 
визначені сімейним законодавством, а саме: 

1) не є можливим вирішити в одному про-
вадженні питання розірвання шлюбу і стяг-
нення аліментів; 

2) немає можливості стягнути додаткові 
витрати на утримання дитини, що викликані 
особливими обставинами (розвитком здібнос-
тей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо) 
(ст.185 СК України). Закон не дозволяє вирі-
шити це питання за правилами наказного 
провадження; 

3) неможливість одночасного вирішення пи-
тання про стягнення аліментів на утримання 
одного з подружжя, з ким проживає дитина на 
підставі ст.ст.84, 86, 88 СК України, та на 
утримання дитини. Справи про стягнення алі-
ментів на утримання одного з подружжя суди 
розглядають за правилами позовного прова-
дження.  

Крім того, важливим є з’ясування питання 
щодо можливості стягнення аліментів за су-
довим наказом у випадках, передбачених 
ст.ст.198 та 199 СК України (на повнолітніх 
дітей, які є непрацездатними та на повноліт-
ніх дочку, сина, які продовжують навчання). 
Вбачається, у першому випадку (ст.198 СК 
України) така можливість відсутня, оскільки 
суд має дослідити, як мінімум дві обставини – 
нужденність одержувача аліментів, тобто по-

требування матеріальної допомоги, і матеріаль-
ний стан платника аліментів, що вже свідчить про 
наявність спору про право. Аналогічною не є мож-
ливість стягнути аліменти за судовим наказом, у 
випадку, передбаченому ст.199 СК України, оскі-
льки у цьому випадку також підлягають доведен-
ню визначені вище обставини. 

Висновки  

1. Проаналізований нами юридичний механізм 
стягнення аліментів на утримання дитини за судо-
вим наказом дозволяє виділити такі його переваги: 
1) спрощений порядок цивільного судочинства, 
який проводиться без судового засідання і повідо-
млення заявника і боржника; 2) скорочений строк 
винесення судового рішення у формі судового на-
казу; 3) мінімально достатня кількість доказів, яка 
надається на підтвердження безспірності майнової 
вимоги; 4) можливість звернення до виконавчої 
служби за примусовим виконанням судового нака-
зу. Водночас, стягувач обмежує себе у можливос-
ті: 1) вирішити в одному провадженні питання розі-
рвання шлюбу і стягнення аліментів; 2) стягнути 
додаткові витрати на утримання дитини, що викли-
кані особливими обставинами (розвитком здібнос-
тей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо); 3) стяг-
нути аліменти одночасно і на своє утримання на 
підставі ст.ст.84, 86, 88 СК України. Крім того, за 
судовим наказом особа не має права стягнути 
аліменти на повнолітніх дітей, які є непрацездат-
ними, та на повнолітніх дочку, сина, які продовжу-
ють навчання (ст.ст.198, 199 СК України), оскільки 
у цих випадках підлягають доведенню як мінімум 
дві обставини – нужденність одержувача аліментів 
і матеріальний стан платника аліментів, що вже 
свідчить про наявність спору про право. 

2. Звертаючись до суду із заявою про видачу 
судового наказу про стягнення аліментів, стягувач 
має чітко розуміти, що визначений ним розмір 
аліментів має бути незначним, вимога безспірною, 
а отже доходи боржника мають бути підтверджені 
беззаперечними доказами, а у разі відсутності 
останніх – сума аліментів за судовим наказом не 
може бути більшою від 50 відсотків прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку.  

3. Відсутність можливості апеляційного оскар-
ження та скасування судового наказу у такій кате-
горії справ може призвести до порушення майно-
вих прав боржника у разі видачі судового наказу із 
порушенням норм матеріального або процесуа-
льного права, а у подальшому може призвести і 
до порушення прав дитини. Тому, на нашу думку, 
така заборона має бути скасованою. Отже, питання 
стягнення аліментів за судовим наказом потребує 
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подальшого наукового дослідження з метою 
удосконалення правого регулювання. 

Конфлікт інтересів 

Автор заявляє про відсутність конфлікту 
інтересів або порушення права інтелект-
туальної власності будь-яких третіх осіб.  

Вираз вдячності 

Стаття підготовлена згідно з планом науково-
дослідних робіт кафедри цивільного, господарсь-
кого і фінансового права Полтавського юридично-
го інституту Національного юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого. 
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POLICE SERVICES IN UKRAINE LEGISLATION AND IN PRACTICE 
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Узагальнено законодавчий, науковий та практичний досвід з проголошеної публічно-сервісної діяльності Національ-

ної поліції України щодо надання нею поліцейських послуг. Визначено поняття послуги та її особливостей, переходу 

до "сервісної" поліції та правових засад надання "сервісних" платних послуг в системі МВС України, новелізації полі-

цейських послуг у законодавстві України, розбіжностей подання сутності поліцейської послуги при проведенні тенде-

рних процедур та сприйняття поліцейських послуг в наукових дослідженнях і закордонний досвід для України. Вста-

новлено, що вітчизняно-орієнтований підхід до трактування поліцейської послуги сьогодні полягає в її основі 

одночасно як відокремленої від поліцейської діяльності її частини, так і функціональної наддіяльності, розповсюджу-

ваної на усю сферу поліцейської діяльності. Висловлена дискусійна авторська пропозиція щодо можливості вилу-

чення із Закону України "Про Національну поліцію" та суміжного законодавства терміну "поліцейські послуги", обме-

жившись загальною вказівкою, що Національна поліція в своїй діяльності надає, в межах законодавства, в тому 

числі і сервісні послуги, зміст, перелік та порядок надання яких визначено законом. 

Ключові слова: поліцейські та сервісні послуги; законодавство України; діяльність поліції 
*** 

Problem statement. In the last four years, the legal and regulatory conflict has continued in Ukraine due to the inconsisten-

cy of scientific and legislative approaches to understanding the essence of police services. This indirectly affects both the 

activities of the National Police and the public's attitude to its activities. This state of affairs is unacceptable given the exist-

ence in the world of a legally established mechanism for understanding the essence of police services and providing them in 

practice, which Ukraine still rules by model. The purpose of the article is to summarize the legislative, scientific and practi-

cal experience of the proclaimed public-service activities of the National Police of Ukraine in the provision of police services. 

Methods. The research method is General scientific dialectical, formal-legal, comparative methods. Results. The author's 

position on the mechanism of understanding the essence of police services in the activities of the National Police of Ukraine 

and their provision in practice was expressed. The concept of service and its features are defined. The general transition to 

"service" police and legal bases of rendering "service" paid services in the system of the Ministry of Internal Affairs of 

Ukraine is considered. The peculiarities of the police services modernization in the legislation of Ukraine are defined. Dis-

crepancies of representation of the essence of police service in carrying out of tender procedures are defined. Features of 

perception of police services in scientific researches and foreign experience in Ukraine are presented. Conclusions. It is es-

tablished that the domestic-oriented approach to the interpretation of police service today is at the basis of both separated 

from police activity on its part and functional over-activity, which extends to the entire sphere of police activity. Discussion on 

the possibility of exclusion from the Law of Ukraine "On National Police" and related legislation of the term "police services", 

limited to, the general statement that the National Police in its activity providers, within the law, including services, content, 

list and the procedure for granting which is prescribed by law. 
Key words: police and services; legislation of Ukraine; police activities 
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Постановка проблеми 

Треба зазначити, що у зв’язку з появою в 
Україні з 2015 року Національної поліції термін 
"поліцейська послуга" став новацією для вітчиз-
няного законодавства та практики, а з'ясування 
змісту та сутності поліцейських послуг стало 
предметом ряду наукових досліджень. Так, як 
зазначає Д.С. Денисюк з посиланням на 
О.В. Кузьменко, "надання поліцейських послуг

1
 

щодо підтримання публічного порядку та безпе-
ки� відповідає розумінню поліції як цивільної 
організації та сприятиме досягненню мети ре-
форми – перетворення системи державного 
примусу (міліція) на сервісну службу (поліція)"2 
[1, с.118]. За Д.М. Ластович, "метою запрова-
дження поліцейських послуг слід розуміти той 
результат (результати), якого (яких) прагне до-
сягти влада, наділяючи органи внутрішніх справ 
відповідними функціями та повноваженнями 
щодо надання ними зазначених послуг" [2, 
с.141]. Але з цього, по-перше, не заперечується 
й можливість отримання "того результату 
(результатів), якого (яких) прагне досягти вла-
да" іншими, а не лише поліцейськими, послуга-
ми (шляхами) – тоді при цьому тут "поліцейські 
послуги"? По-друге, органи внутрішніх справ в їх 
тодішньому розумінні3 ще не вважались абсо-
лютним аналогом майбутньої поліції. По-третє, 
визначення послуг саме як поліцейські, є озна-
кою властивості надання цих послуг виключно 
поліцією і ніким більше (наприклад, через особ-
ливість застосування тільки поліцією виключно 
професійних навичок, вмінь, знань або навіть 
зброї тощо). Тоді, виходячи з цього, абсолютно 
усі діяння поліції можуть вважатись поліцейсь-

                                                 
1 Тут і далі виділення курсивом наші. 
2 Але це перспективне наукове бачення проблеми – 

насправді Національна поліція України від самого по-
чатку створювалась мілітаризованою, а сервісність 
виступала її оздобленням.  

3 Визначення яких раніше було надане ще у п.п.1.1 
наказу МВС України [3], хоча подальші заходи ототож-
нення органів внутрішніх справ з поліцією мали місце 
вже в редакції цілої низки Законів України, наприклад, 
статті 222 КУпАП – "у частині першій: слова "Органи 
внутрішніх справ (Національна поліція)" замінити сло-
вами "Органи Національної поліції" за Законом України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Націо-
нальну поліцію" від 23.12.2015 р. № 901–VIII [4]. При 
цьому абзац п.1 ч.1 тієї ж самої ст.255 КУпАП все ще 
оперує поняттям "органи внутрішніх справ". Слід за-
значити, що станом на сьогодні законодавець та Мініс-
терство внутрішніх справ України майже повністю ві-
дійшли від застосування цього терміну. 

кими, а, відповідно, усі діяння, які здійснює полі-
ція, називатись послугами, оскільки вона, як 
вважається, працює заради суспільства а послу-
ги (без різниці, які), що надаються поліцією як 
суб’єктом їх надання – поліцейськими послуга-
ми. Тобто, узагальнюючи, будь-якій дії (послузі) 
відповідного закладу (органу) надається суб'єкт-
на ознака – наприклад, у нотаріуса – це нотаріа-
льні послуги, в медичному закладі – медичні по-
слуги, в поліції – це поліцейські послуги та інше4.  

Фактично, саме на це вказує й п.1 ст.2 Зако-
ну України "Про Національну поліцію" від 
02.07.2015 р. № 580–VIII [7], за яким сферами 
"надання поліцейських послуг"

5 проголошено 
усю галузь діяльності поліції – "1) забезпечення 
публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і 
свобод людини, а також інтересів суспільства і 
держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в 
межах, визначених законом, послуг з допомоги 
особам, які з особистих, економічних, соціаль-
них причин або внаслідок надзвичайних ситуа-
цій потребують такої допомоги". Тобто, фактич-
но перша з них – сфера "забезпечення публічної 
безпеки і порядку" – кваліфікується як простір 
для надання суспільству Національною поліці-
єю поліцейських послуг. Але, як всякі послуги, 
вони можуть надаватись тільки тоді, коли на них 
є попит: у нашому випадку є замовник – суспі-
льство, та є виконавець – Національна поліція. 
І, відповідно, обов’язково мають бути дотримані 
усі законодавчо визначені складові, що супро-
воджують поняття послуги6.  

В цілому, ці та інші зауваження стосуються й 
інших сфер "надання поліцейських послуг" – 
"охорони прав і свобод людини, а також інте-
ресів суспільства і держави", "протидії злочин-
ності" тощо. Але, чи може діяльність Національ-
ної поліції, наприклад, із охорони інтересів 
суспільства і держави (як і інші "сфери"), розг-
лядатись в якості поліцейської послуги? Скоріше, 
це категорія обов’язків Національної поліції, 
яких остання фактично уникає, прикриваючись 
"послугами". Зокрема, А. Овчаров з цього при-
воду вказує, що "не варто поліцію перетворювати 
в суцільне бюро з надання певних послуг" [6]. 

                                                 
4 Такої самої думки дотримується й В.М. Сороко, 

яким "пропонується розрізняти залежно від суб’єкта, 
що надає� послуги" [5, с.13], хоча А. Овчаров з цього 
приводу іронізує, уявляючи суддівські, прокурорські, 
депутатські та президентські послуги [6]. 

5 Можна зауважити, що Закон не надає жодних зга-
док про будь-які інші сфери надання "НЕполіцейських 
послуг". 

6 Розглянуто трохи далі за текстом. 
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Саме така кваліфікація, умовно кажучи, пе-
реносить акцент у діяльності Національної по-
ліції з обов’язкового виконання дій із того ж са-
мого забезпечення публічної безпеки і порядку 
(та інших, за раніше позначеним переліком. – 
Авт.), що є безумовною вимогою існування са-
мої поліції, на довільне. Бо категорія "послуга" 
формує зовсім інший порядок правовідносин, 
ніж категорія "обов’язок". Наступну пропозицію 
можна вважати фантастичною, але поява свого 
часу в Україні нового правоохоронного органу – 
Національної поліції – з предмету надання нею 
поліцейських послуг могла би потягнути за 
собою укладення Великого договору між Украї-
нським Суспільством та Національною поліцією 
України. Бо, взагалі-то, заради надання сервіс-
них функцій й було проголошено реформатор-
ський pr-перехід від міліції до поліції! Разом із 
тим, О.С. Проневич зауважує на "формально-
правову невизначеність засадничих поліцеїс-
тичних дефініцій "публічна безпека", "публічний 
порядок", "поліцейська послуга" [8, с.206].  

Ще один науковець, В.А. Троян, ще у 2016 ро-
ці в якості недоліку зазначав "як термінологіч-
ну, так і правову колізію, що негативно впливає 
на практику правозастосування органами і під-
розділами Національної поліції" поданий пере-
лік деяких адміністративних послуг [9, с.92–93], 
на які не поширюється дія Закону України "Про 
адміністративні послуги" від 06.09.2012 р. 
№ 5203–VI [10], і які суперечать Закону України 
"Про Національну поліцію", яким вони зарахо-
вуються до сфери поліцейських послуг. Тому, 
мабуть, за наявністю прогалин із розуміння сут-
ності поліцейських послуг, передчасним слід 
вважати й запитання "Зміст терміна "поліцейські 
послуги" у "Рекомендованому переліку питань 
та ситуаційних завдань для проведення творчо-
го конкурсу при вступі до закладів вищої освіти 
із специфічними умовами навчання" Додатку 1 
до Методичних рекомендацій з організації та 
проведення творчого конкурсу у закладах вищої 
освіти із специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства 
внутрішніх справ і Національної поліції України" 
[11]. Такий стан речей щодо нерозуміння сутно-
сті поліцейської послуги підтверджується, на-
приклад, й "Методичним посібником на тему 
"Деякі аспекти функціонування Національної 
поліції в Україні", виданим ГУНП у Дніпропет-
ровській області у 2016 році [12, с.7], за яким 
вважають, що "введення нового терміну такого, 
як "надання послуг"r виключить необхідність, 
для застосування працівниками поліції незакон-

них методів розкриття злочинів (побої, тортури 
та інші)"(Sic!)7. 

Всупереч такому неузгодженому вітчизняно-
му підходу до розуміння сутності поліцейської 
послуги слід зазначити, що для України достат-
ньо показовим може бути навіть спрощений пе-
релік послуг, що надаються, наприклад, тією ж 
Поліцейською службою Північної Ірландії (Police 
Service of Northern Ireland). Це допомога у випа-
дках тероризму, бізнес-злочинах, захисту дітей, 
свободи інформації, інтернет-безпеці, захисті 
домівки, при домашньому насиллі, придбанні та 
захисті автомобіля, вогнепальної зброї, охорони 
здоров'я та психічного здоров'я, охоронних сис-
тем, свободи інформації, дронів та малих безпі-
лотних літальних апаратів, парадів та публічної 
ходи, дороги та водіння, самодопомоги та само-
захисті, сільської безпеки та ін. [13]. 

Щодо, наприклад, такої поліцейської послуги, 
як охорона здоров'я та психічного здоров'я, а 
саме такою вона розуміється за змістом статті, 
то її особливості відпрацьовані Маргарет Хеслін 
(Heslin M., 2017), Лінн Каллаган (Callaghan L., 
2017), Барбари Барретт (Barrett B., 2017) із спів-
авторами навіть на такому, достатньо тонкому 
рівні, як "витрати на поліцейську службу і психі-
атричну допомогу, з якими стикаються люди з 
постійними потребами в психічному здоров'ї" 
[14]. В дослідженні Таммі Рінехарт Кочел 
(Tammy Rinehart Kochel, 2019) та Жасінта М. Гау 
(Jacinta M. Gau, 2019) обрано інший підхід – 
щодо залучення поліцейської спільноти як су-
б'єкта надання ними послуг, і тактикою, яку вони 
використовують для підвищення рівня безпеки, 
впевненості в поліції і соціальної згуртованості 
та неформального соціального контролю [15]. 

З цього й виникає неясність, чому при наяв-
ності у світі законодавчо відпрацьованого меха-
нізму розуміння сутності поліцейських послуг та 
їх надання на практиці, що ми правимо за взі-
рець, в Україні все ще існують суттєві прогалини 
з цього питання. Звідси, метою статті є узагаль-
нення законодавчого, наукового та практичного 
досвіду з проголошеної публічно-сервісної дія-
льності Національної поліції України щодо на-
дання нею поліцейських послуг. 

Її новизна полягає в авторській позиції щодо 
механізму розуміння сутності поліцейських пос-
луг в діяльності Національної поліції України та 

                                                 
7 Незрозумілий зв'язок, і схоже, ГУНП у Дніпропет-

ровській області припускає можливість застосування 
працівниками поліції незаконних методів розкриття 
злочинів (побої, тортури та інші). 
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їх надання на практиці. Завданням статті є ви-
значення поняття послуги та її особливостей, 
переходу до "сервісної" поліції та правових за-
сад надання "сервісних" платних послуг в сис-
темі МВС України, новелізації поліцейських по-
слуг у законодавстві України, розбіжностей 
подання сутності поліцейської послуги при про-
веденні тендерних процедур та сприйняття по-
ліцейських послуг в наукових дослідженнях і 
закордонний досвід для України. 

Стисле поняття та особливості послуги 

У самому загальному вигляді послуга, це "2. 
діяльність підприємств, організацій та окремих 
осіб, виконувана для задоволення чиїх-небудь 
потреб, обслуговування" [16, с.1080]; або "дія, 
результат якої споживається в процесі її вико-
нання. Послуги становлять собою діяльність 
індивіда на користь іншої особи" [17]. 

Слід зважити на те, що визначення терміна 
"послуга" різниться за сферами діяльності. Так, 
за одним із визначень, послуга – "це особлива 
споживча вартість процесу праці, виражена в 
корисному ефекті, що задовольняє потреби лю-
дини, колективу й суспільства"; "вона корисна 
не як річ, а як діяльність" [18]. За п.17 ст.1 Зако-
ну України "Про захист прав споживачів" від 
12.05.1991 р. № 1023–XII, "це діяльність вико-
навця з надання (передачі) споживачеві певного 
визначеного договором матеріального чи нема-
теріального блага, що здійснюється за індивіду-
альним замовленням споживача для задово-
лення його особистих потреб" [19]. 

Послуги розподіляються на матеріальні та 
нематеріальні (чисті); такі, що задовольняють 
потреби особисті або колективні. Послуги хара-
ктеризуються асортиментом – підбором або 
набором різноманітних послуг, що пропонується 
споживачу [20]. До сукупності державних пос-
луг, як зазначає В.М. Сороко, "належить, перш 
за все, забезпечення зовнішньої і внутрішньої 
безпеки суспільства і громадянина, підтримання 
громадського порядку" [5, с.11]. Різновидом по-
слуг, відповідно до п.1 ст.1 Закону України "Про 
адміністративні послуги" від 06.09.2012 р. 
№ 5203–VI, є адміністративні послуги – "ре-
зультат здійснення владних повноважень 
суб’єктом надання адміністративних послуг за 
заявою фізичної або юридичної особи, спрямо-
ваний на набуття, зміну чи припинення прав 
та/або обов’язків такої особи відповідно до за-
кону" [10]. 

Основним щодо послуг є те, що: їх надання 
"починається з укладення договору про надання 

послуг"; предметом договору про надання пос-
луг вказується "не результат, який після його 
досягнення передається замовнику (як у дого-
ворі підряду), а сам процес (дія), що відразу 
споживається"; "сторонами договору про на-
дання послуг є виконавець і замовник"; "договір 
про надання послуг може бути як оплатним, так 
і безоплатним"; встановлюється термін дії дого-
вору; вказується відповідальність виконавця; 
мають бути наявними дозвільні документи; 
обумовлюється "порядок і наслідки розірвання 
договору про надання послуг" [21].  

"Сервісна" поліція та платні послуги  
в системі МВС України 

Як відомо, потребу у реформуванні МВС 
України довгоочікувано пов'язували як із "пере-
ходом (старої, у 2013 році. – Авт.) системи МВС 
України від каральних до соціально-сервісних 
функцій" [22], так і з "втіленням нових підходів з 
пріоритетами на сервісні функції замість кара-
льних" [23] наприкінці не тільки 2017 року, але й 
зараз. Тобто, ключовим для Міністерства вну-
трішніх справ України, фактично з подання Мі-
ністра [24], стає поняття сервісу, а в більш 
широкому сенсі – функція надання сервісних 
послуг. О. Банчук, зокрема, визначав, що серві-
сна функція поліції – "це не просто боротьба зі 
злочинністю, забезпечення правопорядку, а са-
ме надання послуг суспільству щодо підтрим-
ки належного рівня безпеки" [25]. 

В.А. Троян з цього приводу зазначав, що 
"публічно-сервісна діяльність – це діяльність 
державних інституцій щодо надання публічних 
послуг", а публічно-сервісна діяльність Націо-
нальної поліції "пов’язана з видачею докумен-
тів дозвільного характеру щодо вогнепальної 
зброї, боєприпасів, інших предметів; �у сфері 
дорожнього руху; �у сфері охоронної діяльнос-
ті (охорона майна громадян, організацій, а та-
кож об’єктів, що підлягають обов’язковій охоро-
ні, тощо)" [9, с.91, 93]. В свою чергу, як вважає 
О.М. Калюк із співавторами, "публічно-сервісна 
діяльність поліції – це діяльність з обслугову-
вання потреб та інтересів приватних осіб у їхніх 
стосунках з органами публічної адміністрації – 
органами внутрішніх справ" [26, с.3]. 

Разом із тим, науковці не набули єдності в 
розумінні цих та інших понять. Більш вдалу, на 
наш погляд, спробу вичленення цих понять 
здійснив Д. Йосифович, за яким "послуги, що 
надає Національна поліція, виконуючи свої ос-
новні завдання, визначені Законом України "Про 
Національну поліцію", слід вважати поліцейсь-
кими, а послуги, що надаються Національною 
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поліцією та МВС у сфері внутрішніх справ, з 
метою створення умов для реалізації фізичними 
та юридичними особами прав, свобод і закон-
них інтересів за їх заявою, доцільно вважати 
сервісними" [27, с.134]. Тому, орієнтуючись на 
тодішні висловлювання керівництва Міністерст-
ва, можна припустити, що метою МВС України 
є створення "сервісної" поліції. Але, наприклад, 
не такої як у Казахстані, де "в сервісну поліцію 
будуть входити не тільки правоохоронці, а й 
представники управлінь охорони здоров'я, осві-
ти і соціального захисту. До їх функцій входити-
ме вивчення соціальних проблем міста та здій-
снення комплексної допомоги громадянам"8 
[28]. А з більш широкими повноваженнями, де 
"сервіс" буде лише частиною завдань такої 
"сервісної" поліції, а поліцейські послуги – ще 
однією вагомою, але не останньою, частиною. 
Хоча, як зазначають опоненти, "педалювання 
формули стосовно поліції як сервісуr спричи-
нене некоректним розумінням самого понят-
тя "сервіс". Якщо подивитись у Великий тлума-
чний словник сучасної української мови, то 
"сервіс" має цілком чітке і достатньо однозначне 
тлумачення. Це "обслуговування населення, 
забезпечення його побутових потреб" [29]. 

Тим не менш, дещо неузгодженою з науко-
вим обґрунтуванням, спробою реалізації супро-
воджувальних заходів із створення "сервісної" 
поліції, можна вважати Постанову Кабінету Міні-
стрів України "Про утворення територіальних 
органів з надання сервісних послуг Міністерства 
внутрішніх справ" від 28.10.2015 року № 889 
[30]. Якою задля надання платних і безоплат-
них послуг, віднесених до компетенції Міністер-
ства внутрішніх справ, як юридичні особи публі-
чного права, були утворені територіальні органи 
з надання сервісних послуг Міністерства внут-
рішніх справ. А вже наказом МВС України від 
07.11.2015 р. № 1393 – як міжрегіональний те-
риторіальний орган з надання сервісних послуг 
МВС – створювався Головний сервісний центр 
МВС [31]. І, щодо останнього, за Положенням 
про Головний сервісний центр МВС (ГСЦ), уся 
"сервісність" надання ним послуг зводиться 
головним чином до "надання платних та безо-
платних послуг" (пп.1 п.4), без їх розподілу на ті 
чи інші. Все інше стосується похідних, внутріш-
ньо забезпечувальних діяльність Центру, заходів 
– участі у реалізації державної політики у сферах 
надання послуг (пп.1 п.3); підвищення якості на-
дання послуг (пп.2 п.4); удосконалення процеду-

                                                 
8 Переклад на українську мову наш. – Авт. 

ри надання адміністративних послуг (пп.3 п.4); 
інформаційно-просвітницької діяльності у сфері 
надання сервісних послуг (пп.32 п.4) та інформа-
ційно-консультативних послуг (пп.47 п.4).  

Зокрема, ГСЦ на власному вебсайті в якості 
послуг позначає довідку про відсутність судимо-
сті; посвідчення водія; реєстрацію та експлуа-
тацію транспортного засобу; мобільні сервісні 
центри МВС; номерні знаки: виготовлення та 
зберігання; погодження конструкцій транспорт-
них засобів; надання витягу з ЄДР ТЗ та поря-
док доступу до НАІС; інформацію для юридич-
них осіб, торговельних організацій, автошкіл; 
перевезення небезпечних вантажів та технічний 
контроль; проект "Таємний клієнт" сервісних 
центрів МВС9; реквізити для оплати та зразки 
заяв; запитання [32]. 

І вже сьогодні у системі МВС України дійшли, 
на нашу думку, до надмірної зарегульованості 
у "вдосконаленні механізму зарахування, роз-
поділу і перерахування коштів, які надходять як 
оплата вартості платних послуг, управління бю-
джетними асигнуваннями апарату МВС, терито-
ріальних органів з надання сервісних послуг 
МВС, закладів, установ, що належать до сфери 
управління МВС, Національної гвардії України 
та центральних органів виконавчої влади, дія-
льність яких спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра вну-
трішніх справ, та посилення контролю за їх ви-
користанням" [33]. Зокрема, наряду з "послуга-
ми, що надаються підрозділами експертної 
служби" (п.15 табл.2 дод.3), "діяльність у сфері 
охорони громадського порядку та безпеки" (п.32 
табл.2 дод.3) та ін. фігурують "послуги у сфері 
побутових послуг" (п.18 табл.2 дод.3), "поліг-
рафічні послуги" (п.25 табл.2 дод.3), "медичні 
послуги" (пп.36 і 39 табл.2 дод.3) тощо, які явно 
не входять до категорії поліцейських послуг. 

До речі, ще в липні 2015 року Головне науко-
во-експертне управління Верховної Ради Украї-
ни надало негативний висновок на тодішній 
проект Закону України "Про сервісні послуги та 
сервісні центри Міністерства внутрішніх справ 
України" (реєстр. № 2567 доопрацьований від 
17.06.2015 р.) [34]. На жаль, Міністерство 
внутрішніх справ України проігнорувало тер-
мінологічні та правові зауваження щодо пред-
мету законопроекту, і миттєво реалізувало 
утворення територіальних органів з надання 
сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ 

                                                 
9 Всупереч утаємниченій назві йдеться усього лише 

про зовнішню перевірку діяльності сервісних центрів. 
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відповідною Постановою Кабінету Міністрів 
України [30], а далі, власним наказом – й Голо-
вного сервісного центру МВС [31]. 

Висвітлюючи саме наукову сутність питання, а 
не діяльність означених центрів, необхідно за 
цим Висновком нагадати найбільш актуальні й 
сьогодні зауваження щодо правового забезпе-
чення сервісної спрямованості у діяльності Мі-
ністерства. По-перше, це група "сервісних пос-
луг", як і інші послуги, "нічим не відрізняються від 
адміністративних послуг"; по-друге, "досить по-
верхово (навіть порівняно із Законом України 
"Про адміністративні послуги") регулюються пи-
тання надання сервісних послуг у сфері діяльно-
сті МВС"; по-третє, "відсутність критеріїв того, які 
саме "окремі сервісні послуги" надаватимуться 
через центри надання адміністративних послуг, 
не узгоджується з принципом правової визначе-
ності"; по-четверте, "правовий статус центрів з 
надання сервісних послуг", в тому числі, й ГСЦ (в 
сучасній трактовці. – Авт.); по-п'яте, це "платність 
деяких послуг, які за своїм характером та з огля-
ду на публічний інтерес повинні надаватися на 
безоплатній основі"; по-шосте, "розміри плати за 
відповідні послуги мають визначатися на основі 
єдиної методики, також визначеної законом", а 
не Кабінетом Міністрів України10; по-сьоме, "за-
гальновизнаним підходом до регулювання пи-
тання послуг, які надаються суб’єктами владних 
повноважень, є визнання пріоритету законода-
вчого (а не підзаконного) регулювання відповід-
них послуг" [34] – вочевидь, це стосується наказу 
[31] та інших, наступних із предмету відання. 

І найбільш важливим є те, про що раніше 
вже йшлось, "конструкція "сервісні послуги" 
виглядає вкрай невдалою, оскільки слово іно-
земного походження "сервіс" є власне синоні-
мом слова "послуга", "обслуговування". Тобто з 
філологічної точки зору ця конструкція є тав-
тологією. При цьому "сервісні послуги" стосу-
ються "оформлення дозволів, посвідчень, сві-
доцтв, довідок, копій і дублікатів документів" 
[34]. Мабуть, більш відвертим щодо практичного 
розуміння "сервісу" тут виглядає ГУНП у Дніп-
ропетровській області, на думку якого "поліцей-
ські надаватимуть свої послуги за винагороду 
безпосередньо від контрагента, яким виступає 
особа, яка споживає послуги, у нашому випадку 
цими особами, є громадяни" [12, с.7]. 
                                                 

10 А це вже, наприклад, безпосередньо стосується 
Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання 
надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, 
Національної поліції та Державної міграційної служби 
платних послуг" від 26.10.2011 р. № 1098 [35]. 

До того ж, слід нагадати, що оновлене право 
на "надання адміністративних та інших плат-
них послуг" Міністерству внутрішніх справ 
України було надане пп.21 п.4 Положення про 
Міністерство внутрішніх справ України за Пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 
28.10.2015 р. № 878 [36]. Щодо сервісних пос-
луг, то за пп.22 п.4 цього ж Положення Мініс-
терство надало їх виконання Головному центру 
з надання сервісних послуг МВС та територіа-
льним центрам з надання сервісних послуг 
МВС, а з 30.08.2017 року – тільки територіаль-
ним органам з надання сервісних послуг МВС. 
Сам же Перелік платних послуг, які надаються 
підрозділами Міністерства внутрішніх справ, 
Національної поліції та Державної міграційної 
служби, і розмір плати за їх надання, було за-
тверджено Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 04.06.2007 р. № 795 [37]. 

На жаль, практика надання Міністерством 
внутрішніх справ сервісних послуг суперечить 
загальносвітовій аксіомі, за якою "досвід євро-
пейських країн (ФРН, Польща, Великобританія 
та інші) показує, що поліція не може надавати 
рівні для всіх сервісні послуги з охорони життя 
та здоров’я громадян, забезпечення безпеки і 
при цьому (за додаткову плату) – надавати ті 
самі послуги, але в більшому об'ємі для окре-
мих громадян" [38]. 

Новелізація поліцейської послуги  
у законодавстві України 

Як вже зазначалось, у ч.1 ст.2 Закону Украї-
ни "Про Національну поліцію" від 02.07.2015 р. 
№ 580–VIII [7] визначено, що "завданнями полі-
ції є надання поліцейських послуг у сферах: 
1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2) охорони прав і свобод людини, а також інте-
ресів суспільства і держави; 3) протидії злочин-
ності; 4) надання в межах, визначених законом, 
послуг з допомоги особам, які з особистих, еко-
номічних, соціальних причин або внаслідок над-
звичайних ситуацій потребують такої допомоги". 

При цьому в Законі відсутнє як будь-яке ви-
значення означених "поліцейських послуг", так 
і їх елементарний перелік. Але це не є переш-
кодою, на думку законодавця, їх забезпеченню 
як Міністром внутрішніх справ України, який від-
повідно до п.1 ч.1 ст.16 Закону [7], здійснює 
"надання поліцейських послуг та контролює її 
реалізацію поліцією", так і керівником поліції, 
який "вносить на розгляд Міністра внутрішніх 
справ України пропозиції щодо� надання полі-
цейських послуг", відповідно до п.3 ч.1 ст.22 
цього ж Закону. Тобто, чотири роки Національна 
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поліція України опікується наданням не врегу-
льованих чинним законодавством "поліцейсь-
ких послуг", а її Голова при цьому повідомляє, 
що "ми будемо� надавати поліцейські послуги 
в повному спектрі: розслідування криміналь-
них проваджень, поліцейські опитування, за-
хист інтересів громадян"11 [39]� Більше того, 
Постановою Кабінету Міністрів України "Про 
затвердження Порядку проведення оцінки рів-
ня довіри населення до Національної поліції" 
від 07.02.2018 р. № 58 одним із об'єктів оцінки 
рівня довіри населення до Національної поліції 
взагалі позначено "рівень задоволення потре-
би населення в поліцейських послугах" [40]. 
Тобто, по-перше, довіру населення до Націо-
нальної поліції пов'язують із поліцейськими по-
слугами; по-друге, є впевненість у наявності 
потреби населення в поліцейських послугах; 
по-третє, критерієм оцінки12 a priori вважається 
рівень задоволеності означеною потрібністю� 
Але рівень довіри населення до Національної 
поліції треба оцінювати не "задоволенням 
потреби населення в поліцейських послугах", а 
якістю їх надання. 

Така правова неврегульованість поняття 
та змісту поліцейських послуг викликана ігно-
руванням законодавцем базових засад – як за-
значає В.М. Сороко, "вимога щодо наділення 
правом надавати послугу через закон призведе 
до обов'язкового визначення вичерпного пере-
ліку послуг (саме послуг, а не функцій і повно-
важень) в інституційному законі, який персона-
лізовано до певного органу" [5, с.13]. При цьому, 
з'ясування сутності поліцейської послуги тягне 
за собою й потребу їх уніфікації та якості. Тобто, 
прагнення законодавця "втиснути" в Закон 
України "Про Національну поліцію" ключові сло-
ва "поліцейські послуги" не було підкріплене ані 
їх визначенням, ані їх переліком. 

                                                 
11 Досі не відомий "спектр поліцейських послуг". Як 

і щодо надання поліцейських послуг при розслідуванні 
кримінальних проваджень, не зрозуміло, що мається 
саме під "послугою поліцейського опитування" – ст.33 
Закону "Про Національну поліцію" [7] передбачає пре-
вентивну можливість поліцейського опитати особу, 
якщо існує достатньо підстав вважати, що вона володіє 
інформацією, необхідною для виконання поліцейських 
повноважень, але таку можливість не можна віднести 
до "поліцейської послуги". Принаймні, сподіваємось, 
що не йдеться й про подальше розширення означеного 
"спектру" залученням поліції до надання, наприклад, 
соціальних або громадських послуг тощо. 

12 Саме критерієм, а не об’єктом, оскільки 
об’єктом оцінки є довіра населення до Національної 
поліції. 

Зрозуміло, що аж ніяк не вирішує означену 
проблему й "Положення про Національну полі-
цію", затверджене Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 28.10.2015 р. № 877 [41], за п.3 
ст.3 якого одним із основних завдань Націона-
льної поліції є "надання в межах, визначених 
законом, послуг з допомоги особам, які з осо-
бистих, економічних, соціальних причин або 
внаслідок надзвичайних ситуацій потребують 
такої допомоги"; або за п.9 ст.5 якого – "надан-
ня послуг з охорони, які здійснюються на дого-
вірних засадах�" поліцією охорони13. При цьо-
му, як і раніше за Законом [7] керівник поліції, 
так за п.2 ст.11 тепер вже означеного Положен-
ня [41] Голова Національної поліції "вносить на 
розгляд Міністра внутрішніх справ пропозиції 
щодоr поліцейських послуг". 

У пп.1 п.1 ст.18 чинного Закону України 
"Про Національну безпеку" від 21.06.2018 р. 
№ 2469–VIII [42] окремо визначено, що "Мініс-
терство внутрішніх справ України� забезпечує 
формування та реалізує державну політику у 
сферах: 1) забезпечення охорони прав і свобод 
людини, інтересів суспільства і держави, проти-
дії злочинності, підтримання громадської безпе-
ки і правопорядку, а також надання поліцейсь-
ких послуг". 

Узагальнюючи, можна відмітити, що Закон 
України "Про Національну поліцію" [7] трактує 
надання поліцейських послуг у ряді "сфер" як 
завдання поліції. Де такими "сферами" визначе-
ні "1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2) охорони прав і свобод людини, а також інте-
ресів суспільства і держави; 3) протидії злочин-
ності; 4) надання в межах, визначених законом, 
послуг з допомоги особам, які з особистих, еко-
номічних, соціальних причин або внаслідок над-
звичайних ситуацій потребують такої допомоги". 
Але, по-перше, перелік та зміст таких "сфер" 
цього Закону не співпадає з переліком і змістом 
"сфер"14 Закону України "Про Національну без-
пеку" [42], з яким його об'єднують згадки про ті ж 
самі поліцейські послуги; по-друге, за Законом 
України "Про Національну поліцію" [7] поліцейсь-
кі послуги розповсюджуються на кожну з указа-
них "сфер", елементи деяких з яких, наприклад, 
публічна безпека, законодавством також досі 
не визначені – на що ми вказували раніше [43]. 
По-третє, в Законі України "Про Національну 

                                                 
13 З чого випливає, що ані перші, ані другі такі пос-

луги не є поліцейськими, оскільки не позначені як такі. 
14 Їх аналіз ми залишимо іншим дослідникам, зосе-

редившись виключно на поліцейських послугах. 
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безпеку" [42] надання поліцейських послуг відо-
кремлено від формування та реалізації держав-
ної політики в указаних "сферах" і на них не 
розповсюджується; по-четверте, сприйняття 
усіх послуг із забезпечення громадської безпе-
ки в якості поліцейських послуг, що надаються 
в зазначених у Законі України "Про Національну 
поліцію" [42] "сферах", є несумісним з сутністю 
самих поліцейських послуг. 

Жодного порозуміння з цього приводу не на-
дає й Положення про Міністерство внутрішніх 
справ України за Постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.10.2015 р. № 878 [36], за яким 
"МВС є головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сферах: � надан-
ня поліцейських послуг" (абз.3 п.1); "надання 
поліцейських послуг" є також одним із основних 
завдань МВС із забезпечення формування 
державної політики у цій сфері (пп.1 п.3); МВС 
надає інформаційні послуги (пп.17 п.3), "послу-
ги" (пп.19. п.3), платні послуги (пп.21 п.3) та сер-
вісні послуги (пп.22 п.3).  

Своєрідним було також сприйняття сфер 
формування державної політики Міністерством 
внутрішніх справ України і в Стратегії розвитку 
системи Міністерства внутрішніх справ України 
до 2020 року [44], де однією з таких "сфер" було 
безпосередньо визначено "надання поліцейсь-
ких і адміністративних послуг". На жаль, озна-
чена Стратегіяr не відрізняється чіткістю 
розуміння сутності поліцейських послуг, оскі-
льки в ній серед "послуг" перемішані й послуги 
страхування та державні послуги. А виділення 
стратегічним пріоритетом системи МВС України 
напрямку "якість і доступність послуг" взагалі 
зводиться до нікчемних щодо рівня Стратегії 
таких заходів, як "концентрація надання послуг", 
"розширення доступу послуг", "збільшення кіль-
кості послуг", "популяризація цих послуг".  

І наприкінці можна нагадати більш чіткий 
щодо поняття поліцейської послуги, колишній 
проект Закону України "Про поліцію і поліцейсь-
ку діяльність" від 27.01.2015 р. реєстр. № 1692-1 
[45], у п.1 ст.2 якого поліцейськими послугами 
фактично визнавалось "підтримання публічно-
го порядку шляхом забезпечення безпеки осіб, 
суспільства і держави" (з подальшим розкрит-
тям змісту функцій поліції, щодо завдання з ви-
конання означених послуг). 

У цілому, виходячи з чинного законодавства 
(тут і згадана Стратегія розвитку системи Мініс-
терства внутрішніх справ України до 2020 року 
[44] щодо "надання поліцейських і адміністра-

тивних послуг", і Закон України "Про Націона-
льну поліцію" від 02.07.2015 р. № 580–VIII [7] 
щодо сфер "надання поліцейських послуг", і 
Закон України "Про адміністративні послуги" від 
06.09.2012 р. № 5203–VI [10] щодо змісту адмі-
ністративних послуг, і Положення про Міністер-
ство внутрішніх справ України за Постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. 
№ 878 [36] щодо права на "надання адмініст-
ративних та інших платних послуг" Міністер-
ству внутрішніх справ України, тощо), основна 
відмінність між поліцейськими та адміністра-
тивними послугами, як ми вбачаємо, полягає у 
тому, що надання адміністративної послуги у 
сфері правоохорони розпочинається, як зазна-
чає О.Г. Циганов [46, c.71], за заявою фізичної 
або юридичної особи, що має право на отриман-
ня такої послуги, і відповідно до чого відкрива-
ється адміністративне провадження з надання 
адміністративної послуги, а також, як доповнює 
С.І. Чаусовська [47, с.104], завершується "при-
йняттям владного рішення у вигляді документа". 
Вочевидь, за чинним законодавством, поліцей-
ська послуга не потребує таких "перепон", як 
підготовка справи про надання послуги, вивчення 
матеріалів справи, її розгляд та прийняття акту 
тощо. Було би дивно, якби "забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку" (або "безпеки осіб, суспіль-
ства і держави", в іншій трактовці) у разі потреби 
негайного реагування поліції, супроводжува-
лось певними унормованими проваджувальни-
ми процедурами та прийняттям документів. 

Розбіжності подання сутності поліцейської 
послуги при проведенні тендерних процедур 

Окреме, суперечливе місце набула поліцейсь-
ка практика з використанням терміну "поліцейська 
послуга" і при проведенні тендерних процедур, 
що переносить супровідні суспільні відносини в 
сферу цивільно-правового регулювання. 

Так, помилкову, на нашу думку, ознаку ніби-
то в якості поліцейської послуги отримало 
"забезпечення громадської безпеки, охорони 
правопорядку та громадського порядку"15 при 
проведенні тендерної процедури КУ "Адмініст-
ративне управління Дніпропетровської обласної 
ради" з Управлінням поліції охорони в Дніпропе-
тровській області у лютому 2018 року [48], або – 
з прямою позначкою "поліцейські послуги" [49], 
де в якості поліцейської послуги позначено 
"здійснення на договірних засадах охорони фі-
зичних осіб та об’єктів права приватної та 

                                                 
15 Схоже у конкретному випадку на термінологічне 

маніпулювання. 
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комунальної власності в обсязі і порядку, визна-
ченому цим договором", при проведенні проце-
дури закупівлі Слов'янською міською радою До-
нецької області з Управлінням поліції охорони в 
Донецькій області у серпні 2016 року [50] – як 
нами було раніше показано, послуги з охорони 
не відносяться до поліцейських послуг.  

Тим більш, що Єдиний закупівельний слов-
ник [51] в розділі "75000000-6 Адміністративні, 
оборонні послуги та послуги у сфері соціального 
захист" подає класифікацію 30-ти таких послуг. 
Серед них, наприклад, в структурі "75200000-8 
Надання громадських послуг" позначена група 
"75240000-0 Послуги із забезпечення громадсь-
кої безпеки, охорони правопорядку та громадсь-
кого порядку", до якої входять "75241000-7 Пос-
луги із забезпечення громадської безпеки", 
"75241100-8 Поліцейські послуги", "75242000-4 
Послуги з охорони правопорядку та громадсько-
го порядку", "75242100-5 Послуги з охорони 
громадського порядку", "75242110-8 Послуги 
судових виконавців". Фактично це дозволяє чіт-
ко уникати різного роду маніпуляцій зі штуч-
ним внесенням до групи "поліцейських послуг" 
"послуг з охорони правопорядку та громадсько-
го порядку" або "послуг з охорони громадського 
порядку". Принаймні сьогодні код ДК 021:2015 
75240000-0 Послуги із забезпечення громадсь-
кої безпеки, охорони правопорядку та громадсь-
кого порядку все ще укрупнено трактують як по-
слуги з охорони, послуги з фізичної охорони 
об'єктів, послуги з охорони території та складсь-
ких приміщень, послуги з централізованої охо-
рони майна об’єктів, послуги охорони постом 
поліції, послуги по обслуговуванню охоронної 
сигналізації та ін.  

До речі, є підстави вважати умисними дії 
Управління поліції охорони в Дніпропетровській 
області з постійного віднесення Послуг із забез-
печення громадської безпеки, охорони право-
порядку та громадського порядку до поліцейсь-
ких послуг тепер вже і в січні 2019 року [52]. І це 
при тому, що наказ МВС України "Про організа-
цію службової діяльності поліції охорони з пи-
тань забезпечення фізичної охорони об’єктів" 
від 07.07.2017 р. № 577 [53] чітко визначає їх як 
послуги фізичної охорони, оплатні охоронні по-
слуги, послуги з охорони, послуги поліції охоро-
ни, послуги із забезпечення особистої безпеки 
особи, а не як поліцейські послуги. 

Станом на сьогодні важливою особливістю 
будь-якої поліцейської послуги є її монопольний 
характер. Фактично, це спосіб обмеження кон-
куренції з боку потенційних надавачів поліцей-

ських послуг. І діюча практика проведення тен-
дерних процедур це тільки підтверджує, оскіль-
ки договір про закупівлю (про її надання)16 може 
бути укладено лише з одним постачальником, 
за відсутності при цьому альтернативи.  

Поліцейські послуги в наукових дослідженнях 
і закордонний досвід для України 

Щодо предмету дослідження, то, на нашу 
думку, Закон (за законопроектом від 13.05.2015 р. 
№ 2822 [54]) був не самим найкращим варіан-
том через ряд суттєвих законодавчих прогалин, 
що впливають сьогодні на діяльність Націона-
льної поліції. Підтвердження такої позиції щодо 
обмеженості застосованого в Законі терміну 
"поліцейські послуги", як і ряду інших [8, с.206; 
43], можна отримати і у вітчизняних науковців.  

Так, Ю.З. Біла-Тюрина дуже обережно за-
значає, що "будь-яка діяльність Національної 
поліції є поліцейською послугою", але яка "не 
охоплює адміністративні і інформаційні послуги, 
що надаються поліцією", та констатує, що полі-
цейська послуга за Законом – це послуга "з до-
помоги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги" [55, с.53]. 

С.А. Шалгунова та В.А. Якушкін впевнені, що 
поліція не має забезпечувати "надання послуг "з 
допомоги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги" – для цьо-
го існують інші органи та служби; що "захист та 
охорона прав, свобод та інтересів особи, гаран-
тованих Конституцією, є обов'язком держави 
перед своїми громадянами.., а не послугою з 
боку держави та її правоохоронних органів"; і 
що "законодавець у Законі України "Про Націо-
нальну поліцію" звузив завдання та функції по-
ліції до "надання поліцейських послуг"; а "вико-
ристання в законі такого терміну, як "поліцейські 
послуги" суттєво принижує як самих працівників 
поліції, так і сферу їх діяльності, ступінь значи-
мості самої правоохоронної діяльності в держа-
ві та суспільстві" [56, c.324, 325]. 

А. Овчаров зазначає, що "перелік завдань, 
вказаних у п.1-3 ч.1 Статті (мається на увазі 
стаття 2 Закону "Про Національну поліцію. – 
Авт.), не можуть розумітися в якості вживання 
терміну "послуги" [6], однак "поліція може нада-
вати поліцейські послуги, що визначені Законом 
з допомоги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

                                                 
16 Поліцейського спрямування. 
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ситуацій потребують такої допомоги". Важливим 
є й те, на думку науковця, що в Присязі полі-
цейського відсутня "згадка про надання полі-
цейським відповідних послуг", а є лише "прямий 
обов’язок виконати свої завдання, передбачені 
Законом, а не надання послуг". 

В свою чергу, В.Є. Нечаєв застосований у 
Законі "Про Національну поліцію" термін "полі-
цейські послуги", який, як визнає сам науковець, 
"має сприяти створенню поліції саме як сервіс-
ної служби", всупереч означеному Закону в нау-
кових цілях підміняє терміном "публічні послу-
ги"17, край обмежено окреслюючи їх надання 
поліцією "сферою забезпечення публічної без-
пеки і порядку" [58, с.18, 19], але так і не харак-
теризуючи ані їх "сервісність", ані співвідношен-
ня поліцейських і публічних послуг між собою. 

Сьогодні можна нескінченно наводити думки 
й інших вчених із означеної проблеми, але це 
аж ніяк її не вирішує – "адже важко зрозуміти, де 
межі обов’язку поліції, а де починається її серві-
сна діяльність", зазначають О.Г. Циганов та  
А.В. Бурбій [59, c.24]. Вони же вважають, що 
"одним із головних засобів� є наділення поліції 
статусом органу публічної служби, а не просто 
органу, відповідального за застосування зако-
ну", обґрунтовуючи цю тезу аналізом зарубіжної 
практики надання поліцейських послуг. Серед 
них спеціальні платні послуги, вже звичні послу-
ги з "попередження злочинів, забезпечення ви-
конання законів, допомоги потерпілим від зло-
чинів, підтримки публічного порядку, ліквідації 
наслідків надзвичайних подій", а також специфі-
чні – "боротьба з графіті..; консультування з пи-
тань особистої безпеки; реєстрація тварин; ре-
єстрація дитячих велосипедів; патрулювання 
території на велосипедах�; участь у спільному 
з офіцером поліції чергуванні (патрулюванні)" 
[59, c.25, 27, 28] та інші.  

Наразі для України через чинне законодавст-
во абсолютно неприйнятним є надання поліцей-
ських послуг приватною поліцією, особливості 
якої, наприклад, розглядають Ервін А. Блекстоун 
(Erwin A. Blackstone, 1996) і Simon Hakim (Сай-
мон Хакім, 1996). Переваги таких послуг, на дум-
ку авторів, викликані через неефективність і мо-
нополію державного сектору приватизацією 
деяких державних послуг, у тому числі й щодо 

                                                 
17 Роз’яснення сутності яких були надані в Листі Мі-

ністерства юстиції України "Щодо надання роз'яснення 
термінів, які застосовуються у Законі України "Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
відповідальності за корупційні правопорушення" від 
18.12.2009 р. № 967-0-2-09-22 [57]. 

поліцейських служб. До їх переліку в основному 
включаються послуги забезпечення за окрему 
плату безпеки фізичних або юридичних осіб; 
послуги, що не є суспільними благами; послу-
ги, що не потребують повного спектру навичок 
працівників державних правоохоронних органів 
(наприклад, захист майна); послуги сигналіза-
ції, територіальної безпеки, висококваліфікова-
ні, проблемно-орієнтовані, детективні тощо [60].  

 Більшість із означених поліцейських послуг 
може надаватись і державною поліцією. На 
практиці їх перелік суттєво розширений, напри-
клад, поліцейським департаментом м. Сан Дієго 
(США), серед яких Програми сусідського спо-
стереження; центр сімейної справедливості під 
поліцейським контролем для надання консолі-
дованих та скоординованих юридичних, соціа-
льних та медичних послуг жертвам сімейного 
насильства; Міжнародна програма боротьби зі 
злочинністю без злочинів (CFMH), що фінансу-
ється поліцією, яка реалізує багатогранний під-
хід до запобігання злочинності в оренді нерухо-
мості; програма "Ви не самотні", в якій задіяні 
волонтери поліції; Програма «Візьми мене до-
дому» для сприяння правоохоронним органам 
(поліція та шериф) під час контактів з членами 
громади, які мають інвалідність, таких як, але не 
обмежуючись ними, аутизм, деменція, хвороба 
Альцгеймера, синдром Дауна, глухота чи будь-
які інші вади розвитку; програми навчання гро-
мади методам запобігання злочинності [61].  

Як зазначають Кори П. Габерман (Cory P. 
Haberman, 2019) та Венді Х. Стівер (Wendy H. 
Stiver, 2019), вартою уваги у наданні спеціаль-
них поліцейських послуг є Дейтонська програма 
піших патрулів (DFPP), що дозволяє скоротити 
загальне число злочинів при статистично зна-
чимому зменшенні випадків злочинів, пов'яза-
них із заворушеннями [62]. Баррі Лавдей (Barry 
Loveday, 2018), у свою чергу, поточні проблеми 
з надання послуг поліцією пов'язує зі значним 
збільшенням числа некримінальних інцидентів, 
на які тепер повинна реагувати поліція [63] й т.д. 

Зрозуміло, що при належному вивченні 
означеного досвіду можливе застосування та-
кого виду поліцейських послуг і в Україні. Але 
наявність різних науково-практичних підходів 
до сприйняття реалій поліцейської практики і 
поліцейських послуг в Україні, та їх уявних і 
реальних зарубіжних аналогів, викликана, як 
зазначалось, багатьма чинниками. Тут і помил-
кове калькування буквального перекладу слів 
police service як поліцейська послуга, при тому, 
що в оригіналі це поліцейська служба саме як 
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поліцейський орган або підрозділ, і поверхове 
сприйняття специфіки закордонної поліцейської 
діяльності. На жаль, законодавець не намага-
ється означені недоліки виправляти. 

Висновки 

1. Протягом чотирьох останніх років в Україні 
продовжується нормативно-правова колізія, 
обумовлена неузгодженістю наукового та зако-
нодавчого підходів до розуміння сутності полі-
цейських послуг. Це побічно впливає як на дія-
льність Національної поліції, так і на відношення 
суспільства до її діяльності. Такий стан речей є 
неприпустимим з огляду на наявність у світі за-
конодавчо відпрацьованого механізму розуміння 
сутності поліцейських послуг та їх надання на 
практиці, що Україна все ще править за взірець. 

2. Проголошені раніше в Україні засади пуб-
лічно-сервісної діяльності нової Національної 
поліції зіткнулись із вітчизняно-орієнтованим 
підходом до трактування поліцейської послуги в 
її основі одночасно як відокремленої від полі-
цейської діяльності її частини, так і функціона-
льної наддіяльності, розповсюджуваної на усю 
сферу поліцейської діяльності. Тим не менш, 
метою МВС України було і залишається ство-
рення "сервісної" поліції, що отримало своє 
умовне, але безсистемне, законодавче відтво-
рення у терміні "поліцейські послуги".  

3. Фактична невизначеність означеного термі-
ну призвела до маніпулювання ним у діяльності 
поліції, в тому числі як і ситуативно створеними 
сервісними центрами Міністерства внутрішніх 
справ, так і іншими підрозділами, наданням ними 
в тому числі серед умовно поліцейських, і меди-
чних, поліграфічних, побутових, охоронних та 
інших – і особливо "платних, які за своїм харак-
тером та з огляду на публічний інтерес повинні 
надаватися на безоплатній основі" – послуг, які 
через порушення принципу правової визначе-
ності та суперечливість, як зазначало Головне 
науково-експертне управління Верховної Ради 
України, не можуть бути кваліфіковані як полі-
цейські.  

4. Правова неврегульованість поняття та 
змісту поліцейських послуг викликана ігнору-
ванням законодавцем їх базових засад і не є 
перешкодою дотеперішньому опікуванню Наці-
ональною поліцією України їх наданням. Більше 
того, явна та удавана "поліцеізація" декларує-
мих щодо надання поліцією послуг носить мо-
нопольний характер і є способом обмеження 
конкуренції з боку потенційних надавачів таких 
послуг. 

5. Прагнення науковців стосовно поліцейсь-
ких послуг, як і інших прогалин, навести хоча 
би термінологічний порядок у вітчизняному за-
конодавстві, та більш широко застосувати за-
рубіжний досвід у їх наданні, поки безрезуль-
татне – у цій частині законодавство набуло 
догматичних ознак, які зацікавлені сторони 
правлять на свій лад. 

6. На наш погляд, одним із можливих, але 
дискусійних, шляхів вирішення проблеми було 
би вилучення із Закону України "Про Націона-
льну поліцію" та суміжного законодавства тер-
міну "поліцейські послуги", обмежившись зага-
льною вказівкою, що Національна поліція в 
своїй діяльності надає, в межах законодавства, 
в тому числі і сервісні послуги, зміст, перелік та 
порядок надання яких визначено законом. Варі-
ант збереження в інституційному законодавстві 
терміну "поліцейські послуги" станом на сьогод-
ні пов'язаний з поки ще складною перспективою 
перегляду законодавчого, наукового та практи-
чного, в тому числі, й міжнародного, досвіду 
щодо сервісної діяльності Національної поліції 
України. 
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 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Виконано аналіз теоретичних положень і правового регулювання підстав, санкцій і порядку реалізації конституційно-
правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, їх керівництва та членів як невід’ємної складової стату-
су та гарантії належної діяльності таких комітетів. Встановлено, що наразі відсутній системний підхід до врегулюван-
ня засад, підстав і форм конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, що не завжди 
спроможна забезпечити своєчасне та адекватне реагування на недоліки та порушення в діяльності комітетів Верхо-
вної Ради України, їх посадових осіб і членів. Конституційно-правова відповідальність комітетів Верховної Ради Укра-
їни проявляється у відкликанні їх посадових осіб і членів з дещо абстрактної підстави їх незадовільної роботи, а та-
кож у ліквідації самих комітетів у разі не проведення їх трьох запланованих засідань. Обґрунтовано доцільність 
віднесення до підстав ліквідації комітету також його неефективної роботи, що виражається не тільки у прямому по-
рушенні правових приписів, але й у неналежному виконанні своїх повноважень. Особливістю ліквідації комітету та 
відкликання з посади є те, що їх застосування може не мати характер стягнення, що актуалізує чітке розмежування 
подібних випадків. Доведено перспективність закріплення таких санкцій як зауваження до комітету, переобрання йо-
го персонального складу, призупинення роботи комітету та, можливо, дострокове припинення повноважень народно-
го депутата України. Обґрунтовано пріоритетні напрямки удосконалення статусу комітетів Верховної Ради України, 
що мають передбачати послідовне та розгорнуте закріплення на конституційному та законодавчому рівнях підстав, 
санкцій та порядку притягнення до конституційно-правової відповідальності комітетів, їх посадових осіб і членів. Це 
не лише сприятиме упорядкованості статусу та підвищенню відповідальності діяльності парламентських комітетів, а і 
забезпечить дотримання прав та інтересів комітетів, їх керівництва та членів при вирішенні питання застосування до 
них відповідних санкцій. 

Ключові слова: конституційно-правова відповідальність; комітети; Верховна Рада України; 
керівництво; члени, відкликання з посади; ліквідація  

*** 
The analysis of the theoretical basis and legal regulation of the grounds, sanctions and the order of realization of the consti-
tutional-legal responsibility of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, its leadership and members as an integral 
component of the status and guarantee of the proper activity of such committees have been performed. Also it was deter-
mined that at present there is no systematic approach to regulating the foundations, grounds and forms of constitutional-
legal responsibility of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, which is not always able to ensure timely and ade-
quate response to the shortcomings and violations in the activities of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine,  
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its officials and members. The constitutional-legal responsibility of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine is man-
ifested in the recall of its officials and a member of the somewhat abstract basis of is unsatisfactory work, as well as in the 
liquidation of the committees themselves in the case of absence its three scheduled meetings. The expediency of attribution 
to the grounds of liquidation of committee its inefficient work are substantiated, which is manifested not only in direct viola-
tion of legal regulations but also in the improper performance of its powers. The peculiarity of the committee's liquidation and 
removal from office is that its application may not have the nature of a charge, which actualizes a clear delineation of such 
cases. Prospects of setting such sanctions as remarks to the committee, the re-election of its staff, suspension of work of 
the committee and, possibly, early termination of powers of the people's deputy of Ukraine have been proved. The priority 
directions of improving the status of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine are substantiated, which should pro-
vide consistent and detailed setting on the constitutional and legislative levels grounds, sanctions and procedure of bringing 
constitutional-legal responsibilities of committees, its officials and members. This will not only promote the orderly status and 
increase responsible activities of parliamentary committees but also ensure that the rights and interests of committees, its 
leadership, and members are respected when deciding whether appropriate sanctions are applied to them.  

Key words: constitutional-legal responsibility; committees; Verkhovna Rada of Ukraine; officials; members; re-
call from office; liquidation 

 

Постановка проблеми 

Невід’ємною складовою ефективної роботи 
комітетів Верховної Ради України має виступати 
реальна відповідальність не тільки відповідних 
органів і осіб за порушення у сфері діяльності 
парламентських комітетів, але й їх самих за до-
пущені ними недоліки та порушення. Разом із 
тим, наразі відсутній системний підхід до врегу-
лювання засад, підстав і форм конституційно-
правової відповідальності комітетів Верховної 
Ради України, що не завжди спроможна забез-
печити своєчасне та адекватне реагування на 
недоліки та порушення в діяльності парламе-
нтських комітетів, їх посадових осіб і членів. А 
відтак, у контексті удосконалення статусу та 
забезпечення продуктивності функціонування 
комітетів Верховної Ради України й вбачаються 
актуальними питання конституційно-правової 
відповідальності даних робочих органів парла-
менту, їх керівництва та членів.  

Зазначимо, що окремі питання відповідаль-
ності парламентських комітетів та їх персональ-
ного складу вже розглядались у науковій літе-
ратурі. Зокрема, О.Ю. Бруслик та І.В. Мукомела 
досліджують шляхи удосконалення інституту 
комітетів Верховної Ради України, у тому числі й 
їх відповідальності; В.В. Гецко розглядає теоре-
тичні та практичні проблеми конституційно-
правової відповідальності народних депутатів 
України; А.Р. Лещух висвітлює засади конститу-
ційно-процесуальної відповідальності парламе-
нтарів за невиконання (неналежне виконання) 
обов’язків у парламенті; І.Є. Словською було 
охарактеризовано особливості конституційно-
правової відповідальності Верховної Ради Укра-
їни. У той же час дослідження означених вчених 
стосуються переважно лише деяких проблем 
відповідальності комітетів Верховної Ради Укра-

їни та їх персонального складу, комплексно не 
характеризуючи підстави, санкції та порядок 
реалізації такої відповідальності, а також її єд-
ність і взаємовплив із іншими елементами ста-
тусу парламентських комітетів в Україні.  

Особливості позитивної та негативної відпові-
дальності комітетів (комісій) парламентів зарубі-
жних країн і їх персонального складу розгляда-
лись такими науковцями, як Девід М. Олсон 
(David M. Olson, 2002) і Вільям Е. Кроутер 
(William E. Crowther, 2002) з приводу порівняль-
но-правової характеристики статусу комітетів 
парламенту у посткомуністичних демократичних 
країнах [1]; Чан Вук Парк (Chan Wook Park, 
1998) щодо організації, діяльності та відповіда-
льності комітетів Національної асамблеї Респу-
бліки Корея [2]; Малькольм Шоу (Malcolm Shaw, 
1998) стосовно глобальних перспектив інститу-
алізації парламентських комітетів, у тому числі 
їх підзвітності та відповідальності [3], та інші.  

Вказані дослідження висвітлюють загальні 
риси відповідальності комітетів (комісій) парла-
менту у зарубіжних країнах та їх персонального 
складу, що дозволяє виявити спільність і від-
мінність зарубіжного досвіду з сучасними заса-
дами відповідальності комітетів Верховної Ради 
України, визначити напрямки його впроваджен-
ня в Україні. Водночас наукові роботи названих 
вчених не містять єдиного уніфікованого підходу 
до конституційно-правової відповідальності па-
рламентських комітетів у різних країнах, що по-
требує урахування як позитивного зарубіжного 
досвіду, так і вітчизняної парламентської прак-
тики.  

Саме тому метою роботи є аналіз теоретич-
них положень і правового регулювання підстав, 
санкцій і порядку реалізації конституційно-пра-
вової відповідальності комітетів Верховної Ради 
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України, їх керівництва та членів, визначення 
основних рис, сутності та значення такої відпо-
відальності, а також обґрунтування пріоритет-
них напрямків удосконалення статусу та діяль-
ності парламентських комітетів. Її новизна 
полягає у авторському баченні форм і підстав 
конституційно-правової відповідальності коміте-
тів Верховної Ради України, їх керівництва та 
членів на основі узагальнення переваг і недолі-
ків існуючого регулювання такої відповідальнос-
ті. Завданнями статті є аналіз і характеристика 
відкликання з посади керівництва та членів ко-
мітетів Верховної Ради України, дострокового 
припинення повноважень народного депутата 
України, а також ліквідації та інших форм кон-
ституційно-правової відповідальності комітетів 
Верховної Ради України.  

Передусім, відмітимо, що конституційно-пра-
вова відповідальність парламентських комітетів, 
їх посадових осіб і членів застосовується з ме-
тою захисту конституційного ладу, основних 
прав і свобод людини та громадянина. Вона ха-
рактеризується не лише загальними рисами 
(правова визначеність, вчинення правопору-
шення, процесуальний характер реалізації, 
примусовий характер, негативна правова оцінка 
і т.ін.), але й власними особливими ознаками. 
Насамперед йдеться про політичний характер 
конституційно-правової відповідальності, що 
зумовлюється її реалізацією у зв’язку зі здійс-
ненням комітетами державної влади та політич-
ною природою відповідних державно-правових 
відносин.  

Маємо відмітити й специфіку самих консти-
туційних правопорушень, які згідно В.В. Гецко 
[4, с.59, 93] і Ю.В. Ткаченко [5, с.306–307] про-
являються не тільки у прямому порушенні кон-
ституційно-правових приписів, але й у несум-
лінному ставленні до реалізації суб’єктом свого 
статусу, неналежному здійсненні покладених 
функцій, порушенні конституційних принципів. 
Проте не погоджуємось, що конституційно-
правова відповідальність парламентарів відріз-
няється від інших видів відповідальності можли-
вістю її настання без вини [4, с.98]. Як на нас, 
вина також властива даній відповідальності, 
маючи складну політико-правову сутність й ви-
ражаючись у ставленні суб’єкта не тільки до по-
рушення ним правових норм, а і до його неефе-
ктивної (з позиції суб’єкта притягнення до 
відповідальності) діяльності. Відтак, вирішення 
питання притягнення до конституційно-правової 
відповідальності вимагає комплексної оцінки 
статусу суб’єкта, його поведінки та її наслідків. 

Відкликання з посади керівництва та членів 
комітетів Верховної Ради України 

В цьому контексті, перш за все, необхідно 
назвати відкликання з посади голови, його за-
ступника, секретаря або члена комітету, що ви-
ступає своєрідним аналогом звільнення. Факти-
чно відкликання з посади наразі є єдиним прямо 
законодавчо визначеним стягненням, що згідно 
ст.7 Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-
ВР [6] застосовується до посадових осіб і членів 
комітетів. У даному разі відкликання з посади 
посадових осіб і членів комітетів Верховної Ради 
України поєднує у собі ознаки як дисциплінарної, 
так і конституційно-правової відповідальності, 
застосовуючись парламентом з різноманітних 
причин, у тому числі за порушення трудової ди-
сципліни або (без формального порушення кон-
ституційних норм) через загалом неефективну, 
неналежну діяльність, оцінка чого має політико-
правовий характер. Як слушно зауважує А.Р. 
Лещух [7, с.88], конституційно-правова, дисцип-
лінарна, політична та моральна відповідальнос-
ті дійсно нерідко можуть перетинатись.  

При цьому, відкликання з посади, виступаю-
чи універсальним способом зміни персонально-
го складу комітетів, не завжди має характер стя-
гнення, застосовуючись також за власною 
заявою парламентаря й "внаслідок інших об-
ставин". Наприклад, як відзначається у науковій 
літературі, відсторонення від посади може бути 
не санкцією конституційної відповідальності, а 
політичним заходом [4, с.93]. У зв’язку із цим 
актуалізується відсутня на сьогодні законодавча 
конкретизація підстав і порядку відкликання з 
посади керівництва та членів комітету залежно 
від причин і мети такого відкликання. Виокрем-
лення випадків відкликання керівництва та чле-
нів комітету з посади саме як стягнення сприя-
тиме правильному усвідомленню та досягненню 
його цілей, посиленню гарантій дотримання по-
рядку відкликання з посади та прав відповідних 
парламентарів. 

Надмірна абстрактність законодавчого фор-
мулювання підстав відкликання з посади керів-
ництва комітету (незадовільна робота на посаді 
та "інші обставини, що унеможливлюють вико-
нання обов’язків" [6]), зумовлюючись політико-
правовою природою парламенту та його коміте-
тів, допускає зловживання, значний суб’єктивізм 
і переважання політичної доцільності над обґру-
нтованістю при вирішенні питання відкликання з 
посади. Вважаємо, що крім незадовільної робо-
ти на посаді (що має оціночний, суб’єктивний 
характер) до підстав відкликання з посади має 



ISSN 1995-6134 

 
42 Forum Prava, 2019. 56(3). 39–47 

(Research Article) 

відноситись, наприклад, систематичний прогул 
засідань/слухань комітету, багаторазові пору-
шення трудової дисципліни або невиконання 
(неналежне виконання) конкретних обов’язків у 
комітеті. У свою чергу О.Ю. Бруслик та І.В. Му-
комела пропонують застосовувати як дисциплі-
нарну санкцію відкликання члена комітету з по-
сади у разі пропуску ним 70 % засідань комітету 
[8, с.90, 91], водночас залишаючи досить диску-
сійним вказаний відсоток пропущених засідань. 
Відкликання посадових осіб і членів комітету з 
таких підстав більшою мірою матиме вже дис-
циплінарний характер.  

При цьому, ч.5 ст.7 Закону України від 
04.04.1995 р. № 116/95-ВР [6] визначено мож-
ливість застосування більш суворого стягнення 
до посадової особи комітету у вигляді його од-
ночасного відкликання не тільки з відповідної 
керівної посади, а і взагалі зі складу комітету (з 
втратою / не набуттям статусу його члена). Тут 
насамперед зауважимо необхідність формулю-
вання хоча би у загальному вигляді критеріїв 
застосування саме такого стягнення.  

Прийняття Верховною Радою України відк-
ритим голосуванням рішення про відкликання з 
посади за пропозицією її Голови або самого ко-
мітету (без погодження з відповідною фракці-
єю/групою) загалом є прозорим і демократич-
ним способом відкликання з посади, у тому 
числі в рамках конституційно-правової відпові-
дальності. При цьому, удосконаленню визначе-
ного Регламентом Верховної Ради України від 
10.02.2010 р., № 1861–VI [9] порядку відкликан-
ня з посади керівництва та членів комітетів 
сприятиме не тільки розширення кола суб’єктів 
внесення пропозиції про відкликання (включаю-
чи до них фракції/групи, третину парламентарів 
тощо), але й збільшення строку (наразі до 30 
хвилин) та етапів підготовки і розгляду даного 
питання Верховною Радою України. З огляду на 
законодавчу невизначеність порядку відкликан-
ня членів комітету правильним також буде по-
ширити на них механізму відкликання керівниц-
тва комітету.  

Згідно ч.6 ст.43 Закону України від 
04.04.1995 р. № 116/95-ВР [6] однією з підстав 
відкликання Верховною Радою України голови 
комітету або його заступника прямо визначено 
не проведення трьох запланованих засідань 
комітету. Вказане по суті є проявом незадовіль-
ної роботи вказаних посадових осіб комітету, 
при цьому дещо суперечливо не вимагається 
встановлення наявності та ступеня їх провини у 
не проведенні таких засідань. Процедура обго-

ворення питання про відкликання з посади за-
лишається детально не врегульована, зокрема 
передбачено обговорення звіту голови комітету, 
хоча у разі відкликання заступника голови комі-
тету мав би заслухуватись і його звіт. Недоско-
налість формулювання вищеозначеної норми 
виявляється й у її непоширенні на секретаря 
або одразу на декількох посадових осіб коміте-
ту, навіть якщо їх діяння призвели до зриву за-
сідань парламентського комітету. Крім того, 
слушним вбачається враховувати не проведен-
ня як засідань, так і слухань комітету, а також 
встановлення строку, протягом якого три з них 
мають не відбутись.  

Дострокове припинення повноважень  
народного депутата України 

В контексті форм конституційно-правової від-
повідальності посадових осіб і членів комітетів 
слід вказати на дострокове припинення повно-
важень народного депутата України. Саме по 
собі воно не застосовується за порушення в ро-
боті парламентарів у комітетах, що зокрема ви-
пливає з вичерпно визначеного ст.81 Конституції 
України від 28.06.1996 р. [10] переліку підстав 
дострокового припинення повноважень народно-
го депутата України. Вважаємо наразі недоціль-
ним запровадження подібного окремого стяг-
нення для посадових осіб і членів комітетів, 
оскільки за незадовільну роботу до них вже за-
стосовується відкликання з посади, а за більш 
суттєві порушення – кримінальна відповідаль-
ність. У даному разі дострокове припинення пов-
новажень застосовується щодо народного де-
путата України, притягнутого до кримінальної 
відповідальності, як додатковий наслідок такої 
кримінальної відповідальності, насамперед зу-
мовлюючись невідповідністю засудженої особи 
конституційним вимогам до парламентарів, 
має автоматичний характер й не передбачає 
самостійної процедури розгляду конституційно-
го делікту.  

При цьому, не погоджуємось з І.Є. Словсь-
кою [11, с.19] щодо віднесення до підстав дост-
рокового припинення повноважень парламен-
тарів їх притягнення до відповідальності за 
вчинення корупційних діянь (у тому числі з ви-
користанням повноважень у комітетах). Притяг-
нення до кримінальної відповідальності за будь-
які злочини вже зумовлює дострокове припи-
нення повноважень, а вчинення адміністратив-
них корупційних правопорушень без урахування 
інших обставин вбачається не сумірним автома-
тичному достроковому припиненню повноважень 
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парламентаря. Водночас, як на нас, у разі за-
провадження імперативного мандату може бути 
встановлений механізм дострокового відкли-
кання народного депутата України, у тому числі 
через його незадовільну роботу у комітеті, зло-
вживання правами, невиконання обов’язків, 
вчинення корупційних правопорушень тощо.  

У літературі висловлюється пропозиція щодо 
застосування дострокового припинення повно-
важень парламентаря як форми його конститу-
ційно-правової / дисциплінарної відповідальнос-
ті за прогул більшості (наприклад, 90 %) 
засідань комітету [8, с.90–91; 12]. Схожий підхід 
(ініціювання парламентом відкликання вибор-
цями) передбачався попереднім законодавст-
вом за прогул народним депутатом України 
протягом календарного року більше 20 засідань 
Верховної Ради України [13]. Перш за все, у 
вказаному випадку дострокове припинення пов-
новажень народного депутата України дійсно 
матиме одночасно і політичний, і дисциплінар-
ний характер, але має розглядатись як захід 
конституційно-правової відповідальності, врахо-
вуючи порушування конституційно-правової но-
рми щодо обов’язкової участі в роботі комітету.  

Погоджуючись із нагальністю дієвого реагу-
вання на ухилення парламентарів від роботи у 
комітетах для підвищення їх дисципліни, слід 
вказати складність запровадження вищеозна-
ченої санкції через необхідність внесення змін 
до Конституції України та досить неоднозначну 
відповідність такого істотного стягнення тяжкос-
ті проступку. Саме тому дострокове припинення 
повноважень народного депутата України пот-
ребує комплексного врахування відвідуваності 
ним як засідань, так і слухань не тільки комітету, 
а і самого парламенту, його тимчасових комісій, 
а також якісних показників депутатської діяль-
ності, у тому числі у комітеті. При цьому, рішен-
ня про дострокове припинення повноважень 
народного депутата України могло би прийма-
тись парламентом за ініціативою не тільки са-
мого комітету (як пропонують О.Ю. Бруслик і  
І.В. Мукомела [8, с.90–91]), а і регламентного 
комітету, керівництва парламенту, депутатських 
фракцій і груп.  

Надання парламентом згоди на притягнення 
до кримінальної відповідальності, затримання 
чи арешт народного депутата України, що вхо-
дить до складу комітету, має розглядатись не як 
міра їх конституційно-правової відповідальності, 
а як забезпечувальний захід процесу притяг-
нення до кримінальної або адміністративної ві-
дповідальності. Адже йдеться не про "позбав-

лення депутатської недоторканності" (як зазна-
чає Р.І. Матейчук [14, с.13]), що означало би 
обмеження конституційно-правового статусу, а 
про реалізацію особливого порядку притягнення 
до кримінальної відповідальності, затримання 
чи арешту. 

Ліквідація та інші форми конституційно-
правової відповідальності комітетів  
Верховної Ради України 

Зазначимо, що до форм відповідальності па-
рламентських комітетів у цілому О.Х. Молокає-
ва пропонує відносити зауваження (усне та з 
занесенням у протокол) та зняття з посади кері-
вника комітету і його заступників [15, с.23]. На-
голосимо, що перелічені стягнення більшою мі-
рою у дійсності відносяться до дисциплінарної 
та/або конституційно-правової відповідальності 
(залежно від її підстав і процедури) посадових 
осіб та членів комітетів, лише опосередковано 
стосуючись відповідальності самих комітетів. 
Разом із тим, теоретично можливе висловлення 
зауваження (за неподання звіту, пропуск певних 
строків тощо) не конкретним представникам ко-
мітету, а йому в цілому, що відграватиме попе-
реджувальну роль перед застосуванням більш 
істотних стягнень до комітету як робочого орга-
ну парламенту (наприклад, ліквідацією).  

Як прояв відповідальності парламентського 
комітету загалом може розглядатись зняття з 
посади керівника комітету та його заступників 
(на яких покладено позитивну відповідальність 
за діяльність комітету) у зв’язку з незадовільною 
роботою комітету (неодноразовим не проведен-
ням засідань комітету, невиконанням доручень 
парламенту, іншими істотними порушеннями 
комітетом дисципліни). Маємо не погодитись із 
запропонованим віднесенням невиконання обо-
в’язків комітету до підстав висловлення йому 
зауваження [15, с.23], що в окремих випадках 
може потребувати застосування до комітету й 
більш суттєвих стягнень. Також в контексті форм 
відповідальності парламентських комітетів має 
йтися про зняття з посади не тільки голови чи 
його заступника, але й секретаря комітету.  

Відповідно до ч.6 ст.43 Закону України від 
04.04.1995 р. № 116/95-ВР [6], Верховна Рада 
України може прийняти рішення про ліквідацію 
комітету у разі не проведення його трьох запла-
нованих засідань. У даному випадку ліквідація 
комітету виступає найбільш істотною формою 
реагування парламенту на неналежне функціо-
нування його комітету. На відміну від відкликан-
ня з посад керівництва комітету його ліквідація 
передбачає настання несприятливих наслідків 
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не для конкретних посадових осіб, а для коміте-
ту як парламентського органу. Не проведення 
засідань комітету пов’язано з відсутністю біль-
шості його посадових осіб і членів, що дозволяє 
розглядати саме парламентський комітет в ці-
лому як суб’єкт відповідальності. При цьому, 
О.Х. Молокаєва [15, с.23] також розглядає трьо-
хразове порушення періодичності засідань комі-
тетів в контексті відповідальності саме коміте-
тів, щоправда пропонуючи застосування за це 
м’якішого стягнення у вигляді зняття з посади 
керівництва такого комітету.  

На сьогодні не диференційовано форму від-
повідальності за не проведення трьох засідань 
комітету залежно від його причин. Вважаємо, 
що відкликання керівництва комітету з посади 
має застосовуватись насамперед за наявності 
їх особистої провини, натомість ліквідація комі-
тету повинна мати місце у разі неспроможності 
більшості його персонального складу брати 
участь у засіданнях (втім як і у слуханнях та ін-
ших заходах) комітету. Можливо, у такому ви-
падку доречно було би не ліквідувати комітет, а 
переобрати його персональний склад як альте-
рнативний захід відповідальності комітету.  

Першою редакцією Закону України від 
04.04.1995 р. № 116/95-ВР [6] передбачалось 
застосування ліквідації комітету як форми від-
повідальності за невиконання (неналежне вико-
нання) його головою своїх обов’язків. Сьогодні 
ж, оскільки йдеться про недоліки в роботі саме 
голови комітету, а не комітету, цілком обґрунто-
вано та сумірно за незадовільну роботу голови 
комітету застосовується його відкликання з по-
сади, а не ліквідація усього комітету.  

Перелік законодавчо визначених підстав лік-
відації парламентських комітетів досить обме-
жений, що загалом гарантує продуманість та 
обґрунтованість такої ліквідації, дотримання 
прав й інтересів комітетів, їх персонального 
складу, депутатських фракцій і груп. При цьому, 
ліквідація комітету Верховної Ради України мо-
же бути не пов’язана з його відповідальністю, а 
здійснюватись, наприклад, в рамках оптимізації 
системи робочих органів парламенту чи у разі 
зменшення кількісного складу комітету від міні-
мального встановленого кількісного складу (ч.1 
ст.8 Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-
ВР [6]). Вказане актуалізує наразі відсутнє чітке 
розмежування процедурних відмінностей лікві-
дації комітету як форми його відповідальності та 
як внутрішньоструктурного реорганізаційного 
заходу, що має передбачати різні підстави, га-
рантії та наслідки.  

Разом із тим, до підстав ліквідації комітету як 
форми його конституційно-правової відпові-
дальності також доцільно віднести його неза-
довільну (неефективну) роботу. Під нею слід 
розуміти не тільки істотні та/або багаторазові 
конкретні порушення Регламенту Верховної Ра-
ди України, недотримання строків, перевищення 
або зловживання повноваженнями, невиконан-
ня прямих обов’язків або доручень парламенту і 
т.ін, але й загалом неналежне використання 
своїх повноважень (формальний розгляд пи-
тань, неспроможність прийняття рішень тощо). 
Адже, як відомо, об’єктивна сторона конститу-
ційного делікту може проявлятись у невідповід-
ності поведінки не тільки безпосередньо консти-
туційно-правовим нормам, а і політико-право-
вому статусу суб’єкта, що зовні виражається у 
вигляді неналежного виконання ним своїх пов-
новажень, неефективної діяльності [5, с.306]. 
Окремо слід наголосити на доцільності встано-
влення відповідальності комітетів за зловжи-
вання їх правом запрошувати осіб і запитувати 
певні матеріали, що кореспондуватиме вже іс-
нуючій відповідальності за неявку на засідан-
ня/слухання комітету та ненадання йому інфор-
мації. При цьому, ліквідація комітету Верховної 
Ради України у разі його неефективної роботи 
має застосовуватись тільки за умови недієвості 
інших заходів.  

Першочергово слід наголосити на детальній 
неурегульованості порядку ліквідації парламе-
нтських комітетів, що не тільки ускладнює її, але 
й може не забезпечувати дотримання відповід-
них прав та інтересів комітетів, їх посадових 
осіб і членів. Зокрема актуалізується закріплен-
ня інших підстав ліквідації комітету (наприклад, 
його неефективна, формальна робота), строків і 
процедури обговорення парламентом питання 
ліквідації комітету, уточнення підстави щодо не 
проведення яких саме трьох запланованих засі-
дань комітету, врахування при цьому не тільки 
засідань, але й інших форм роботи комітету. 
Погоджуємось із спрямованістю нинішнього ме-
ханізму ліквідації комітету насамперед на відно-
влення його належної роботи, що передбачає 
можливу (але не обов’язкову) ліквідацію коміте-
ту лише після ініційованого регламентним комі-
тетом обговорення Верховною Радою України 
звіту голови комітету. Водночас вважаємо, що 
таке обговорення не має обмежуватись заслухо-
вуванням лише звіту голови комітету щодо його 
роботи, а потребує більш широкого і предметно-
го розгляду існуючих проблем у діяльності комі-
тету та шляхів їх вирішення. Одним із наслідків 
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ліквідації комітету є одночасне припинення пов-
новажень заступників його голови та членів, а 
"через місяць" й голови та секретаря комітету, 
що опосередковано може розглядатись як про-
яв їх відповідальності за неналежне роботу па-
рламентського комітету.  

Відповідно до ч.6 ст.43 Закону України від 
04.04.1995 р. № 116/95-ВР [6] як альтернатива 
ліквідації комітету або відкликання його керівни-
цтва у разі не проведення трьох запланованих 
засідань комітету передбачено зміну предмету 
його відання або прийняття Верховною Радою 
України "іншого рішення". На нашу думку, зміну 
предмету відання комітету необхідно розгляда-
ти в контексті як відповідальності, так і звичай-
ного реорганізаційного процесу робочих органів 
парламенту, позаяк звуження компетенції саме 
по собі не означає осуд поведінки комітету (йо-
го персонального складу) і безумовно несприя-
тливі для нього наслідки. При цьому, першою 
редакцією Закону України від 04.04.1995 р. 
№ 116/95-ВР [6] "реорганізація" комітету прямо 
визначалась однією з форм реагування на не-
виконання (неналежне виконання) його головою 
своїх обов’язків. Звуження компетенції комітетів 
та інші реорганізаційні заходи загалом співвід-
носяться із власними санкціями конституційно-
правової відповідальності, до яких Ю.В. Ткачен-
ко [5, с.305] включає "обмеження статусу" і "до-
строкове реформування органу". Аналогічно у 
літературі [4, с.131–132; 16] в контексті консти-
туційно-правових санкцій розглядається й пере-
хід повноважень від одного органу до іншого.  

Так чи інакше, доцільним постає конкретиза-
ція вищеозначених інших можливих рішень 
Верховної Ради України, до яких могли би від-
носитись й заходи відповідальності комітетів, 
наприклад, переобрання його персонального 
складу. Вважаємо, що в окремих випадках у ра-
зі зловживання повноваженнями комітету та 
виникнення інших порушень в їх діяльності, у 
тому числі у відносинах із комітетами/комісіями 
парламенту, органами публічної влади та орга-
нізаціями, могло би бути виправданим застосу-
вання таких заходів відповідальності як призу-

пинення роботи комітету, скасування їх актів 
тощо.  

Висновки 

1. Конституційно-правова відповідальність 
комітетів Верховної Ради України проявляється 
у відкликанні їх посадових осіб і членів з дещо 
абстрактної підстави їх незадовільної роботи, а 
також у ліквідації самих комітетів у разі не про-
ведення їх трьох запланованих засідань. До пі-
дстав ліквідації комітету також слід віднести йо-
го неефективну роботу, що виражається не 
тільки у прямому порушенні правових приписів, 
але й у неналежному виконанні своїх повнова-
жень. Особливістю ліквідації комітету та відкли-
кання з посади є те, що їх застосування може не 
мати характер стягнення, що актуалізує чітке 
розмежування подібних випадків. Перспектив-
ним виступає закріплення таких санкцій як за-
уваження до комітету, переобрання його персо-
нального складу, призупинення роботи комітету 
та, можливо, дострокове припинення повнова-
жень народного депутата України.  

2. Підстави, санкції та порядок притягнення 
до конституційно-правової відповідальності ко-
мітетів, їх посадових осіб і членів мають дістати 
послідовного та розгорнутого закріплення на 
конституційному та законодавчому рівнях. Це 
не лише сприятиме упорядкованості статусу та 
підвищенню відповідальності діяльності парла-
ментських комітетів, а і забезпечить дотримання 
прав та інтересів комітетів, їх керівництва та 
членів при вирішенні питання застосування до 
них відповідних санкцій.  
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BIOLOGICAL MATERIAL AS AN OBJECT OF CIVIL LEGAL RELATIONS  
FOR THE CREATION AND USE OF BIOBANKS IN UKRAINE 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Висвітлюється проблема визначення правового режиму людських анатомічних та біологічних матеріалів та тіла лю-
дини загалом у контексті діяльності у сфері трансплантації та у сфері використання біобанків. Визначається можли-
вість віднесення таких особливих об'єктів до об'єктів цивільних прав, їх уречевлений характер та його вплив на ви-
значення правового режиму та можливість віднесення анатомічних/біологічних матеріалів до об'єктів речового права 
та допустимість поширення на них права власності. Розглядаються іноземні наукові підходи до вирішення цього пи-
тання та іноземна судова практика. На основі проведеного аналізу доктринальних позицій, чинного цивільного зако-
нодавства, іноземного досвіду автор виключає поширення на анатомічні/біологічні матеріали права власності, нато-
мість формулює концепцію, яка ґрунтується на особливому особистому зв'язку особи зі "своїм" 
біологічним/анатомічним матеріалом, який обумовлює право розпорядження такими об'єктами в рамках, встановле-
них виключно законодавством. 

Ключові слова: анатомічні та біологічні матеріали, тіло людини, заборона комерціалізації тіла 
людини, об'єкт цивільних прав, право власності 

*** 
This article is devoted to the problem of determining the legal regime of human anatomical and biological materials and hu-
man body in general in the context of activities in the field of transplantation and in the use of biobanks. Consideration is 
given to the possibility of assigning such special objects to civil rights objects, their enforced nature and its influence on the 
definition of the legal regime, as well as the possibility of anatomical/biological materials being classified as objects of prop-
erty law. Foreign, including German scientific approaches to this issue and foreign jurisprudence are considered. On the ba-
sis of the analysis of doctrinal positions, current civil legislation, foreign experience, the author excludes the distribution of 
property rights upon the anatomical / biological material, since this is inherently contrary to the principle of the prohibition of 
commercialization of the human body. Instead, a concept based on the special personal relationship of a person with "his" 
biological/anatomical material, which stipulates the right to dispose of such objects within the limits established solely by law 
is being proposed. At the same time, the author emphasizes that such personal connection is terminated, in particular in the 
case of the use of anatomical materials for transplantation, since in this case the personal connection with the transplanted 
material arises at the recipient. Also, personal connection is terminated in case of complete anonymization of information 
about the person from whom it comes, which eliminates the possibility of establishing feedback with that person and pre-
vents him from exercising his right to dispose of such object. However, in both the first and second cases, this may occur 
solely on the basis of the informed consent of the holder of this right or the will of the person expressed intentionally in an-
other form (testament, statement of posthumous donation, etc.). 

Key words: anatomical and biological materials, human body, prohibition of commercialization of human body, 
civil rights object, property right 
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Постановка проблеми 

Виходячи із закріпленого в національному та 
міжнародному праві положення про законодав-
чу заборону отримання фінансової вигоди з тіла 
людини, в умовах революційних досягнень у 
біомедицині й медичній науці та дії принципу 
заборони комерціалізації людського тіла та його 
частин, надзвичайно важливо визначити право-
вий режим людських анатомічних/біологічних 
матеріалів як об'єктів цивільних правовідносин 
та встановити, чи можуть вони бути об'єктом 
права власності особи, від якої вони походять, 
та передаватися у власність чи користування 
третім особам. Тож, основною проблемою су-
часних досліджень у цій сфері є питання, чи є 
анатомічні/біологічні матеріали (окремі органи, 
їх частини, тканини, клітини людського організ-
му) та тіло померлої людини в цілому об'єктом 
цивільних прав, і якщо так, то яким саме. Ця 
проблема є особливо актуальною в контексті 
активізації діяльності в Україні так званих банків 
пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, 
які згідно норм чинного законодавства збира-
ють, обробляють, зберігають та можуть викори-
стовувати і навіть продавати людські біологічні 
матеріали. 

Багато питань із розвідки проблеми покладе-
но на науковців. Так, наприклад, С.Г. Стеценко, 
В.Ю. Стеценко та І.Я. Сенюта досліджують суть 
здоров'я як блага, яке має нерозривний зв'язок 
із особою та є основою для формування особи-
стого немайнового права фізичної особи на 
здоров'я [1]. Н.Б. Болотіна та З.В. Ромовська 
обґрунтовують розповсюдження правового ре-
жиму речі на анатомічні матеріали, вилучені у 
процесі донорства, а І. Спасибо-Фатєєва, також 
підтримуючи речово-правову позицію також на-
голошує на можливості використання людських 
тканин, клітин для виготовлення нових об’єктів, 
наприклад вирощування тканин із отриманих від 
особи клітин [2–4]. Натомість німецькі дослідни-
ки, зокрема Вольф М. і Велленхофер М. (Wolf 
M., Wellenhofer M., 2016), Таупіц Й. (Taupitz J., 
1995), Шредер М., Таупіц Й. (Schröder M., 
Taupitz J., 1991) обґрунтовують недопустимість 
речово-правового трактування людських біоло-
гічних матеріалів, наголошуючи на свого роду 
нашаруванні на речову правову природу відо-
кремлених людських субстанцій цілої низки 
особистих немайнових прав [5–7]. Проте, жоден 
із вищезазначених дослідників не аналізував 
людські біологічні матеріали як об’єкт відносин 
щодо створення та використання біобанків, де 

важливу роль відіграє також питання захисту 
персональних даних. Немає в науковій літера-
турі й єдиної позиції щодо визначення правово-
го режиму таких об’єктів та впливу на його ви-
значення особистих немайнових прав фізичної 
особи.  

Тому метою статті є визначення правового 
режиму створення та використання біобанків 
відокремлених від людського тіла біологічних 
матеріалів, а також можливість виникнення пра-
ва власності на такі об’єкти. Завданням статті є 
аналіз підходів у літературі до визначення люд-
ських субстанцій як об'єкту цивільних прав, а 
також щодо їх трактування як об’єктів речового 
права, визначення німецького досвіду щодо 
правового режиму відокремлених людських су-
бстанцій, доцільність трактування відокремлених 
анатомічних/біологічних матеріалів як об'єкту 
права власності, а також встановлення впливу 
соматичних немайнових прав на право володін-
ня і розпорядження відокремленими людськими 
субстанціями. Її новизна полягає в обґрунтова-
ному запереченні існування у особи права вла-
сності на її біологічні матеріали, визначеній 
конструкції зв'язку між особою та її біологічним 
матеріалом як "особистого правового зв'язку" і 
встановлених випадках втрати такого зв'язку.  

Людські субстанції як об'єкт цивільних прав 

Цивільні правовідносини виникають із при-
воду конкретних (матеріальних та нематеріаль-
них) об'єктів, оскільки лише з їх допомогою су-
б'єкти правовідносин можуть задовольнити ті чи 
інші свої потреби. Об'єктами цивільних прав є 
матеріальні та нематеріальні блага (ст.177 ЦК). 
Використання законодавцем класифікації благ 
на матеріальні та нематеріальні – дві взаємови-
ключні групи, вказує на характерні особливості 
об'єктів того чи іншого виду та утворює дихото-
мію об'єктів цивільних прав. В основу такої кла-
сифікації покладено природу того чи іншого 
блага, а саме віднесення їх до предметів мате-
ріального світу. 

Нематеріальні блага тісно пов'язані з особи-
стістю суб'єкта, і не підлягають відчуженню у 
будь-якій формі. Проте ця теоретична концепція 
виявляється дещо дискусійною, якщо розгляда-
ти її у контексті здійснення особою права на до-
норство та права на трансплантацію. Благо 
здоров'я невід'ємно пов'язане з людиною. Орга-
нізм людини виступає матеріальною (фізичною) 
основою блага здоров'я. Воно пов'язане з орга-
нізмом в цілому, а не з окремими його фізични-
ми елементами. На основі блага на здоров'я 
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право формує категорію немайнового права на 
здоров'я, що має суб'єктивний характер [1, 
c.177]. Звідси висновок, що розпорядження час-
тиною власного організму у межах правовідно-
син з приводу донорства чи з метою передачі 
своїх анатомічних/біологічних матеріалів на 
зберігання, чи для їх дослідження або ж для ви-
користання з лікувальною метою не може при-
рівнюватись до розпорядження благом. Донорс-
тву та трансплантації підлягає не здоров'я, а 
лише матеріальний об'єкт, відокремлений в за-
конний спосіб від організму людини, що в силу 
своєї природи може покращити, відновити вла-
сне здоров'я, врятувати життя реципієнта чи 
послужити об'єктом дослідження для розробки 
нових ліків чи вивчення певних захворювань.  

На відміну від блага, яке може існувати лише 
за наявності зв'язку із конкретним суб'єктом, 
анатомічні матеріали людини, відокремлені від 
людини, мають самостійний матеріальний зміст, 
а отже є цінністю. Їх матеріальна цінність про-
являється у можливості зберігати корисні влас-
тивості та можливості їх передачі однією осо-
бою іншій (в порядку та межах, встановлених 
законом). Отже, анатомічні/біологічні матеріали 
людини, виступаючи матеріальними елемента-
ми немайнового блага здоров'я, а також, як на-
слідок, блага життя, самі набувають ознак ма-
теріального явища, а тому ними на законних 
підставах можна розпорядитися. 

Поширення чи непоширення правового 
режиму речі на людські субстанції 

Визначення відносин щодо донорства як ма-
теріальних приводить до висновку про розпо-
всюдження правового режиму речі на анатомічні 
матеріали, вилучені у процесі донорства. Річ – 
це частина матеріального світу, що наділена 
відносною самостійністю існування [2, c.121]. 
Такої ж позиції притримується З.В. Ромовська, 
яка, аналізуючи зміст ст.290 ЦК України, згідно 
робить висновок, що "попри певну психологічну 
незручність, можна констатувати, що нирка, су-
глоб чи інший анатомічний матеріал, відділені 
від людини, володіють юридичними ознаками 
речі: є предметом матеріального світу, здатні 
викликати цивільні правовідносини. Незапереч-
ним видається і право власності породіллі на 
плаценту (дитяче місце)" [3].  

Аналогічної думки щодо питання про відне-
сення анатомічних матеріалів людини до об'єк-
тів цивільних прав (правовідносин) притриму-
ється І. Спасибо-Фатєєва, яка наголошує на 
тому, що якщо донедавна тканини, клітини вва-

жалися виключно складовою частиною людсь-
кого організму, без якого вони гинули, то з роз-
витком медичної науки поступово ситуація змі-
нюється. Крім забору, зберігання і використання 
крові та її компонентів (плазми, еритроцитів, 
тромбоцитів тощо) стали також використовува-
тися ембріональні, репродуктивні і соматичні 
клітини. Сьогодні вже з клітини вирощують тка-
нину, наприклад шкірну, яку використовують для 
пересадки шкіри людині. Звідси, кажучи цивіліс-
тичною мовою, наявне "виготовлення з однієї 
речі іншої речі". Тоді виникає алогічна ситуація: 
якщо майнові права законодавець прирівняв до 
речей за відсутності у них речової форми, то 
чому ж не використати те ж правило щодо клі-
тини і тканини, оскільки речовий компонент у 
них безумовно має місце, й вони є благом в ро-
зумінні ст.177 ЦК України [4]. 

Іншу думку висловлює О.О. Пунда, який вва-
жає, що анатомічні матеріали (окремі органи, їх 
групи, їх частини, тканини всіх різновидів, кліти-
ни органів), безумовно є предметами – части-
ною людського організму. Разом із тим, зазна-
чене не повинно приводити до висновку про те, 
що коли окремі елементи організму людини є 
предметами, то й такий організм в цілому мож-
на розглядати як предмет (живий "матеріал"). 
Такий висновок є хибним і заперечує соціально-
біологічну природу людини. Людина не є прос-
тим, механічним набором функціонуючих у пев-
ний спосіб внутрішніх біологічних систем, саме 
тому неправильно і недопустимо розглядати її 
як набір "взаємозамінних запасних частин" для 
інших людей [8, c.215].  

Німецький підхід у доктрині та судовій  
практиці до визначення правового режиму 
відокремлених людських субстанцій 

В німецькій цивілістичній науці щодо право-
вого становища людських відокремлених частин 
тіла конкурують три основні моделі: речово-
правова, особистісна (немайнова) та комбінова-
на. Німецька судова практика виходить з широ-
кого розуміння поняття тіла, яке охоплює також і 
відокремлені його частини, якщо в подальшому 
передбачена їх реінтеграція з тілом тієї ж особи 
[9]. Проте, такий підхід піддається критиці з 
огляду на його застарілість та обмеженість, 
оскільки критерієм розмежування повинна бути 
не сама мета реінтеграції відокремлених частин 
із тілом, а обсяг допустимого використання та-
ких частин тіла (зберігання тканин, клітин в біо-
банках, їх наукове дослідження тощо) [10]. Якщо 
виходити з суто речово-правової точки зору, то 
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виходить, що правомірними будуть дії лікаря, 
який на власний розсуд використовує (напри-
клад, патентує) тілесні субстанції пацієнта, які 
залишилися в нього після лікування, що є не-
припустимим.  

Цікавим є ще один приклад з німецької судо-
вої практики по справі, яка дійшла до верховно-
го суду (Bundesgerichtshof – BGH). Зокрема, 
йшлося про позов чоловіка, який через онколо-
гічне захворювання та необхідність агресивного 
лікування, яке могло спричинити безпліддя, пе-
редав з метою забезпечення в майбутньому мо-
жливості мати дітей, свої репродуктивні клітини 
до біобанку, в якому вони мали зберігатися, про-
те через халатність працівників його біологічний 
матеріал було знищено [9]. Його позовні вимоги 
полягали у відшкодуванні йому моральної шкоди 
у зв'язку із тілесним ушкодженням і за рішенням 
верховного суду позов був задоволений. Таке 
трактування "тіла" з боку судової практики бага-
то науковців (серед яких, наприклад, Вольф М. і 
Велленхофер М. (Wolf M., Wellenhofer M., 2016)  
критикують, вважаючи його занадто широким, 
водночас наголошуючи на тому, що звуження в 
такій ситуації вимог позивача до звичайного по-
рушення права власності, без можливості відш-
кодування, зважаючи на тісний зв'язок з особою, 
було би несправедливим [5, 10]. 

Проте, у цій ситуації доцільно було б розгля-
нути можливість оцінки цього порушення не як 
тілесного ушкодження, а як порушення особисто-
го немайнового репродуктивного права особи на 
самовизначення щодо майбутнього батьківства і 
саме на цій підставі вимагати відшкодування мо-
ральної шкоди. Такі німецькі правники, як Таупіц 
Й. (Taupitz J., 1995), Пфайффер Т. (Pfeiffer T., 
1993), Фосс А. (Voß A., 1999) не вважають зни-
щення відокремленого від тіла людини біологіч-
ного матеріалу тілесним ушкодженням, оскільки 
це не завдає фізичних страждань особі, саме 
тому наполягають на позиції про порушення 
особистого немайнового права особи, як підс-
таву відшкодування моральної шкоди [6, 11, 12]. 

Деякі німецькі правники також підтримують 
речово-правову модель, вважаючи, що відо-
кремлені частини людського тіла можна віднес-
ти до речей, обмежених в цивільному обороті. 
Вони аргументують свою позицію тим, що хоча з 
одного боку не можна говорити про існування в 
цьому випадку права власності, оскільки відпо-
відно до § 903 Німецького цивільного кодексу 
(далі – НЦК), воно передбачає, що власник мо-
же користуватись річчю на власний розсуд, що 
однозначно не може бути застосовано до люд-

ських тілесних субстанцій, водночас не можна 
не звернути увагу на те, що передача речі також 
може бути врегульована договором (його умо-
вами, які встановлюють обмеження), як напри-
клад, у випадку довірчої власності [13]. Провівши 
таку паралель із довірчою власністю, прихиль-
ники цієї позиції вважають, що навіть при речо-
во-правовому трактуванні власності, права вла-
сника також можуть бути обмежені згідно § 903 
НЦК, оскільки воно є обмеженим правами "тре-
тіх осіб". 

Також Шредер М., Таупіц Й. (Schröder M., 
Taupitz J., 1991) та Рот С. (Roth C., 2009) вислов-
люють думку, що якщо виходити з речово-
правової концепції, то можна припустити, що 
людина набуває щодо відокремлених від неї ча-
стин за аналогією із § 953 німецького цивільного 
кодексу "Право власності на відокремлені дохо-
ди та частини речі" (продукти та інші частини речі 
належать після їх відокремлення власнику речі, 
якщо законодавством (§§ 954–957) не передба-
чено інше) право власності [7, 14]. Водночас 
прихильники такої аналогії, серед яких Бюхлер А. 
й Дьор Б. (Büchler A., Dörr B., 2008), а також Данц 
С., Пагель С. (Danz S., Pagel C., 2008) й Ройдис-
Шнорренберг Х.Е. (Roidis-Schnorrenberg H.E., 
2016) наголошують, що не можна забувати, що 
поруч існує також особисте право, яке протисто-
їть неналежному використанню [15–17]. Таку 
аналогію, на нашу думку, не можна застосовува-
ти, оскільки це передбачає, що в такому випадку 
особа вважається власником свого тіла, а ми 
вже зазначали, що тіло живої людини не може 
вважатися річчю та бути об'єктом права власно-
сті у зв'язку із існуванням принципу заборони ко-
мерціалізації людського тіла. 

Якщо говорити про третій, комбінований під-
хід, то його такі прихильники, як Ф.Й. Зекер (F.J. 
Säcker, 2015) обґрунтовують свою позицію, за-
значаючи, що "щодо відокремлених тілесних 
субстанцій виникають речові права, підлеглі осо-
бистому праву". Також вони зазначають, що осо-
бисте право не конфліктує з переходом власнос-
ті на тілесні субстанції, оскільки особисте право 
особи, від якої походять тілесні субстанції, не 
порушується переходом права власності, а лише 
"накладає свій відбиток" на власність, обмежую-
чи можливості нового власника [18, c.18].  

Відокремлені анатомічні/біологічні  
матеріали як об'єкт права власності 

Розглядаючи можливість трактування ана-
томічних матеріалів як об'єктом права власнос-
ті, З.В. Ромовська наголошує на необхідності 
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дотримання усталених юридичних канонів, згід-
но яких об'єкт права власності не може існувати 
всередині суб'єкта, адже суб'єкт та об'єкт – це 
дві самостійні правові субстанції. Вона вважає, 
що моментом виникнення права власності на 
такий специфічний об’єкт як анатомічний мате-
ріал людини, є його відділення від тіла людини, 
стаючи окремим матеріальним об’єктом [3]. 
Проте, на нашу думку, в даному випадку склад-
но однозначно говорити про виникнення саме 
права власності у особи, від якої такий анатомі-
чний матеріал походить. Тут важливо, по-
перше, наголосити, що його відділення має від-
бутися у законний спосіб, тобто на підставі поі-
нформованої згоди особи, якщо для такого від-
ділення необхідне втручання в організм. А, по-
друге, важливо у цьому контексті пам’ятати про 
принцип заборони комерціалізації людського 
тіла та його частин, а право власності допускає 
також отримання вигоди із розпорядження 
об’єктами такого права, що в даному випадку 
має дискусійний характер. 

Відомою є іноземна судова практика щодо 
відшкодування моральної шкоди у випадку, ко-
ли лікар без згоди пацієнта утилізував його ана-
томічні матеріали, зокрема вирваний зуб, які суд 
трактував як власність пацієнта, а отже вони 
могли бути утилізовані лише за наявності його 
згоди на це. В Україні натомість подібної судової 
практики поки що немає, що напевно, в першу 
чергу, пов'язано з тим, що в регулюванні цих пи-
тань існує багато прогалин і невизначеності.  

Важливим є розгляд позицій в науковій літе-
ратурі щодо допустимості виникнення права 
власності на анатомічні матеріали особи, яка 
померла. Та ж З.В. Ромовська вважає, що право 
власності не стосується тіла померлої особи чи, 
наприклад, мертвонародженої дитини. Вона на-
приклад не вважає, що дозвіл близьких родичів 
на посмертне донорство, поховання чи кремація 
є розпорядженням ними тілом померлої близь-
кої їм людини на праві власності, натомість є 
способом виконання ними публічного обов’язку 
охорони недоторканості тіла. Водночас, автор 
наголошує на можливості виникнення права 
власності на патанатомічні експонати у науково-
дослідних установ [3]. Але дослідження підстав 
виникнення такого права нажаль у вітчизняній 
літературі поки немає. А саме, цікаво було би 
розглянути можливість розпорядження особою 
за життя своїм тілом для дослідницьких потреб, 
а саме порядок оформлення такого розпоря-
дження. Зокрема, чи може таке розпорядження 
міститися у заповіті чи це має відбуватися в 

особливому порядку. В Європі, зокрема, набу-
ває популярності так званий біологічний заповіт, 
коли особа за життя може розпорядитися щодо 
застосування до неї штучних засобів підтри-
мання життя, інтенсивної терапії тощо, а також і 
щодо можливості використання її анатоміч-
них/біологічних матеріалів чи тіла загалом після 
її смерті. 

Щодо питання правового режиму, що розпо-
всюджується на тіло померлої особи, то в німець-
кій юридичній літературі немає однозначного його 
розуміння. У більшості джерел як наукових – на-
приклад, Джікелі Дж., Стипер М. (Jickeli J., 
Stieper M., 2011), Паландт О., Елленбергер Дж. 
(Palandt O., Ellenberger J., 2014), Баур Ф., Штю-
рнер Р. (Baur F., Stürner R., 2009), Wieling H.J. 
(Вілінг, 2006) – так і в судовій практиці, тіло по-
мерлої людини розглядається як річ вилучена із 
цивільного обороту чи безхазяйна річ [14, 19–
24], водночас трактується також і як "прояв (за-
лишок) особистості" [25]. Зокрема, Зекер Ф.Й. 
(Säcker F.J., 2015) висловлює думку, що допоки 
існує посмертне особисте право та застосуван-
ня речово-правових категорій є неможливим, 
найбільш доцільним є тлумачення тіла помер-
лої особи, не як речі, а як "залишку особистості" 
[26]. Проте, з моменту, коли особисте право по-
мерлої особи перестає існувати, її останки ста-
ють оборотоздатними, тобто речами, тоді вони 
підлягають також привласненню. Саме тому, 
наприклад, щодо препарованих із навчальною 
чи науковою метою скелетів, мумій, як і щодо 
законсервованих з виставковою метою людсь-
ких тіл чи їх частин, може виникати та існувати 
право власності [27].  

Концепція соматичних/тілесних прав 

З точки зору розпорядження фізичною осо-
бою власним тілом та його частинами цікавою є 
концепція так званих "соматичних прав", "тілес-
них прав", чи як їх ще називають, "біологічних 
прав", яку започаткували такі дослідники, як зо-
крема В.І. Крусс, О.Е. Старовойтова, М.О. Лав-
рик, Г.О. Якимов та інші [28–31]. Біологічні чи 
соматичні (від грец. soma-тіло) права стають 
все частіше предметом дослідження правників у 
зв'язку з активним розвитком медичних та біо-
логічних знань, при чому деякі дослідники навіть 
виокремлюють їх в окреме – четверте покоління 
прав людини [32].  

Зарубіжні юристи останнім часом активно об-
говорюють проблеми, пов'язані з правовим ре-
гулюванням соматичних прав людини. При цьо-
му, як науковці, так і практики розробляють 
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наукові концепції, сприяють розробці відповід-
них нормативно-правових актів, що безумовно 
має позитивний вплив також на судову практи-
ку. Зокрема, яскравим прикладом співпраці до-
радчих та законотворчих органів у цій сфері є 
Закони Франції від 29.07.1994 року про повагу 
до тіла людини і про вилучення і використання 
частин і продуктів людського організму, при ро-
зробці яких біли враховані рекомендації Націо-
нального конституційного комітету із питань 
етики та положення яких згодом знайшли своє 
відображення у нормах Кодексу про суспільне 
здоров'я, а також в кримінальному та цивільно-
му кодексах [33]. 

О.Р. Шишка в дослідженні соматичних прав в 
контексті українського цивільного законодавства 
розглядає як одну зі складових цього комплексу 
прав "право людини щодо її органів і тканин" 
[34]. Така позиція найбільш наглядно показує 
вплив особистісного зв’язку особи із її анатоміч-
ним/біологічним матеріалом, навіть після його 
відокремлення. Автор, також зазначає про мож-
ливість прояву такого права через презумпцію 
особи на розпорядження своїми органами і тка-
нинами як за життя, так і після смерті відносно 
долі свого тіла, наприклад через заповідальний 
відказ чи покладення на спадкоємця інших обо-
в'язків у заповіті. Таке право він відносить до так 
званих фантомних прав, тобто прав, за якими 
неіснуючий суб'єкт права є носієм певних пра-
вомочностей у випадках, встановлених зако-
ном. Із цього автор робить висновок про те, що 
після смерті особа набуває правового режиму 
особливого об'єкта цивільних прав і з цього мо-
менту в неіснуючого суб'єкта права на підставі 
минулих повноважень, які набули чинності з 
моменту смерті та діють на підставі заповіту, є 
право розпорядження щодо долі свого тіла. 

Уречевлений характер та право володіння і 
розпорядження відокремленими людськими 
субстанціями 

Виходячи з концепції, яка на сьогодні підтри-
мується більшістю українських цивілістів, "уре-
чевлення" окремих елементів організму люди-
ни, їх перетворення на анатомічні/біологічні 
матеріали відбувається з моменту від'єднання 
від організму (вилучення з організму) живої чи 
мертвої людини з донорською чи іншою незабо-
роненою законодавством метою. Можливість 
зберігати певний час та за певних умов свої ко-
рисні властивості забезпечує здійснення такого 
"уречевлення".  

Після того, як анатомічний матеріал трансп-
лантовано (введено) реципієнтові, свій "уречев-

лений" зміст він автоматично втрачає, перетво-
рюючись на невід'ємну частину організму реци-
пієнта, що в свою чергу, спричиняє втрату пра-
вового зв'язку особи-донора із цим об'єктом. 

Проте, якщо такий анатомічний матеріал ви-
лучається з іншою метою, можуть виникати інші 
конструкції правового зв'язку особи, від якої цей 
матеріал походить із таким об'єктом. Зокрема, 
якщо біологічний матеріал береться з метою 
зберігання та можливого подальшого викорис-
тання для власних потреб особи, від якої він 
походить, чи близькими родичами, то правовий 
зв'язок не втрачається і "уречевлений" зміст не 
втрачається, а отже особа може на власний ро-
зсуд розпоряджатися таким об'єктом, в не забо-
ронених законом межах.  

Можливим є також варіант, коли особа пе-
редає свій біологічний матеріал для наукових 
досліджень, і за її згодою цей матеріал та ін-
формація, що з ним пов'язана може бути ано-
німізованими без подальшої можливості роз-
шифрування, що також тягне за собою втрату 
правового зв'язку особи із таким об'єктом, оскіль-
ки особа вже втрачає право відкликання згоди на 
використання її біологічного матеріалу, але вод-
ночас цей об'єкт продовжує бути "уречевленим", 
лише змінює носія такого правового зв'язку, який 
у своєму праві користування та розпорядження 
таким об'єктом є обмежений нормами закону.  

Можливою є також передача біологічного 
матеріалу для досліджень із кодуванням даних, 
які при потребі можуть бути розкодовані, в та-
кому разі особа може висловити своє волеви-
явлення на отримання чи неотримання резуль-
татів таких досліджень та не втрачає право 
відкликання згоди на використання її біологічно-
го матеріалу, а отже і не втрачає правового 
зв'язку із об'єктом, який продовжує мати урече-
влений зміст.  

Також розпорядження відокремленим від ор-
ганізму людини біологічним матеріалом можливе 
шляхом дачі згоди на його знищення, зокрема 
це можливо наприклад внаслідок проведення 
різноманітних оперативних втручань, які тягнуть 
за собою видалення певних тканин, органів, та-
кож це може стосуватися зразків тканин чи рі-
дин, які беруться на аналіз в процесі діагности-
ки чи лікування особи, це також можливо при 
пологах (пуповина, плацента) чи перериванні 
вагітності (ембріон, плід), це також може стосу-
ватися репродуктивних клітин чи запліднених 
ембріонів, які залишаються після успішного за-
стосування допоміжних репродуктивних техно-
логій. Припинення правового зв'язку особи з її 
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біологічним матеріалом у такий спосіб можливе 
лише за наявності її добровільної згоди на це.  

Крім того, існують також біологічні матеріали, 
які можуть бути відокремлені від організму лю-
дини без лікарської допомоги, як, наприклад, 
молочні зуби, зстрижене волосся, які можна 
зберігати довгий час без особливих умов і це 
також буде володінням такими біологічними ма-
теріалами і охорона такого права володіння та-
кож охоронятиметься законодавством, оскільки 
такий біологічний матеріал, як і будь-який інший, 
є носієм генетичної інформації про особу, від 
якої він походить.  

У цьому контексті цікавим є також питання, 
чи втрачається правовий зв'язок особи із її ві-
докремленим біологічним матеріалом повністю 
після її смерті з можливістю подальшого його 
використання на підставі даної за життя згоди, 
чи просто відбувається правонаступництво, чи, 
можливо, такий біологічним матеріал підлягає 
знищенню – це питання потребує чіткого зако-
нодавчого врегулювання або регулювання 
цього питання в договірному порядку, якщо це 
можливо.  

Якщо йдеться про переробку біологічного 
матеріалу та виготовлення біобанком продук-
тів/препаратів пуповинної крові, інших тканин і 
клітин людини, внаслідок чого створюється но-
вий об'єкт (біобімплантат чи лікарський засіб), 
то в німецькій цивілістиці автори застосовують 
за аналогією норму Цивільного кодексу про 
специфікацію як спосіб набуття права власності 
(§ 950 НЦК), яка, як і норма ст.332 Цивільного 
кодексу України (набуття права власності на 
перероблену річ), передбачає, що, якщо вар-
тість переробки і створеної нової речі істотно 
перевищує вартість матеріалу, право власності 
на нову річ набуває за її бажанням особа, яка 
здійснила таку переробку. У цьому разі особа, 
яка здійснила переробку, зобов'язана відшкоду-
вати власникові матеріалу моральну шкоду." 
Така ситуація, зокрема, є можливою у випадку, 
якщо біобанк отримує біологічний матеріал від 
медичних закладів, які не мали правових підс-
тав відчужувати такі біологічні матеріали без 
додаткового дозволу пацієнтів, оскільки цей бі-
ологічний матеріал був їм наданий пацієнтами 
лише для діагностичних та/або лікувальних ці-
лей. Проте, на нашу думку, оскільки ми виклю-
чили можливість застосування до відокремле-
них людських субстанцій правового режиму речі 
і поширення на них права власності, то вида-
ється, що використання такої аналогії в україн-
ських реаліях буде недоцільним. 

Висновки 

1. З аналізу можливих варіантів права воло-
діння, користування та розпорядження особою 
відокремленим від неї біологічним матеріалом, 
що без сумніву виступає об'єктом цивільних 
прав, на нашу думку, не можна в даному випад-
ку говорити про існування у особи права влас-
ності на її біологічні матеріали, оскільки це за 
своєю суттю суперечитиме принципу заборони 
комерціалізації тіла людини. Незважаючи на 
"уречевлений" характер такого об'єкту, ми не 
можемо віднести його до майнових благ, оскіль-
ки він має дуже тісний зв'язок із немайновими 
правами особи в першу чергу через те, що він є 
складним об'єктом і його невід'ємною складо-
вою частиною виступає особиста інформація 
про особу від якої він походить. Тому такий 
об'єкт цивільних прав є особливим і не може 
бути віднесений до речей.  

2. Доцільним є визначення конструкції зв'язку 
між особою та її біологічним матеріалом не як 
"право власності", яке має комерційне забарв-
лення, а як "особистий правовий зв'язок", який 
дає змогу суб'єкту у визначених законодавством 
випадках та межах впливати на долю цього 
об'єкта цивільних прав, який хоча і має майно-
вий вираз (уречевленість), проте більше тяжіє 
до немайнового блага, оскільки тісно пов'язаний 
з особистими немайновими правами фізичної 
особи.  

3. У випадку трансплантації такий "особистий 
правовий зв'язок" повністю втрачається із доно-
ром, натомість виникає у реципієнта. А при пе-
редачі біологічних матеріалів для наукових дос-
ліджень, зокрема, при повній анонімізації – 
"особистий правовий зв'язок" втрачається пов-
ністю, в разі можливості розкодування інформа-
ції – не втрачається, а дослідник (в широкому 
розумінні) натомість в обох випадках набуває 
право володіння, користування та розпоря-
дження в законодавчо встановлених та перед-
бачених дозволом особи, від якої біологічний 
матеріал походить, межах і без мети отримання 
прибутку. 
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 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Проаналізовано погляди щодо розуміння державного підприємства. З’ясовано роль форми власності на віднесення 
підприємств до державних. Встановлено призначення державних підприємств – розв’язання завдань держави в 
процесі реалізації її функцій. Обґрунтовано співвідношення державних потреб, завдань держави її функцій. Вияв-
лено перелік функції держави. З’ясовано сфери функціонування державних підприємств – стратегічні для життєді-
яльності суспільства. Проаналізовано діяльність наявних державних підприємств в Україні. Виявлено неефектив-
ність існуючої системи державних підприємств в реалізації функцій держави. З’ясовано причини збитковості 
державних підприємств. Виявлено неналежність управління державним майном. Проаналізовано зарубіжний досвід 
функціонування державних підприємств. З’ясовано реформаційні заходи щодо управління державними підприємс-
твами в Україні. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності участі державних підприємств України в реалізації 
функцій держави.  

Ключові слова: державне підприємство; реалізація функцій держави; управління державними 
підприємствами; реформа управління державними підприємствами 

*** 
The state-owned enterprises of Ukraine belong to the public sector of the economy and are the property and financial re-
source of the state, on which the realization of its functions depends. The purpose of the article is to clarify issues that medi-
ate the involvement of state-owned enterprises in the implementation of state functions, in particular: the nature and purpose 
of state-owned enterprises; their ability to perform the functions of the state; experience of foreign states in the functioning of 
state-owned enterprises; formulating proposals to improve this process. Scientific results are obtained through the use of 
methodological tools. The dialectical approach has established that state-owned enterprises are entities based on state 
ownership, whose activities are aimed at solving the tasks of the state in various spheres of society in the process of realiza-
tion of state functions. Within the framework of the synergistic approach, the purpose of state-owned enterprises is clarified - 
to solve the tasks of the state in various strategic spheres of its activity in the process of realization of its functions. Within 
the framework of the sociological methodology, the need for an approach establishes the correlation of the needs of the 
state, its tasks and functions, to which the activity of state-owned enterprises is directed. Techniques and legal forecasting 
were used, particularly in the process of problem identification. It is established that not all existing state-owned enterprises 
of Ukraine are capable of fulfilling the functions of the state, as a large part of them are unprofitable, which is a consequence 
of inefficient management of state property. It is substantiated that in order to increase the efficiency of participation of state-
owned enterprises of Ukraine in the implementation of the functions of the state, appropriate reform measures should be 
taken, built on the problems identified and summarized by the monitoring programs, on a scientific basis, taking into account 
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the forecast indicators. The existing legal framework that regulates the functioning of state-owned enterprises needs to be 
revised, and the accountability of the subjects of their management should be strengthened.  

Keywords: state-owned enterprise; realization of functions; of the state; management of state-owned enter-
prises; reform of management of state-owned enterprises 

 

Постановка проблеми 

Базою успішного функціонування держави 
Україна є державні підприємства, які здатні ви-
конувати поставлені перед ними завдання зад-
ля реалізації державних функцій. Адже здійс-
нення державою права власності має за мету, 
насамперед підвищення ефективності держав-
них суб’єктів господарювання й балансової вар-
тості їх активів (чи хоча би їх збереження). Нині 
в Україні нараховується близько 3822 держав-
них підприємства [1]. Всі вони відносяться до 
державного сектору економіки і є її власністю й 
фінансовим ресурсом, неналежне використання 
якого призводить до прямих бюджетних втрат, 
що негативно відображається на розвитку дер-
жави, загалом. 

Слід зазначити, що науковці опікуються про-
блемами державних підприємств. Зокрема,  
Н.В. Петришина зосереджує увагу на управлінні 
державними підприємствами [2, c.78]; В.М. Мот-
риченко – на ролі державного підприємства в 
системі ринкових економічних відносин – визна-
ченні закономірностей його функціонування [3, 
c.4]; М.О. Кравченко – на протиріччях між поло-
женнями законодавчої бази, нормативними рег-
ламентами та методологічними підходами до 
управління підприємствами державного сектору 
економіки України [4, c.57]; Г.М. Тарасюк – на 
підходах щодо управління та оцінювання його 
ефективності [5, с.17] тощо.  

Зарубіжні вчені також звертають увагу на 
проблеми функціонування державних підпри-
ємств, а саме: К. Хашимова та З. Кадиров  
(K. Hashimova, Z. Kadyrov, 2017) – на фінансо-
вих втратах і відсутності сучасних технологій [6]; 
Чул Джу Кім (Chul Ju Kim, 2017) – на неналеж-
ному розмежуванні повноважень між державою 
як власником державних підприємств та суб'єк-
тами управління ними [7]; С.Дж. Мілхаупт та  
М. Паргендлер (C.J. Milhaupt, M. Pargendler, 
2017) – на викликах в галузі управління держав-
ними підприємствами (корупції, збитках, зниженні 
їх інвестиційної привабливості та іншому) [8].  

Отримані ними наукові результати поглиб-
люють знання про функціонування державних 
підприємств, однак не розкривають їх спромож-
ності в реалізації функцій держави. Тому метою 
статті є з’ясування питань, які опосередковують 
участь державних підприємств в реалізації фун-

кцій держави. Для її досягнення слід розв’язати 
такі завдання: з’ясувати сутність та призначення 
державних підприємств; визначити їх спромож-
ність в реалізації функцій держави; проаналізу-
вати досвід зарубіжних держав; сформулювати 
пропозиції щодо удосконалення цього процесу. 
Новизна роботи полягає в розкритті функціону-
вання державних підприємств України в процесі 
реалізації функцій держави. 

Поняття державних підприємств та їх 
призначення 

Щодо розуміння такого явища, як державні 
підприємства, то деякі автори зазначають, що 
це самостійні суб’єкти господарювання, які 
утворюються компетентними державними орга-
нами з метою задоволення суспільних потреб 
шляхом здійснення виробничої, науково-дослід-
ної, торговельної та іншої господарської діяль-
ності на основі державної власності [9, с.154].  

Подібне визначення міститься в ст.62 Госпо-
дарського кодексу України щодо поняття "підп-
риємство" [10], яке відображає загальні його 
ознаки. Однак у віднесенні підприємства до того 
чи іншого виду, важливу роль відіграє форма 
власності майна, на основі якої створюється 
підприємство, та яка опосередковує суб’єкта й 
порядок його створення. Ці процедурні питання 
нормативно регламентовані на належному рівні. 
Зокрема в ст.63 Господарського кодексу України 
вказано, що державне підприємство діє на основі 
державної власності [10]. Саме на цій ознаці ак-
центує увагу й В. Мотриченко, яка під сучасним 
державним підприємством розуміє самостійний 
господарський суб’єкт, що заснований на держа-
вній (повній або неповній) формі власності, який 
здійснює виробництво товарів, у тому числі сус-
пільних благ, надання послуг, виконує науково-
дослідну та комерційну (некомерційну) діяль-
ність з метою досягнення економічного та соці-
ального ефекту в країні [3, c.12]. Разом із тим, 
не варто вживати словосполучення "господар-
ський суб’єкт", трактування якого є неоднознач-
ним. У чинних джерелах права України, стосовно 
й до державних підприємств, використовується 
термін "суб'єкт господарювання" – тобто суб’єкт, 
який здійснює господарську діяльність. 

У загальній теорії держави і права державні 
підприємства розглядаються як підрозділи 
механізму держави, які не мають владних  
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повноважень (за винятком їх адміністрацій), а 
здійснюють господарсько-економічну діяльність, 
виробляють продукцію або забезпечують вироб-
ництво, виконують різні роботи і надають чис-
ленні послуги для задоволення потреб суспільс-
тва [11, с.45]; структурні утворення, які створені 
на основі загальнодержавної власності й забез-
печують реалізацію функцій держави в економі-
чній і соціальній сфері [12, c.148]. Наведені ви-
значення заслуговують на увагу, оскільки в 
сукупності розкривають природу такого явища 
як державні підприємства, чітко визначають ме-
ту їх створення і призначення. 

Щодо мети створення державних підпри-
ємств та їх призначення, то висловлюються ду-
мки, що вони створюються для розв'язання пе-
вних суспільних проблем [9, с.154; 11, с.45; 13]. 
Задоволення державних та суспільних потреб є 
й метою реалізації прав держави як власника 
державних підприємств згідно з чинним законо-
давством. При цьому слід зазначити, що держа-
вні та суспільні потреби можуть бути у різнома-
нітних сферах (телекомунікації, залізничних 
перевезень, оборони, видавничої справи, наф-
тогазової, енергетичній та багато інших), і від-
повідно діяльність державних підприємств має 
бути співвідносна з ними, а її мета відображена 
в установчих документах.  

Натомість Т. Пікуля вважає, що державні пі-
дприємства здійснюють завдання та функції 
держави у сфері економіки [14, с.11].  

Погодитися з таким можна частково, оскільки 
державні підприємства безпосередньо чи опо-
середковано беруть участь в реалізації практи-
чно всіх функцій держави, а не лише у сфері 
економіки. З одного боку, в основі їх діяльності є 
виконання робіт, надання послуг чи виготовлен-
ня продукції, які є необхідними для суспільства. 
А з іншого, вони є джерелом формування фі-
нансового забезпечення реалізації функцій 
держави через ресурси бюджету, які форму-
ються за рахунок податкових та неподаткових 
надходжень. Таким чином, державні підприємс-
тва беруть участь в реалізації функцій держави 
не лише як ресурс, але й як джерело форму-
вання фінансового забезпечення їх реалізації 
на належному рівні.  

Аналіз зарубіжної літератури свідчить, що ба-
гато держав створюють свої підприємства у важ-
ливих для їх розвитку сферах. Деякі орієнтують-
ся на видобувний сектор з метою розвитку свого 
потенціалу, збільшення державних надходжень, 
посилення контрольних можливостей уряду що-
до діяльності інших компаній держави [15].  

Наприклад, як зазначає В. Кентон (W. Ken-
ton, 2019), у Сполучених Штатах Америки функ-
ціонує низка державних підприємств, зокрема: 
іпотечні компанії Freddie Mac і Fannie Mae, по-
штова система та інші [16]. Державні підприємс-
тва Азербайджанської Республіки беруть участь 
у ресурсному секторі, такому як генерація енер-
гетики, видобуток нафти і газу, постачання во-
ди, надають залізничні та вантажні послуги та 
інше [6]. В Латинській Америці, на впевненість 
Ф. Вайнер, К. Прайс Івінс, М. Рівейра Казорла 
(F. Weiner, C. Price Ivins, M. Riveira Cazorla, 
2015), це стратегічні державні підприємства від-
повідальні за експлуатацію невідновлюваних 
природних ресурсів, які становлять значну част-
ку національне багатство, наприклад, нафтові, 
газові та гірничі підприємства; надання основ-
них публічних послуг, що мають важливе еко-
номічне та соціальне значення (вироблення 
електроенергії, водопостачання та водовідве-
дення, поводження з відходами) [17].  

А загалом, в умовах розвинутої ринкової 
економіки, вони є глобальним явищем та існу-
ють не лише в Сполучених Штатах Америки, 
але й Китаї, Південній Африці, Новій Зеландії та 
інших державах й відіграють важливу роль у їх 
розвитку, зокрема в стабілізації економічного 
зростання, реалізації урядових антикризових 
програм та іншому [18].  

Таким чином, державні підприємства є су-
б’єктами господарювання заснованими на дер-
жавній власності, діяльність яких спрямована на 
розв’язання завдань держави у різноманітних 
сферах життєдіяльності суспільства в процесі 
реалізації функцій держави.  

Державні підприємства VS функції держави 

В літературі під терміном "державні потреби" 
розуміються потреби країни в продукції, необ-
хідній для розв'язання соціально-економічних 
проблем, підтримання обороноздатності країни 
та її безпеки, відтворення та збільшення внут-
рішнього валового продуту, охорони праці та 
здоров'я громадян тощо [19]. Таке визначення 
також містилося в законодавстві. 

Державні потреби опосередковують завдан-
ня та функції держави. Адже завдання держави 
це питання, які потребують розв’язання в про-
цесі реалізації державних функцій – здійснення 
уповноваженими суб’єктами (в тому числі й 
державними підприємствами) фактичної діяль-
ності держави, що спрямована на розв’язання її 
завдань. А функції держави це найбільш доці-
льний обсяг діяльності держави, що спрямована 
на розв’язання її завдань. Вони окреслюють 
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межу її впливу на суспільні відносини [20, c.54, 
61]. Обсяг та межі такої діяльності обумовлені 
змістом кожного із завдань держави, які визна-
чаються Конституцією України, зокрема: забез-
печення захисту суверенітету і територіальної 
цілісності України (ст.17); забезпечення держа-
вної безпеки і захисту державного кордону 
України (ст.17); зовнішньополітична діяльність 
спрямована на забезпечення національних ін-
тересів і безпеки (ст.18); забезпечення екологіч-
ної безпеки (ст.16); забезпечення конституцій-
них прав і свобод на підставі Конституції 
України (ст.8); здійснення права власності на 
об’єкти виключної власності (ст.13); формуван-
ня бюджетної системи (ст.95) та інші [21].  

Oскільки саме завдання обумовлюють функ-
ції держави, то, насамперед, їх слід виокремлю-
вати за завданнями. При цьому слід зважати на 
те, що завдання держави, якими обумовлена 
система її функцій є мінливими у часі [22, с.93].  

З огляду на зазначені вище завдання, до фу-
нкцій держави можна віднести: функцію міжде-
ржавного співробітництва; функцію міжнародної 
співпраці; функцію європейської інтеграції; фун-
кцію забезпечення національної безпеки; функ-
цію соціального забезпечення, реального по-
ширення соціального партнерства в країні; 
функцію формування апарату держави; функцію 
встановлення та реалізації правових засобів 
впорядкування суспільних відносин. Однак про-
поновані функції держави Україна не є абсолют-
ними та вичерпними, оскільки державі властивий 
динамічний та відкритий характер. Адаптація 
функцій до змін у державі є їх необхідною влас-
тивістю, оскільки цінність і значущість виявле-
них функцій полягає саме в тому, що кожна з 
них дає змогу розв’язувати ті чи інші завдання, 
здійснювати регулюючий вплив на найважливі-
ші сфери суспільного життя.  

Тож державні потреби зумовлюють створен-
ня та функціонування державних підприємств, 
діяльність яких безпосередньо спрямована на 
вирішення завдань і реалізацію функцій держави.  

При цьому, Кабінет Міністрів України визна-
чає обсяги продукції (робіт, послуг) для держав-
них потреб, порядок формування та розміщення 
державного замовлення на її виробництво, ви-
рішує інші питання щодо задоволення держав-
них потреб у продукції (роботах, послугах), в 
тому числі й щодо створення, реорганізації та 
ліквідації державних підприємств, розміру асиг-
нувань на їх утримання [23].  

За офіційними даними, Україна є лідером не 
тільки за кількістю державних підприємств, які 

знаходяться в підпорядкуванні центральних ор-
ганів виконавчої влади (3363), але й за тим, що 
тільки 1638 з них працює. Позитивні фінансові 
результати держпідприємств зафіксовані в еле-
ктроенергетичній, нафтогазовій, транспортній, 
машинобудівній галузях. Натомість АТ «Укрпо-
шта», всі 9 шахт портфелю вугільної галузі, під-
приємства хімічної промисловості, харчової 
промисловості є збитковими [24]. З практичної 
точки зору це означає, що значна частина за-
вдань, зумовлених державними потребами, ви-
рішуються неналежним чином, оскільки не всі 
державні підприємства спроможні реалізувати 
функції держави.   

Така ситуація є закономірним і передбачува-
ним явищем. Адже по факту у власності України 
залишилися підприємства щодо яких існує за-
борона приватизації й економічно непривабливі. 
Ця громіздка система державних підприємств, 
створених для забезпечення функціонування 
іншої за формою держави й отримана у спадок, 
практично не піддавалася змінам у відповідності 
до завдань та функцій України, яка як і будь-яка 
держава є динамічним явищем. Тобто з враху-
ванням того, що на тому чи іншому етапі, перед 
нею постають завдання, які потребують розв’я-
зання в процесі реалізації її функцій.  

Враховуючи зазначене, конфігурація системи 
державних підприємств має бути витребуваною. 
А також вона повинна змінюватися у відповід-
ності зі змінами, які відбуваються у державі, су-
спільстві в цілому, та корелювати з державними 
функціями. Це означає, що у власності держави, 
на тому чи іншому етапі її розвитку, мають зали-
шатися лише ті підприємства, які необхідні для 
держави й спроможні реалізовувати її функції.  

Позитивним прикладом може слугувати Ад-
міністрація морських портів України, створена в 
2013 році [25]. Нині це одне з найбільших дер-
жавних підприємств, що має стратегічне зна-
чення для економіки і безпеки України, в тому 
числі морської, екологічної та іншої. Це підпри-
ємство є прибутковим й активно реалізує дер-
жавні функції, зокрема: функцію міжнародної 
співпраці (за підсумками візиту делегації Мініс-
терства транспорту і комунікацій Катару в Украї-
ну був підписаний Меморандум про співпрацю 
між Адміністрацією морських портів України і 
Qatar ports management company «Mwani Qatar». 
Документ спрямований на збільшення вантажо-
обігу між країнами, зокрема експортних поста-
вок української сільгосппродукції до Катару, а 
також залучення інвестицій в розвиток портової 
інфраструктури України; функцію європейської 
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інтеграції (31.05.2019 р. Адміністрація морських 
портів України офіційно приєдналася до Євро-
пейської організації морських портів в якості 
члена-спостерігача); функцію забезпечення на-
ціональної безпеки; функцію соціального забез-
печення, реального поширення соціального 
партнерства в країні та інші. Такий приклад не 
єдиний, деяка частина державних підприємств, 
в тій чи іншій мірі, реалізує державні функції. 
Разом із тим, підприємства, які є збитковими, та 
не відносяться до числа стратегічних, мають 
бути передані в комунальну власність, держав-
но-приватне партнерство або приватизовані чи 
ліквідовані.  

Подібна ситуація спостерігається не тільки в 
Україні. В інших державах також є державні 
підприємства, які ефективно реалізують функ-
ції держави, а деякі з них є неприбутковими. 
Так, у Сполучених Штатах Америки іпотечні 
компанії Freddie Mac і Fannie Mae є одними з 
найбільш визнаних своїми громадянами дер-
жавних підприємств. Натомість поштова сис-
тема США може працювати зі збитками і отри-
мувати державне фінансування протягом 
тривалого часу, оскільки є важливою для дер-
жави та її інфраструктури [16].  

Кілька державних підприємств Південної Аф-
рики наполегливо демонструють операційну не-
ефективність, погану практику закупівель, слабке 
корпоративне управління та недотримання дого-
вірних зобов'язань [26]. В Танзанії, де є понад 
400 державних підприємств, за результатами 
аудиту неприбуткові з них будуть ліквідовані [27].  

B іракському державному секторі – державні 
підприємства значною мірою є збитковими та 
залежать від пільгових позик державних банків 
та спеціальних грантів з державного бюджету 
для покриття основних витрат включаючи зар-
плату [28]. 

Проблеми державних підприємств та шляхи 
їх вирішення 

Як свідчать реалії, в сучасних умовах держа-
вотворення, реалізація функцій держави Украї-
на уповноваженими суб’єктами, в тому числі й 
державними підприємствами, є ускладненою. 
Така ситуація пов’язана з різними чинниками, 
серед яких немаловажну роль відіграє практична 
відсутність змін у цій сфері. Адже впродовж всьо-
го часу з моменту утворення нової держави 
Україна, державний сектор економіки не підда-
вався реформуванню. Через існування неналеж-
ного механізму управління державними підпри-
ємствами, в тому числі відсутність достатнього 

контролю та прозорості в їх діяльності, вони не-
спроможні досягати мети свого функціонування – 
задоволення потреб України, реалізації її функ-
цій. Значна частина державних підприємств є 
збитковими або джерелом корупційних ризиків. 

Про це свідчать контрольні заходи проведе-
ні Рахунковою палатою України щодо ефекти-
вності використання та розпорядження майном 
державних підприємств: аудит ефективності 
управління майном Державного підприємства 
обслуговування повітряного руху України, що 
має фінансові наслідки для державного бю-
джету; аудит ефективності використання та 
розпорядження майном державного підприєм-
ства "Український державний центр радіочас-
тот"; аудит ефективності використання та роз-
порядження майном державного підприємства 
"ПРОЗОРРО", що має фінансові наслідки для 
бюджету.  

Результати контрольних заходів засвідчили 
неналежний контроль з боку уповноважених 
органів управління за складанням та виконан-
ням стратегічних планів розвитку державних 
підприємств, річних фінансових та інвестиційних 
планів, невиконання повноважень уповноваже-
них органів управління щодо виявлення майна, 
яке не використовується, незабезпечення офо-
рмлення прав на земельні ділянки, що створю-
вало ризики їхньої втрати. Крім того, наглядові 
ради на підприємствах не були створені, приз-
начення керівників підприємств відбувалось з 
порушенням законодавства, була відсутня дієва 
система внутрішнього контролю. Загалом цими 
аудитами встановлено, що з порушеннями чин-
ного законодавства використано 101,4 млн. грн.; 
неефективно використано 526,9 млн. грн. [29, 
с.52–53].  

В науковій літературі також висловлюються 
непоодинокі погляди про неналежне функціону-
вання державних підприємств, яке пов’язано, 
насамперед з їх управлінням, а саме: в Україні 
не створено дієвої системи управління держа-
вними підприємствами [2, c.78]; відсутня адек-
ватна методологія управління державним сек-
тором економіки у відповідності до засад 
внутрішньої економічної політики України, яка б 
виступала обов’язковою передумовою для фо-
рмування напрямів підвищення ефективності їх 
діяльності [4, c.57]; не сформовано ефективний 
механізм управління державним сектором еко-
номіки, низький рівень виконавчої дисципліни та 
відповідальності, відсутня система стратегічно-
го планування та управління ним [5, с.117]; не 
розмежовані державою функції, повноваження 
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та відповідальність між органами управління; 
потребує врегулювання та оптимізації надхо-
дження коштів до бюджету від оренди держ-
майна, концесії, лізингу, виплати дивідендів [3, 
c.4], тощо. 

Хоча основні повноваження щодо управління 
об’єктами державної власності згідно з поло-
женнями ст.24 Закону України "Про Кабінет Мі-
ністрів України" від 27.02.2014 р. № 794–VII, по-
кладені на Кабінет Міністрів України, який 
призначає на посаду та звільняє з посади керів-
ників і заступників керівників державних підпри-
ємств, застосовує до них заходи дисциплінарної 
відповідальності, координує та контролює дія-
льність державних підприємств. А керівники 
державних підприємств, утворених Кабінетом 
Міністрів України, несуть персональну відпові-
дальність перед Кабінетом Міністрів України за 
результати роботи цих підприємств, ефективне 
використання державного майна [23]. 

Нині управління державними підприємствами 
як об’єктами державної власності перебуває в 
процесі реформування. Така реформа є витре-
буваною, оскільки передбачає прозорість та пі-
дзвітність, що сприятиме зниженню корупційних 
ризиків; корпоративне управління; приватизацію, 
ліквідацію, оренду державних підприємств. За-
тверджено "Основні засади впровадження полі-
тики власності" [30]. Як видається, такий доку-
мент є важливим, оскільки він сприятиме 
розробці та впровадженню політики власності з 
врахуванням особливостей сфери діяльності 
державного підприємства, та тих завдань, які 
покладаються на нього для забезпечення реалі-
зації функцій держави.  

Разом із тим, досягнення мети реформуван-
ня державних підприємств має базуватися на 
моніторингових показниках виявлення проблем 
та аудиті кожного з них. Також немаловажним є 
науковий супровід та постійний моніторинг здій-
снення реформаційних заходів. Потребує також 
і удосконалення нормативно-правової бази, що 
регулює функціонування державних підпри-
ємств, в тому числі й перегляд повноважень та 
посилення відповідальності уповноважених на 
їх менеджмент суб’єктів. 

Головним завданням держави Україна нині 
має бути приведення управління державними 
підприємствами у відповідність до кращих між-
народних стандартів. А можливість досягнення 
якісного результату мало би забезпечуватися 
інноваційними засобами ІТ-технологій, прогно-
зуванням. Разом із тим, реформування має бу-
ти послідовним й закінченим процесом. 

При цьому, як зазначено в зарубіжній літера-
турі, не слід зосереджуватися лише на привати-
зації та реформі корпоративного управління 
державних підприємств. Ефективнішою є сукуп-
ність інструментів, в тому числі й попередній ад-
міністративний контроль та встановлення фор-
мули цін для регульованих галузях чи інші 
гібридні рішення, зокрема уточнення ролей та 
обов'язків держави як власника державних підп-
риємств (а не керівника); чітка законодавча та 
нормативна база, включаючи кодекси корпора-
тивного управління; 2) сильна координуюча ор-
ганізація контролю; створення незалежних та 
кваліфікованих рад; прищеплення організаційної 
культури цілісності в державних підприємствах, у 
тому числі шляхом застосування внутрішнього 
контролю та систем управління ризиками, генде-
рної рівності та соціального включення [17, 31].  

Висновки 

1. З’ясовано, що державні підприємства, це 
суб’єкти господарювання, які створені на основі 
майна, що перебуває у державній власності з 
метою розв’язання завдань держави у різнома-
нітних стратегічних сферах її життєдіяльності. 
Зміст завдань держави, визначених Конституці-
єю України, окреслюють її функції (міждержав-
ного співробітництва; міжнародної співпраці; 
європейської інтеграції; забезпечення націона-
льної безпеки; соціального забезпечення, реа-
льного поширення соціального партнерства в 
країні; формування апарату держави; встанов-
лення та реалізації правових засобів впорядку-
вання суспільних відносин), на реалізацію яких 
спрямована діяльність державних підприємств.  

2. Встановлено, що не всі існуючі державні 
підприємства України спроможні реалізовувати 
функції держави, оскільки значна їх частина є 
збитковими, що є наслідком неефективного 
управління державним майном.  

3. З метою підвищення ефективності участі 
державних підприємств України в реалізації фун-
кцій держави, слід вжити належних реформацій-
них заходів побудованих на виявлених і узагаль-
нених моніторинговими програмами проблем, 
науковій основі з урахуванням прогнозних пока-
зників.  

Такі заходи потребують й перегляду ефекти-
вності існуючої нормативно-правової бази, що 
здійснює правове регулювання функціонування 
державних підприємств, а також посилення від-
повідальності суб’єктів їх управління. При цьо-
му, як свідчить зарубіжний досвід, кожне підп-
риємство потребує індивідуального підходу, 
сукупності інструментів та гібридних рішень.  
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"SILENT WORKS" OR ANOTHER VIEW OF THE CONTENTS  
OF COPIES AS COPYRIGHT OBJECTS 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Встановлено існування категорії "мовчазні твори" як об’єктів авторського права. Ідентифіковано їх ознаки. Розгляну-
то варіанти форми та змісту різних творів мистецтва, які є об’єктами авторського права. Запропоновано класифіка-
цію "мовчазних творів" за видами мистецтва. Автором доведено, що у творчості деяких письменників є тенденція до 
безпредметності у сюжеті, оскільки є нульовий текст, а у творах художників простежується відсутність зорових обра-
зів за допомогою фарб у площинній організації картини. Зауважується, що й у хореографічному мистецтві наявні 
спроби створити "мовчазний твір" як танець без рухів. З’ясовано, що хоча зміст музики складають художньо-
інтонаційні образи як звучні, інтонаційно-мовні та композиційні результати, однак музичний твір може бути твором 
мовчання або тиші. Відображено, що зміст твору не обмежує митця у процесі створення шедеврів, а цінність твору, 
хоча б і на "нетрадиційний твір мистецтва", не оспорюється законом. 

Ключові слова: мовчазні твори; форма; зміст; мистецтво; об’єкти авторського права 
*** 

The existence of the category "silent works" as copyright objects has been established. Their signs have been identified. 
The classification of "silent works" according to the types of art by: "silent work" in literature is offered; a literary work with an 
illustration where the latter is a "silent" work of painting; "Silent work" in painting; "Silent work" in choreography; "Silent work" 
in music. The author has proved that in the works of some writers there is a tendency to no purpose in the plot, because 
there is zero text, and in the works of artists the absence of visual images is traced with the help of paints in the plane or-
ganization of the painting. The literary work of Henry Sapphire’s New Year’s Sonnet, Vasilisk Gnedov’s "Death to Art: Fifteen 
(15) Poems", including "Zero Illustrations" by Laurence Sterne The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, 
Gustave Doré Book-album "Picturesque, dramatic and cartoonish history of Saint Russia based on the texts of the chroni-
cles and historians Nestor, Silvistra, M.M. Karamzin, H.H. Segur, etc. in 500 drawings with commentary" (1854). In the "fin-
ished" artwork, the form serves to express the idea as deeply as possible, to reveal the theme, to lay out the plot, etc., that 
is, to cover the main components. Therefore, the content exists in an appropriate form, the formation of which depends di-
rectly on it. Yes, Robert Fludd depicted a black quadrangle to illustrate the primordial darkness of the universe before ap-
pearing in his treatise "Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris Metaphysica, physica atque technica Historia" (1617), by 
Casimir Malevich, "Black Suprematic Square", Alphonse Square, Alphonselais The Battle of the Negroes in a Cave Late 
Night, "by Lucio Fontana, The Spatial Concept. The article notes that in choreographic art there are attempts to create a "si-
lent work" as a dance without movement. The original attempt to create dance as a choreographic piece without movement 
was performed by actor and comedian Ryan Higa. It has been found that while the content of music is composed of art-
intonation images as sound, intonation-linguistic and compositional results, the piece of music may be a product of silence 
or silence. Yes, John Milton Cage Jr’s musical compositions, "A Minute of Silence" by Eugene Kostitsyn, and Alphonse Al-
lais’s Funeral March for the Funeral of the Great Deaf are also discussed. It is reflected that the content of the work does not 
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limit the artist in the process of creating masterpieces, and the value of the work, even if "unconventional work of art" is not 
challenged by law. 

Key words: create; form; serpent; mystery; copyright objects 
 

Постановка проблеми 

Нині спостерігається стрімкий розвиток інду-
стрії різних видів мистецтва, особливо літерату-
рних, музичних. Це супроводжується появою 
нових видів технік створення творів за допомо-
гою різних новаторських інструментів чи взагалі 
без інструментів. А це вказує на таку ознаку, як 
оригінальність твору, яка може виражатися, 
зокрема, у змісті самого твору (наприклад, "тво-
ри тиші" або "мовчазні твори"). 

Частково ідею "мовчазних творів" було розг-
лянуто А.В. Приходько з аналізом творів із по-
зиції мистецтвознавства, а не у правовому ра-
курсі [1]. Отже, можна припустити, що "мовчазні 
твори" є нестандартними, оригінальними і та-
кими, що мають цінність. О.О. Штефан [2] при 
розгляді поняття об’єкта авторського права та 
критеріїв його охороноздатності, звернула увагу 
й на оригінальність твору як додаткову ознаку 
та підкреслила відсутність впливу цінності чи 
якості твору на його охорону законом. Разом із 
тим, для творів ознака "цінність" є вельми важ-
ливою для реалізації авторами своїх прав. У 
свою чергу, О.В. Жилінкова та М. Кривенко зве-
рнули увагу виключно на музичні твори, але не 
обґрунтували підстави для визначення їх цінно-
сті. Зокрема, О.В. Жилінкова [3, с.3] визначала 
музичні твори як цінні об’єкти для реалізації 
особами особистих і майнових прав, а М. Кри-
венко [4] підкреслював цінність музичних творів 
для поширення в мережі Інтернет. 

Посідає важливе місце й аналіз іноземної 
юридичної літератури щодо окресленого пи-
тання. Так, Орен Брача (Bracha O., 2005) дослі-
джував оригінальність твору з позиції концеп-
ції про власність на ідеї. Вчений відмічав, що 
власність – це лише "пакет прав" на будь-якому 
уявному ресурсі та не має нічого особливого 
щодо поняття володіння ідеями [5]. Янг Е. 
(Young E., 1918) розмірковуючи про цінність 
творчості поділяв творців на геніїв та імітато-
рів. Він вважав, що "є й такі, хто пишуть з енер-
гійністю – це генії, які створюють оригінали – і 
повинні бути великими фаворитами. А є іміта-
тори, їх роботи  мають швидший ріст,  збільшу-
ють простий наркотик книг, хоча все, що робить 
їх цінними, значущими та геніальними, стоїть на 
місці" [6]. Марта Вудманзе (Woodmansee M., 
1984), приділивши основну увагу авторському 
праву, торкнулася економічної цінності твору, 

виявивши цікавий взаємозв'язок між правовими, 
економічними та соціальними  питаннями з од-
ного боку та філософським з  іншого, тобто є 
два рівні дискурсу – правовий-економічний та 
естетично-взаємодіючий [7]. Як бачимо, вельми 
важливим для цінності твору є й економічний 
аспект. 

Звідси, актуальним є з’ясування оригіналь-
ності як ознаки твору, як об’єкта авторського 
права. Це пов’язано з тим, що аналізу змісту 
твору, наданню правової охорони "мовчазному 
твору" як об’єкту авторського права, коли змісту 
твору нібито немає, оскільки відсутні зображу-
вальні образи чи звуки музичних інструментів, 
не приділялося достатньої уваги. Тому метою 
статті є аналіз "мовчазних творів" як об’єктів ав-
торського права та визначення аспектів оригіна-
льності, креативності цих творів. Новизна роботи 
полягає у встановленні автором специфіки кате-
горії "мовчазні твори" як об’єкта авторського пра-
ва, який має ознаки оригінальності, креативності 
та може бути певним чином систематизовані. 

Завданням статті є проведення огляду по-
нять творчість, оригінальність, новизна, авторсь-
ка індивідуальність, креативність, а також цін-
ність твору, художня цінність, культурно-мис-
тецька цінність, аналіз "мовчазних творів" як 
об’єктів авторського права через оригінальність 
як ознаку, завдяки якій можна відмежувати один 
твір від іншого, та креативність як ознаку, яка 
вказує на новаторський підхід при створенні тво-
ру, і формування конкретних пропозицій щодо 
надання правової охорони "мовчазним творам". 

Умова творчого характеру твору науки,  
літератури і мистецтва в правовій охороні 
об’єктів авторського права 

Твори є об’єктами авторського права – як 
оприлюднені, так і не оприлюднені, виражені в 
будь-якій об’єктивній формі, незалежно від при-
значення та обсягу твору. Якщо твір задоволь-
няє цю умову, то додаткові умови розширюють 
обсяг правової охорони твору незалежно від 
його призначення, жанру, обсягу, мети, а також 
способу оприлюднення. 

У результаті інтелектуальної, творчої діяль-
ності створюється все якісно нове, неповторне, 
унікальне й оригінальне, у тому числі твори на-
уки, літератури і мистецтва, які зазвичай стають 
об’єктами правової охорони [2]. В авторському 
праві термін "результат творчості" розуміється 
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не в сенсі створення "на порожньому місці" 
(exnihilo), а з тієї позиції, що оригінальність 
твору не обов’язково повинна бути абсолют-
ною [8, с.58]. 

Однією з умов для надання правової охоро-
ни є набуття твором "оригінальності" як ком-
плексної характеристики нових унікальних 
ознак, за якими цей твір якісно відрізняється від 
аналогічних або попередніх творів. У цьому кон-
тексті можна стверджувати що оригінальність 
твору виникає внаслідок творчої праці при його 
створенні. Тож оригінальність вказує на твор-
чість, а не навпаки [9]. 

Оригінальність схожа з новизною, яка харак-
теризує творчий процес: відомий продукт, ство-
рений особистістю самостійно, у нетрадиційний 
спосіб чи такий, що виявився несподіваним, не-
відомим раніше суб’єкту творчості, є відобра-
женням дійсно творчого відношення до справи, 
у процесі чого відбувається розвиток і збагачен-
ня здібностей особистості [10, с.130]. Новизну 
розглядають як синонім оригінальності твору, 
яка може виражатися в новому змісті, новій фо-
рмі твору, новій ідеї, новій науковій концепції 
тощо. У цьому значенні будь-який твір характе-
ризується оригінальністю, новизною, неповтор-
ністю й унікальністю [11]. Отже, щоб твір був 
відмінний від інших творів, його новизна має 
виявлятися в новому уявленні, новій думці, но-
вому погляді, новому міркуванні при створенні 
твору науки, літератури і мистецтва. На думку 
деяких вчених, новизни недостатньо, потрібна 
також оригінальність твору. Оригінальність 
твору означає, що він не повинен бути скопійо-
ваний з іншого твору і має містити значний об-
сяг власного творчого матеріалу [12, с.45]. При-
чому оригінальність твору можна визначити 
лише за фактом його створення. Оцінка оригі-
нальності є різною по відношенню до творів 
літератури, музики, художнього мистецтва, нау-
ки або коли йдеться про первинні чи похідні 
твори. Оригінальний характер твору визнача-
ється в кожному окремому випадку [13, с.20]. 

Отже, оригінальність допомагає відмежува-
ти не тільки один твір, наприклад, літератури, 
від іншого як твори одного виду творчої діяль-
ності, а й розрізняти твори науки, літератури і 
мистецтва між собою як результати творчої 
діяльності. 

На погляд Д. Липцик, питання оригінальності 
твору – це питання факту. Оригінальність не 
можна оцінювати однаково стосовно всіх видів 
творів. Вона розрізняється залежно від того, 
йдеться про твори науки і техніки чи про худож-

ні, літературні твори, про популярну чи симфоні-
чну музику, про оригінальний чи похідний твір. 
Головне у такому випадку, щоб твір відрізнявся 
від своїх попередників, не був копією або наслі-
дуванням іншого твору [8, с.58]. Що ж стосується 
ознаки авторської індивідуальності (неповтор-
ності), то її виділення при конфлікті інтересів 
здатне забезпечити захист тих авторських тво-
рів, щодо яких ставиться питання про неохоро-
ноздатність (наприклад, у разі примітивності 
зображення, типовості та популярності вира-
ження думки) [14, с.48]. 

Отже, аналіз першої умови надання правової 
охорони об’єктів авторського права дозволяє 
припустити, що умова творчого характеру 
твору розкривається через суміжні категорії: 
"новизна", "оригінальність", "індивідуальність" 
[11]. Зауважимо, що оригінальність, новизна та 
авторська індивідуальність у якості чогось уні-
кального, нового та неповторного близькі за 
значенням до категорії "креативність". Креати-
вність – створювальна, творча, новаторська ді-
яльність [15]. На наше переконання, твір як ре-
зультат творчої діяльності цілком залежить від 
натхнення його автора. Якщо міркувати про 
креативність, то тут простежується практичний 
момент – здивувати глядача нетрадиційним, 
нетиповим поглядом на творчість. Тобто, креа-
тивність не є обов’язковою ознакою для твору 
як результату творчої діяльності. Традиційно 
написати нову картину чи новий твір літератури 
буде достатньо, якщо вони матимуть умови на-
дання правової охорони об’єктів авторського 
права. 

Якщо систематизувати проведений огляд 
понять "творчість", "оригінальність", "новизна", 
"авторська індивідуальність", "креативність", то 
доходимо висновку, що умова творчого харак-
теру розкривається також через категорію "кре-
ативність" як ознаку, яка демонструється через 
нові творчі рішення, нові концепції у творах, що 
відрізняються від традиційних підходів у творах 
науки, літератури і мистецтва. 

Друга умова надання правової охорони 
об’єктів авторського права – вираження у будь-
якій об’єктивній формі. Розглядаючи питання 
про форму вираження твору, слід зазначити, 
що, наприклад, літературний твір виражається у 
письмовій формі, а музичний твір – у вигляді но-
тного запису, звукозапису тощо; за змістом тво-
ру передбачається, що у музичному творі будуть 
відображені звуки мелодії/співу, а в літератур-
ному творі – текст на папері. Ідеально, коли фо-
рма та зміст твору відповідають один одному. 
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Порушення змістовно-формального зв’язку тво-
ру може говорити про певний задум митця. На 
практиці відомі випадки, коли зміст твору має 
ознаки безпредметності або беззвучності у тво-
рах. Назвемо таке явище "мовчазні твори" чи 
"ніщо" [1] та розглянемо їх. 

"Мовчазні твори" у літературі та  
особливості їх правового захисту 

Перше спрямування у мистецтві, яке про-
аналізуємо, – це твір без тексту у літературі, що 
буде першим видом "мовчазних творів". Так, 
характерна для сучасної поезії мінімізація вір-
шованого (так само, як і прозового) тексту приз-
водить до створення так званих нульових, або 
вакуумних текстів, що складаються із заголов-
но-фінального комплексу і чистого аркуша па-
перу або декількох рядків крапок. Наприклад, 
"Новорічний сонет" Генріха Сапгіра (1975) являє 
собою двогодинну композицію, в якій під зага-
льним текстом посвяти ("Присвячується Герло-
віних") розташовані два пронумерованих соне-
та: "1. Новорічний сонет", що складається із 
заголовка і порожньої сторінки, і "2. Сонет-
коментар" – чотирнадцять традиційно заримо-
ваних рядків [16]. У Василіска Гнєдова вийшли 
друком дві збірки віршів – "Гостинець сентимен-
тів" та "Смерть мистецтву: п’ятнадцять (15) по-
ем". Остання, 15-та поема, вміщена у книзі, ма-
ла назву "Смерть мистецтву" та являла собою 
лише заголовок на чистому аркуші [17, с.50]. 
Тобто, тільки заголовок і чистий аркуш паперу. 

У літературних творах зустрічаються й сторі-
нки з "чорною ілюстрацією" як твором живопису. 
Так, у книзі Лоренса Стерна (Laurence Sterne) 
The life and opinions of Tristram Shandy, 
Gentleman зображений чорний вертикальний 
прямокутник на сторінках 73 і 74..Тобто, "чорні 
ілюстрації" без будь-яких образів. Книга-альбом 
Гюстава Доре (Gustave Doré), присвячена історії 
Росії, французькою мовою "Мальовнича, дра-
матична і карикатурна історія Святої Русі на пі-
дставі текстів хронікерів та істориків Нестора, 
Сільвєстра, М.М. Карамзіна, Х.Х. Сєгура і т. д. в 
500 малюнках з коментарями" (1854 р.), почи-
нається з малюнка чорного чотирикутника [18]. 
Таким чином, у творчості цих письменників є 
тенденція до безпредметності у сюжеті. 

Чи можемо ми припустити, що безпредмет-
ність у сюжеті твору є рисою оригінальності та 
креативності? Вважаємо, що так, оскільки кож-
ний літературний автор виявив нестандартне ба-
чення свого твору, здійснив певний експеримент. 

У ч.2 ст.433 ЦК України зазначається, що тво-
ри є об’єктами авторського права без виконання 

будь-яких формальностей щодо них і незалежно 
від їх завершеності, призначення, цінності тощо, 
а також способу чи форми їх вираження. Як ба-
чимо, у статті серед перелічених ознак твору за-
значається й цінність твору, яка має значення, 
якщо творчість митця піддається сумніву. Цін-
ність – термін, що позначає належне та бажане, 
на відміну від реального, дійсного [19, с.707]. 

Творчою діяльністю іноді вважається індиві-
дуальна чи колективна творчість професійних 
працівників, результатом якої є твір чи його ін-
терпретація, що мають культурно-мистецьку 
цінність (Закон України "Про професійних тво-
рчих працівників та творчі спілки"). З таким ви-
значенням погодитися неможливо, адже об’єкт 
авторського права може створити і не профе-
сійний працівник [20, с.26]. Отже, ми дійшли ви-
сновку, що творчою діяльністю може займатися 
фізична особа (людина) – автор. За ст.435 ЦК 
України за відсутності доказів іншого автором 
твору вважається фізична особа, зазначена у 
звичайний спосіб як автор на оригіналі або при-
мірнику твору (презумпція авторства). Суб’єк-
тами авторського права є також інші фізичні та 
юридичні особи, які набули прав на твори відпо-
відно до договору або закону. 

Твір вважається оригінальним за умови ная-
вності в ньому особистого інтелектуального 
(творчого) внеску автора – фізичної особи в об-
сязі, достатньому для виникнення охоронюва-
ного законом самостійного об’єкта інтелектуа-
льної власності, презумпція правомірності якого 
не заперечена судом у встановленому законом 
порядку. При цьому розмір необхідного обсягу 
зазначеного творчого внеску не може бути визна-
чений наперед та однаково для всіх видів творів, 
з огляду на індивідуальність та оціночний харак-
тер творчості, що зумовлює визначення доста-
тності творчості внеску судом у кожному 
конкретному випадку. Крім того, зазначене ро-
зуміння достатності творчого внеску може за-
стосовуватися у контексті сформованих судовою 
практикою положень про презумпцію наявності 
творчого внеску (фактично – оригінальності) 
[21]. Щодо цієї презумпції зазначимо, що автор 
твору не повинен доводити, що цей твір є ре-
зультатом його творчої діяльності, оскільки ав-
торське право на твір виникає внаслідок його 
створення (ч.2 ст.11 Закону "Про авторське 
право і суміжні права"). 

У випадку спору щодо певного твору одним 
зі способів спростування творчого характеру 
об’єкта авторського права є надання відомостей 
про те, що такий же результат був отриманий 
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іншою особою при паралельній розумовій дія-
льності [22, с.73]. Тому, якщо проаналізувати 
літературний твір, навіть із безпредметним сю-
жетом, який може бути наслідком креативного 
підходу, він має творчий характер, виражений в 
об’єктивній формі, зміст, завершеність (за заду-
мом автора), оприлюднений, оригінальний і но-
вий. Виходячи з цього, цінність літературного 
твору не оспорюється законом, у тому числі як-
що наявний нульовий текст. 

"Мовчазні твори" у живописі як  
образотворчому мистецтві, як об’єкти  
авторського права 

Зіставленням "мовчазних творів" у літературі 
з ілюстрацією у творі ми торкнулися живопису 
як виду мистецтва. Так, на початку XVII століття 
Роберт Фладд (Robert Fludd), англійський філо-
соф-містик і астролог, зобразив чорний чотири-
кутник для ілюстрації первозданної темряви 
Всесвіту перед появою його у своєму трактаті 
"Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris 
Metaphysica, physica atque technica Historia" 
(1617 рік) [23]. 

Також слід виокремити як випробування над 
кольором і композицією такі "математичні робо-
ти": "Чорний квадрат" К. Малевича (чорне поло-
тно), "Битва негрів у печері пізно вночі" Аль-
фонс Аллі (Alphonse Allais) (чорне полотно) та 
"Перше причастя хлоротіческіх-блідих дівчат у 
снігову пору" (біле полотно), "Збирання врожаю 
помідорів на березі Червоного моря апоплекси-
чного кардиналами" (червоне полотно). Слід 
згадати й картину-ілюзію "Стертий малюнок Де 
Кунінга" (швидше її відсутність) художника Ро-
берта Раушенберга (Robert Milton Ernest 
Rauschenberg). Він переконав абстракціоніста 
Віллема де Кунінга (Willem de Kooning) стерти 
ластиком свій ескіз. Також не залишимо без 
уваги картину з розрізами "Просторова концеп-
ція" Лучо Фонтана (Lucio Fontana). 

З огляду на наведене, спостерігаємо у тво-
рах художників відсутність зорових образів, 
створених за допомогою фарб у площинній ор-
ганізації картини. Можна стверджувати, що в 
живописі та літературі передбачені знаки зо-
бражального типу, але у досліджених творах 
мистецтва вони не використовуються. Тобто, 
митці відмовилися від стереотипів і використали 
нетрадиційну техніку для створення нових тво-
рів, несхожих з іншими. 

Далі, на нашу думку, слід проаналізувати пи-
тання щодо новизни, оригінальності та креатив-
ності цих творів. Що таке новий твір живопису? 
Зрозуміло, що це художній твір, в якому творчий 

характер розкривається через новизну. Якщо 
художник для розкриття ідеї використав оригі-
нальні способи зображання, незвичні прийоми, 
оригінальну техніку, то це вже креативна стра-
тегія творчої діяльності. 

Зазвичай сприймання глядачами творів жи-
вопису пов’язують із творчістю художника. При 
сприйнятті твору зазвичай ми не зупиняємо ува-
гу на його структурі. Заглиблення в нього необ-
хідне тоді, коли потрібен теоретичний мистецт-
вознавчий або філософський та естетичний 
аналіз тексту художнього твору. Однак це озна-
чає єдність змісту і форми. У "закінченому" ху-
дожньому творі форма служить для того, щоб 
максимально глибоко висловити ідею, розкрити 
тему, викласти сюжет і т. д., тобто висвітлити 
головні компоненти. Отже, зміст існує у відпові-
дній формі, становлення якої безпосередньо 
залежить від нього [24]. 

Несучи на собі особливий естетний компо-
нент цілісного художнього твору, форма являє 
собою і відносно самостійну художню цінність, 
оскільки демонструє матеріал і мову певного 
мистецтва, майстерність митця. Матеріалом 
мистецтва називають матеріально-фізичну ос-
нову художньої творчості, за допомогою якої 
об’єктивується задум і створюється комунікати-
вно-знакова предметність твору [25]. 

Термін художня цінність (у дизайні) зустрі-
чається у нечинному Державному стандарті 
України ДСТУ 3899-99 (Дизайн і ергономіка) 
1999 р. (чинний наразі ДСТУ 3899:2013 Дизайн і 
ергономіка. Терміни та визначення основних 
понять від 2014-01-01) та визначається як сту-
пінь значущості для людини чи соціальної групи 
виробу як елемента середовища життєдіяльно-
сті, що в процесі контакту естетично впливає на 
суб’єкт сприймання. 

Але чи належить мистецтво і художня цін-
ність, яка виникає в ньому, до сфери права? Чи 
впливає художня цінність та економічна (коме-
рційна) цінність твору на його охорону як 
об’єкта авторського права? На думку О. О. Ште-
фан, "творчий характер твору характеризується 
його оригінальністю чи новизною, при цьому во-
ни можуть виявлятися як у змісті твору, так і в 
його формі� Незалежність правової охорони від 
жанру, обсягу, мети і призначення твору означає, 
що правова охорона не залежить від змісту 
твору". "Отже, жодна фізична або юридична 
особа не має права не тільки перешкоджати на-
буттю правової охорони творів будь-якого змісту, 
але навіть мати сумнів у такій правовій охороні 
тільки на підставі змісту твору� 
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Це означає, що правова охорона твору не 
залежить від його якості та може поширювати-
ся... Змістовний, якісний рівень може познача-
тися на попиті того чи іншого твору, хоча прямо-
го зв’язку між попитом стосовно твору і його 
змістовним рівнем не існує. Успіх тих чи інших 
творів є індикатором духовного, інтелектуально-
го й освітнього рівня суспільства і часто визна-
чається насамперед пріоритетом тих чи інших 
цінностей у житті кожної людини. Важливо підк-
реслити, що у будь-якому творі відображені, 
викладені, виражені якісь ідеї, принципи, конце-
пції, відкриття, методи, процеси чи міститься 
просто інформація. Однак незалежність право-
вої охорони від змісту твору означає, що зміст, 
суть ідеї, думки та інформація, викладені в 
будь-якому творі, не можуть набути правової 
охорони" [2, с.4, 6–7]. Подібну точку зору підт-
римували й автори академічного курсу «Право 
інтелектуальної власності» [26, с.121–124].  

Отже, з упевненістю стверджуємо, що худож-
ня цінність твору не впливає на охорону твору як 
об’єкта авторського права. Сам твір мистецтва з 
нульовим текстом чи нульовим зображенням є 
творчим результатом, твором, який належить до 
літератури, мистецтва тощо, незалежно від його 
художньої цінності. Тому оперування категорія-
ми "справжнє мистецтво" чи "малохудожній твір" 
із боку мистецтвознавців не впливає на охорону 
твору законом. Вважаємо, що художня цінність 
має зв’язок з економічною (комерційною) цінніс-
тю, оскільки впливає на ціну твору. 

Якщо систематизувати проведений огляд 
понять цінність, культурно-мистецька цін-
ність, художня цінність, економічна (комерцій-
на) цінність твору, то, на наш погляд, на охо-
рону твору як об’єкта авторського права будь-
яка цінність не впливає, а авторське право ви-
знається за будь-яким твором незалежно від 
його цінності, яка може бути розкрита через 
оригінальність і креативність. 

"Мовчазні твори" у хореографічному та  
музичному мистецтві як об’єкти авторського 
права 

Оригінальною спробою створити танець як 
хореографічний твір без рухів виконав актор і 
комік Райан Хіга (Ryan Higa). Ролик був змонто-
ваний за прикладом анімаційних персонажів – із 
серії кадрів. Саме завдяки техніці stop-motion і 
виникає ілюзія руху. На створення відео пішов 
тиждень, протягом якого Райан майже весь час 
стояв на місці, часом у неймовірних позах, а та-
кож було зроблено близько 4 тис. фотографій 

[27]. Отже, й у хореографічному мистецтві від-
булася спроба створити "мовчазний твір". 

Заслуговує на особливу увагу музичне мис-
тецтво. Музичний твір, на думку О.В. Жилінко-
вої, – це оригінальне поєднання звуків, яке є 
результатом творчої діяльності людини (закін-
ченим чи незакінченим), виражене у будь-якій 
об’єктивній формі (нотний запис; механічний, 
магнітний, цифровий звукозапис; публічне вико-
нання тощо), що дозволяє його сприйняття тре-
тіми особами [28]. Як бачимо з дефініції, науко-
вець допускає, що музичний твір – це результат 
творчої діяльності людини, причому спосіб його 
створення не зазначається. 

Дискусійною є відома музична композиція 
"4’33" 1952 року Джона Кейджа (John Milton 
Cage Jr), яка була музичним твором мовчання. 
За задумом музиканта зміст цієї композиції 
складають звуки, які створюються аудиторією. 

Зміст музики складають художньо-інтонаційні 
образи, тобто відбиті в усвідомленому звучанні 
результати відображення, перетворення та ес-
тетичної оцінки об’єктивної реальності людиною 
[29, с.201]. Матеріальним втіленням змісту му-
зики, способом його існування є музична фор-
ма. Музична форма – це складна ієрархічна 
структура, в якій можна виділити такі рівні, як 
звуковий (фонічний), інтонаційно-мовний, фак-
турний та композиційний [30, с.17]. Отже, зміст і 
форма мають бути сторонами музичного твору. 

Іншим твором тиші є "Хвилина мовчання" Є. 
Костіцина, який на концертах виконується 
останнім. Французький літератор Альфонс Аллі 
(Alphonse Allais) в 1897 році склав і "привів у ви-
конання" "Траурний марш для похорону велико-
го глухого" [31], який не містив жодної ноти. 
Тільки тишу, на знак поваги до смерті й розу-
міння того важливого принципу, що великі скор-
боти – німі. Партитура цього маршу становила 
собою порожню сторінку нотного паперу. У 2017 
році в топах продажів на iTunes перше місце 
посів десятихвилинний ремікс "A a a a a Very 
Good Song – Single", створений Саміром Мезрахі 
(Samir Mezrahi). Завантаживши цю пісню і дода-
вши до свого плейлиста, користувач телефону 
iPhone при його підключенні до деяких автомобі-
льних стереосистем отримує 10 хвилин тиші. 
Тобто, ці музичні твори, як і композицію "4’33" 
Дж. Кейджа, можна назвати "мовчазними". 

О.В. Жилінкова зауважує, що в сучасних 
умовах розширюється коло відносин, які вини-
кають із приводу реалізації особами особистих і 
майнових прав на музичні твори. Це свідчить 
про те, що у сучасному світі музичний твір стає 
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цінним продуктом діяльності людини не лише з 
морально-духовної, а й з економічної точки зору 
[3, с.3]. На цінність, зокрема, музичного твору 
звертає увагу і М. Кривенко, визначаючи, що му-
зичні твори, до яких належать перш за все пісні, 
які є найбільш цінними об’єктами авторських 
прав, складають основний контент поширюваних 
в інформаційно-телекомунікаційній мережі [4]. 

Але, як було зазначено вище, цінність твору, 
в тому числі твору хореографічного та музич-
ного мистецтва, для його охорони як об’єкта 
авторського права не має значення, навіть якщо 
цінність твору сумнівна з боку глядача або кри-
тиків. Отже, й оригінальність цих творів також 
поза сумнівом, оскільки сама концепція "оригі-
нальності" є незмінною. 

Індустрія творів, особливо музичних як цінних 
об’єктів авторських прав, перебуває у стані нев-
пинного розвитку, інша, нова подача змісту тво-
рів, способів створення вказує на креативний 
підхід. Отже, нові "нетрадиційні" хореографічні та 
музичні твори, які також набувають ознак креа-
тивності, зокрема, це простежується в тому, 
що, хоча в музиці та хореографії передбачені 
знаки незображального типу, в досліджених тво-
рах мистецтва вони не використовуються. 

Гіпотетично можна визнати, що актуальність 
нетрадиційного способу створення твору про-
стежується не тільки у формі твору, а й у змісті. 
Закон не обмежує за змістом митця у процесі 
створення шедеврів, і цінність твору, хоча б і 
"нетрадиційного твору мистецтва", не оспорю-
ється законом. Отже, ми окреслили нетрадицій-
ний, креативний підхід у "мовчазних творах", 
коли митець намагається створити не просто 
щось нове та унікальне, що відображає оригіна-
льний авторський задум, а принципово непо-
вторне, коли змінюється сприйняття глядачем. 

Висновки 

1. Мовчазний твір – це результат творчої ді-
яльності людини, де способом втілення образів 

слугують креативно організовані елементи зміс-
ту твору, які мають ознаки безпредметності або 
беззвучності, в якому можуть бути не передба-
чені знаки зображального чи незображального 
типу, виражені у будь-якій об’єктивній формі, що 
дозволяє його сприйняття третіми особами. До-
слідження дало можливість класифікувати за 
видами мистецтва "мовчазні твори" на: "мовча-
зний твір" у літературі; літературний твір з ілюс-
трацією, де остання є "мовчазним" твором жи-
вопису; "мовчазний твір" у живописі; "мовчазний 
твір" у хореографії; "мовчазний твір" у музиці. 
Правовий захист мовчазних творів має певні 
особливості в авторському праві. 

2. Оригінальність твору – це ознака, за-
вдяки якій можна відмежувати один твір від 
іншого як твори одного виду творчої діяльності, 
а також розрізняти між собою твори науки, лі-
тератури і мистецтва як результати творчої 
діяльності. Креативність твору – це ознака, 
яка вказує на новаторський підхід автора, де-
монструється через нові творчі рішення, нові 
концепції при створенні твору. Ознаки оригіна-
льності та креативності твору є елементами 
авторського права. 

3. Незалежність правової охорони "мовчаз-
ного твору" від його культурно-мистецької, ху-
дожньої, економічної (комерційної) цінності 
означає, що авторське право визнається за 
будь-яким твором незалежно від його змісту та 
цінності, яка може бути розкрита через оригіна-
льність і креативність. 
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ON THE CONCEPT OF THE THEORETICAL MODEL  
OF THE STATE COMPLEX CRIME COUNTERACTION PROGRAM 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Досліджуються нові підходи до формування теоретичної моделі державної комплексної програми протидії злочинно-
сті в сучасних умовах як можливої основи для розробки всіх наступних державних програм у даному напрямі. Визна-
чено особливості концепції такої моделі, які проявляються через специфіку спрямованості програми, засади її фор-
мування, структуру програмного документу, побудови програми з врахуванням найбільш вірогідних кримінологічних 
сценаріїв трансформації злочинності та з врахуванням визначеного стратегічного курсу держави у протидії злочин-
ності. Встановлено, що сучасна модель державної програми протидії злочинності також повинна враховувати пози-
тивний досвід зарубіжних країн з програмування у цій сфері та напрацювання вітчизняної кримінологічної науки. Об-
ґрунтовується запровадження теоретичної моделі "Диференційована Програма – заходів та проектів". 

Ключові слова: концепція; теоретична модель; державна програма; протидія злочинності 
*** 

In this article it is investigated the issue of new approaches to the formation of a theoretical model of the state program of 
counteraction crime in modern conditions as a possible basis for the development of all subsequent government programs 
in this direction. It is noted that the concepts of theoretical models of state programs of counteraction crime that exist in do-
mestic criminological science today do not take into account the existing internal and external threats of criminological secu-
rity. The features of the modern concept of the theoretical model of the state program of counteraction crime are identified, 
which are manifested in the following: 1) focus on protecting human rights and freedoms; 2) meets clearly defined principles 
(including international programming standards in this area) programming; 3) a differentiate approach of counteraction crime 
programming is being introduced (prioritization for the short, medium and long term); 4) submission of the program to a spe-
cific state strategy for influencing crime, which should be dynamic and take into account possible criminological scenarios of 
the transformation of crime in Ukraine; 5) has a logical structure and content, which is built according to the scheme: the 

main goal → strategic goals → tasks → actions / projects; 6) corresponds to with existing state security strategies and pro-
vides for the implementation of appropriate approaches and models of the impact on crime determined by the state; 7) intro-
duction of an approach that shifts the emphasis from enhancing the criminal law impact on crime to the wider use of the 
possibilities of social prevention, situational intervention and wide public involvement, as well as the gradual shift of crime 
control from the state level to the local level. It is substantiated a position that the modern model of the state program of 
counteraction crime should also take into account the positive experience of foreign countries in programming in this area 
and the achievements of domestic criminological science. The introduction of the theoretical model of "Differentiated Pro-
gram – actions and projects" is proposed. 

Key words: concept; theoretical model; state program; counteraction crime 
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Постановка проблеми 

В сучасних умовах протидії злочинності в 
Україні важливе місце займає питання організа-
ції даної діяльності на державному рівні, що 
безпосередньо пов’язане з формуванням та 
реалізацією відповідних державних стратегічних 
документів, до яких належать і програми проти-
дії злочинності. Своєчасність, повнота і якість 
розроблення та наступна реалізація останніх 
суттєво впливає на ефективність протидії зло-
чинності в Україні.  

Водночас сучасний стан формування та ре-
алізація державних програмних документів у 
сфері протидії злочинності характеризуються 
відсутністю ефективної системи їх наукового, 
правового та організаційного забезпечення, не-
системністю та несвоєчасністю, а в деяких ви-
падках – і неврахуванням наявних внутрішніх та 
зовнішніх загроз у безпековій сфері.  

Це, в свою чергу, вимагає удосконалення під-
готовки програмних документів, що виступає од-
нією з складових кримінологічного процесу орга-
нізації протидії злочинності. Одним із напрямів 
такого удосконалення виступає вирішення питан-
ня щодо формування сучасної моделі державної 
програми з протидії злочинності. Необхідність 
здійснення заходів у даному напрямку обумовле-
на низкою таких факторів, як: неякісна розробка 
державних комплексних програм з протидії зло-
чинності; низька ефективність застосування про-
грамно-цільового підходу в організації протидії 
злочинності; відсутність тривалий час державної 
комплексної програми протидії злочинності та 
суттєвими змінами кримінологічної обстановки в 
країні; перебуванням країни вже шостий рік в 
стані протидії гібридній війні з боку Російської 
Федерації (далі – РФ), а також наявними негати-
вними змінами соціально-економічної, політич-
ної, військово-політичної та кримінологічної об-
становки в країні, що зумовили перебудову 
правоохоронної системи; активізацією процесів 
інтеграції національної безпекової системи з єв-
ропейською, привнесення до неї європейських 
підходів та механізмів, зокрема й у сфері проти-
дії злочинності; вимога суспільства щодо підви-
щення рівня власної захищеності від протравних 
посягань з одночасним підвищенням ефективно-
сті діяльності правоохоронних та судових органів. 

Слід зазначити, що останнім часом питанням 
програмуванню протидії злочинності на держа-
вному рівні приділяли увагу такі вітчизняні вчені, 
як В.В. Голіна, М.М. Клюєв, М.Г. Колодяжний та 
інші. Так, М.М. Клюєв звернув увагу на структу-
ру, засади до формування державної програми, 

систему програмних заходів впливу на злочин-
ність, висвітлив бачення щодо запровадження 
"Програми-плану" запобігання злочинності на 
основі вже чинної (2006) Комплексної програми 
профілактики правопорушень на 2007–2009 ро-
ки. В той же час цілісна теоретична модель про-
грами не була повністю висвітлена вченим [1]. 
Дещо іншій підхід, щодо "Програма – Страте-
гій", в побудові теоретичної моделі державної 
програми запобігання злочинності висвітлили 
В.В. Голіна та М.Г. Колодяжний [2]. Поряд із цим 
вчені залишили поза увагою питання ієрархії 
документів державного стратегічного плануван-
ня, можливість використання сценарного підхо-
ду при формуванні програмних документів та 
недостатньо уваги приділили вивченню зару-
біжного досвіду з даного питання. Так, напри-
клад, результати досліджень Ванди Джеймісон 
(Wanda Jamieson, 2003), Ліз Харт (Liz Hart, 
2003) та Ен Вівекенс (Anne Wyvekens, 2009) 
вказують на використання такого підходу у фо-
рмуванні державних програм як "Стратегія – 
Програми", що відрізняється їх відповідною ди-
ференціацією та цільовою спрямованістю [3; 4].  

В той же час питання формування теоретич-
ної моделі державної програми з протидії зло-
чинності в сучасних умовах залишається недо-
статньо дослідженим і потребує вироблення 
нових науково-обґрунтованих підходів, що і є 
метою статті. Узагальнюючи етимологію термі-
нів "концепція" та "модель", а також їх розуміння 
в контексті даного дослідження, під "концепцією 
моделі відповідного об’єкту" будемо розуміти 
науковий погляд на вирішення певної проблеми 
шляхом побудови відповідного зразка, що відт-
ворює та імітує будову і дію певного об’єкта [5, 
с.356; 6; 7, с.407–408]. Це науковий погляд (під-
хід) щодо принципів формування державної 
програми протидії злочинності, її базової струк-
тури та змісту, а також її спрямованості, в зале-
жності від обраної стратегії впливу на злочин-
ність. Він же нами віднесений до наукової 
новизни роботи. І, як вважається, фактично те-
оретична модель такої програми буде відобра-
жати концептуальні підходи до її побудови та 
реалізації, що може виступати певним шабло-
ном для інших правоохоронних програм, а та-
кож підтримання в актуальному стані вже чин-
них державних програм з профілактики окремим 
видам злочинності. Завдання статті полягають в 
огляді наявних підходів щодо побудови теоре-
тичної моделі державної програми протидії зло-
чинності та розробці концепції теоретичної мо-
делі державної програми протидії злочинності. 
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Огляд наявних підходів щодо побудови  
теоретичної моделі державної програми  
протидії злочинності 

Як правильно зазначає С.В. Бородін, дер-
жавна програма боротьби зі злочинністю по-
винна містити не тільки перелік питань, які пот-
ребують вирішення при її реалізації, та заходів, 
спрямованих на їх вирішення, а й передбачу-
вати засоби та методи, що сприяли би безпе-
ребійній роботі механізму суспільства, покли-
каного забезпечити попередження злочинності 
та переслідування злочинців. На думку вчено-
го, в теоретичній моделі боротьбі зі злочинніс-
тю варто пропонувати додаткові гарантії більш 
надійного забезпечення функціонування такого 
механізму [8, с.23–24].  

Така позиція, як вбачається, є цілком обґрун-
тованою. Фактично при формуванні середньос-
трокових програм із протидії злочинності як на 
державному, так і на регіональному та місцево-
му рівнях, її розробники повинні передбачити ті 
актуальні напрями та такий комплекс заходів, 
який є реальним для виконання та зможе спри-
яти ефективному функціонуванню не тільки ме-
ханізму з протидії злочинності та окремим її ви-
дам, але й розвитку дієвої системи протидії 
злочинності зокрема. 

Крім того цим вченим раніше пропонувалось 
включити до теоретичної моделі такої програми 
такі базові компоненти, як: цілі та завдання про-
грами; стан злочинності, її наслідки та співвід-
ношення з іншими соціальними відхиленнями 
(фоновими явищами. – виділено Авт.); причини 
злочинності; прогнозування злочинності та зло-
чинної поведінки; загальні, організаційні, право-
ві та спеціальні заходи соціального попере-
дження; роль науки в боротьбі зі злочинністю; 
умови розробки та реалізації програми [8, с.24]. 
Щодо останнього компоненту зауважимо, що він 
більше характеризує не модель самої програми, 
а процедуру її формування. Наявність такого 
компоненту дозволяє вести мову не стільки про 
теоретичну модель програми, скільки про меха-
нізм формування моделі програми.  

Зазначимо, що сформована свого часу 
С.В. Бородіним теоретична модель тривалий 
час (до прийняття у 2004 році Закону України 
"Про державні цільові програми") використову-
валась і при формуванні вітчизняних державних 
програм з протидії злочинності. Основним не-
доліком такої моделі є те, що в програмі її роз-
робники здебільшого намагаються передбачити 
всі можливі заходи впливу на більшість видів 
злочинності (корислива злочинність, організова-

на злочинність, рецидивна злочинність, злочин-
ність неповнолітніх, злочини проти особи, злочи-
ни проти громадського порядку, інші злочини) [8, 
с.254], без належної оцінки наявних ресурсів і 
можливостей. Проте, практика реалізації таких 
програм в Україні вже показала свою неефекти-
вність. Таку теоретичну модель можна умовно 
назвати "Всеохоплююча Програма – заходів". 

Дещо іншу теоретичну модель програми за-
побігання злочинності пропонують вчені В.В. Голі-
на, М.Г. Колодяжний, С.Ю. Лукашевич [2, с.233–
243]. Це модель Державної програми стратегій 
запобігання злочинності та Державний план за-
ходів із реалізації стратегій запобігання злочин-
ності. Щодо першого, то умовно можна назвати 
дану теоретичну модель програми "Програма – 
стратегій". Серед основних стратегій авторами 
обґрунтовано пропонується у програмі включи-
ти таки з них: зменшення можливостей вчинен-
ня злочинів і правопорушень; утручання в кри-
зових ситуаціях; залучення громадськості до 
запобігання злочинності; надання допомоги же-
ртвам злочинів [2, с.238–239]. Автори такого 
підходу ("Програма – стратегій") вважають за 
необхідне виокремлення системи заходів впли-
ву на злочинність, яка традиційно зазначалась 
як складовий елемент державної програми, в 
окремий організаційно-управлінський документ – 
"План заходів". Проте, виходячи з позиції раціо-
нальності, об’єктивності та практичної доцільно-
сті, визначений в Законі України "Про державні 
цільові програми" підхід, коли розділ програми 
"Завдання та заходи" є структурним елементом 
державної програми і йде додатком до неї, є 
виправданим. По-перше, і мабуть головне, це 
те, що Програма та план заходів залишаються 
нероздільними у часі, а тому можуть бути реалі-
зовані одночасно. В іншому випадку процес фо-
рмування, з початку самої Програми, а потім 
вже на ї основі відповідного Плану заходів, із 
дотриманням процедурних моментів, може на-
довго затягнутися у часі, і в перспективі створи-
ти штучні умови, коли виконання такої програми 
в цілому, або окремих її напрямів, буде неакту-
альним. На нашу думку, такий підхід вітчизня-
них вчених міг би спрацювати за умови більш-
менш стабільної соціально-економічної та полі-
тичної ситуації в країні та за відсутністю склад-
ної військово-політичної ситуації. Щодо остан-
нього, то в умовах перебування Україні в стані 
наданні відсічі збройній агресії РФ та ймовірного 
повномасштабного військового наступу, а та-
кож вірогідної активізації військових дій з боку 
РФ на сході України, прогнозувати можливі зміни 
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в соціальній, економічній, політичній, безпековій 
сферах, а також трансформації злочинності під 
їх впливом, залишається проблематичним. Та-
кож, вивчений досвід окремих зарубіжних країн у 
програмуванні протидії злочинності, зокрема 
країн ЄС, свідчить про відсутність поширення 
такого підходу, як "Програма – стратегій". В той 
же час поширеними є наступні: "Стратегія – 
План заходів", "Стратегія – Програма", "Страте-
гія – Програми", "Програма – План (заходів)" [9, 
с.153–161]. Також у більшості зарубіжних країн 
при програмуванні боротьби зі злочинністю є 
загальновизнаний людиноцентриський підхід, 
який слід врахувати при розробці концепції тео-
ретичної моделі державної програми протидії 
злочинності. Про необхідність застосування та-
кого підходу зазначає й С.А. Мозоль, досліджу-
ючи концепцію моделі забезпечення криміноло-
гічної безпеки в Україні [10, с.415–417].  

Концепція теоретичної моделі державної  
програми протидії злочинності 

В подальшому вважаємо, що при формуван-
ні теоретичної моделі державної програми про-
тидії злочинності слід врахувати не тільки її лю-
диноцентриську спрямованість, а й можливість 
запровадження диференційованого підходу в 
програмуванні (визначення пріоритетів на коро-
ткострокову, середньострокову та довгостроко-
ву перспективу), а також підпорядкування про-
грами визначеній державній стратегії впливу на 
злочинність, яка має бути динамічною в залеж-
ності від ймовірних кримінологічних сценаріїв 
трансформації стану злочинності в країні.  

Також сучасну модель державної комплекс-
ної програми протидії злочинності, з урахуван-
ня позитивного зарубіжного досвіду, доцільно 
будувати з запровадження підходу зміщення 
акценту з посилення кримінально-правового 
впливу1 на злочинність на більш ширше викори-
стання можливостей соціальної профілактики, 
ситуативного втручання та широкого залучення 
громадськості, а також поступового зміщення 
рівня протидії злочинності з державного на міс-
цевий. Останнє буде обумовлювати більш шир-

                                                 
1 Також, як відмічають О.М. Бандурка, В.В. Голіна, 

О.М. Литвинов, Л.М. Давиденко, Ю.В. Орлов, Ю.Б. Да-
нильченко, С.А. Мозоль, О.Г. Кальман [10, с.353; 11, 
с.220–221; 12, с.14–15; 13, с.414] та ін., при досліджен-
ні питань протидії злочинності в Україні необхідно змі-
щувати центр ваги в цій діяльності від карної політики 
(посилення кримінальної відповідальності) на змен-
шення криміногенного впливу причин та умов, що її 
обумовлюють, а також на забезпечення захисту особи, 
суспільства та держави від злочинних посягань. 

ше запровадження грантових проектів, в першу 
чергу, для суб’єктів недержавного сектору, з удо-
сконалення профілактики окремим злочинам 
(запровадження науково-обґрунтованих практик).  

Запровадження грантово-проектного підходу 
в сучасній програмі протидії злочинності спря-
моване на апробацію нових методик профілак-
тики злочинності та поширення вже апробова-
них методик, які показали свою ефективність. У 
таких зарубіжних країнах, як США, Канада, 
Франція для реалізації означених заходів залу-
чаються не стільки правоохоронні органи, скіль-
ки суб’єкти приватного сектора [3; 4; 14; 15]. Та-
кий підхід ґрунтується на зміні психології в 
суспільстві щодо протидії злочинності. Боротьба 
зі злочинністю, це проблема не тільки правоо-
хоронних органів, а й всього суспільства. Тому 
до цього процесу повинні бути залучені обидві 
сторони. Гранти (проекти) в таких програмах 
запроваджуються на всіх рівнях, у залежності 
від масштабів необхідності вирішення пробле-
ми. Таким чином запроваджується модель "Ди-
ференційована2 Програма – заходів та проек-
тів". 

Отже теоретична модель державної програми 
повинна стати шляхом до підвищення ефектив-
ності практики протидії злочинності, запрова-
дження заходів на випередження з недопущення 
можливої негативної трансформації злочинності 
з урахуванням реальних можливостей та ймові-
рних загроз на всіх рівнях. Як ми вже зазначали, 
концепція теоретичної моделі програми перед-
бачає, в першу чергу, визначення принципів її 
побудови, структури, змісту та спрямованості. 
Далі в узагальненому вигляді висвітлимо ці 
складові. 

Не вдаючись в дискусію, на підставі прове-
деного дослідження з урахуванням наявних у 
кримінології позицій вчених [1, с.85–86; 2, с.96; 
8, с.26–29; 16, с.74; 17, с.97–98; 18, с.219] щодо 
принципів програмування протидії злочинності, 

                                                 
2 Зазначимо, що вітчизняна практика реалізації 

державних комплексних програм з протидії злочинності 
показала неефективність використання підходи фор-
мування однієї єдиної на державному рівні програми. 
Ідея посилювати вплив на всю злочинність та її детер-
мінаційний комплекс в сучасних умовах малоефектив-
на у зв’язку з браком як матеріальних, так і людських 
ресурсів. Тому вбачається перспективним підхід дифе-
ренційованого програмування протидії злочинності за 
окремими напрямами, що відповідає і міжнародній 
практиці. Вплив здійснюється, в-першу чергу, в тих 
сферах, де спостерігається негативна динаміка окре-
мих видів злочинності та зростає соціальна напруже-
ність, а також недостатній рівень безпеки громадян 
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використовуючи поєднання нормативно-право-
вого [19; 20], наукового та міжнародного підходів 
[21], а також авторську позицію, вважаємо обґру-
нтованим віднесення до основних принципів, на 
яких повинна формуватися сучасна державна 
програма протидії злочинності, наступних поло-
жень: пріоритетність захисту прав і свобод людини, 
законність, об'єктивність і наукова обґрунтова-
ність, конкретність, цілеспрямованість, директив-
ність, системність, диференціація, динамічність, 
спадкоємність (наступність), безперервність, від-
повідність міжнародним стандартам, фінансова 
забезпеченість, контрольованість (у тому числі, з 
боку громадянського суспільства) та підзвітність.  

Щодо модельної структури програми, то на 
підставі дослідження різних підходів її визна-
чення: нормативно-правового [19; 20], наукового 
[1, с.107–108; 2, с.93–96; 8, с.126, 253–255; 18, 
с.214–216; 22, с.232–242; 23, с.36] (двохеле-
ментна структура програми – С.В. Бородін, 
М.М. Клюєв, трьохелементна структуру – 
О.І. Алексєєв, С.І. Герасимов, О.Я. Сухарєв, 
багатоелементна структура – В.В. Голіна, 
О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, М.Г. Колодяж-
ний, С.Ю. Лукашевич, М.П. Клеймьонов, А.І. До-
лгова, С.В. Максимов та інші) та досвіду зарубі-
жних країн [9], пропонується використовувати 
уніфікований підхід з побудови багатоелемент-
ної структури програмного документу. На наш 
погляд, структура сучасного програмного доку-
менту, на відміну від тієї, що визначена Поряд-
ком розроблення та виконання державних цільо-
вих програм (2007), повинна включати в себе 
наступні складові: стан проблеми (визначення 
проблеми, на розв'язання якої спрямована про-
грама); аналіз причин виникнення проблеми, 
який ґрунтується на використанні фактичних да-
них, в тому числі результатів безпекового та 
кримінологічного моніторингу, соціологічних 
опитувань та обґрунтування необхідності її ро-
зв'язання програмним методом; мета програ-
ми; визначення оптимального варіанту розв'я-
зання проблеми на основі порівняльного 
аналізу можливих варіантів, з використанням 
сучасних методів прогнозування на основі фо-
рсайту та сценарного підходу; визначення на 
основі оптимального варіанта шляхів і засобів 
розв'язання проблеми, строків виконання про-
грами; визначення програмних завдань та захо-
дів; механізм реалізації програми (координація і 
контроль); очікувані результати, оцінка ефекти-
вність програми; внутрішні та зовнішні загрози, 
які знижують результативність програми; обсяги 
та джерела фінансування.  

В той же час зміст теоретичної моделі про-
грами протидії злочинності, крім стандартного 
набору груп (блоків) заходів (організаційно-
управлінські, правові, інформаційні, кадрові, 
правові, технічні, ресурсно-забезпечення), в су-
часних умовах повинен включати й заходи: із 
запровадження кращих (ефективних) практик із 
профілактики окремим злочинам; із удоскона-
лення механізмів протидії окремим видам зло-
чинів (злочинності); заходи спрямовані на зме-
ншення можливостей вчинення кримінальних 
правопорушень (із використанням підходу – 
CPTED); із ширшого забезпечення участі гро-
мадськості у профілактиці злочинності; із вікти-
мологічної профілактики. 

Стрижнем теоретичної моделі державної про-
грами протидії злочинності виступають стратегія 
(стратегії) й підходи, які планується реалізовува-
ти її виконавцями задля досягнення головної ме-
ти. Зазначимо, що сьогодні залишається перс-
пективним формування відповідних стратегій в 
безпековій сфері з використанням сценарного 
підходу, методології SWOT-, та PESTEL-
аналізів3 та форсайту [25; 26].  

В цілому встановлені тенденції трансформації 
кримінологічної обстановки та можливі криміно-
логічні сценарії розвитку злочинності в подаль-
шому можуть виконувати сигнальну функцію в 
системі державного управління з протидії зло-
чинності та дозволяє на перспективу окреслити 
коло найбільш важливих проблемних сфер сус-
пільних відносин, які потребують оптимізації та 
підвищення ефективності кримінологічного 
впливу.  

 Застосування же SWOT-аналізу дає можли-
вість побудувати матрицю стратегічного вибору, 
яка дозволяє визначити можливі стратегії пове-
дінки задля досягнення максимально бажаного 

                                                 
3 Методології SWOT-, та PESTEL-аналізів є ключо-

вим підґрунтям при підготовці стратегічних документів 
(стратегій, програм, планів) будь-якого рівня і дають 
можливість оцінити спроможність держави протистояти 
криміногенним загрозам та забезпечити її громадську 
безпеку. Дані види аналізів активно використовуються 
для визначення рівня можливих загроз в сфері націо-
нальної безпеки для формування ефективних страте-
гій [24, с.105–107]. Мета використання SWOT-аналізу 
полягає в демонстрації можливостей системного під-
ходу до планування протидії злочинності на держав-
ному рівні. Такий підхід дозволяє визначити середньо-
строкові цілі та задачі, оцінити шанси на успіх і можливі 
загрози, розподілити ресурси, необхідні для досягнен-
ня цих цілей. В той же час у кримінології наукових дос-
ліджень із використанням даних методів (SWOT-, та 
PESTEL-аналізів) поки що бракує. 
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результату (наприклад: стратегія успіху, страте-
гія поступового активного впливу на злочин-
ність, стратегія збереження впливу на злочин-
ності, стратегія оборони, стагнація у протидії 
злочинності). 

В той же час зазначимо, що вибір державної 
стратегії протидії злочинності пов’язаний з при-
таманною Україні загальною кримінологічною 
моделлю впливу на неї. Аналіз вітчизняних 
кримінологічних досліджень показав, що на по-
чатку здобуття Україною незалежності їй була 
притаманна змішана кримінологічна модель 
протидії злочинності. Ця модель характеризу-
ється відсутністю цілеспрямованої державної 
політики протидії злочинності, особливо, у сфері 
економіки; теоретичні засади та практичні захо-
ди розробляються фахівцями на основі соціоло-
гічних і соціально-психологічних концепцій; у 
країні відсутні стабільна правова та матеріаль-
но-технічна база й організаційні умови для ефе-
ктивної профілактики злочинності; існуючі рані-
ше форми участі громадськості в запобіганні 
злочинів ліквідовано, а нові не створено. Така 
ситуація найбільшою мірою була характерною 
для пострадянських країн [10, с.343]. 

Проте, в сучасних умовах соціальної напру-
женості, яка спостерігається у зв’язку зі зброй-
ною агресією РФ щодо України, як наслідок тра-
нсформація політичного та економічного життя 
загострили існуючі в українському суспільстві 
суперечності та призвела до погіршення кримі-
ногенного стану, що обумовило необхідність 
перегляду сучасної національної моделі проти-
дії злочинності. В залежності від змісту та спря-
мовання такої моделі сучасної системи впливу 
на злочинність буде визначатися й спрямова-
ність державної комплексної програми протидії 
злочинності. Зокрема, О.О. Білоусова, дослі-
джуючи модель протидії злочинності, визначає 
наступні її риси: 1) орієнтованість при здійсненні 
протидії на захист особи від злочинності та фак-
торів, які її обумовлюють; 2) зміщення акценту з 
каральної практики боротьби зі злочинності на 
розширення ролі профілактики [3; 27, с.9]. В ці-
лому такий підхід підтримується і в більшості 
зарубіжних країн.  

У той же час, сьогодні в Україні можна спо-
стерігати поступовий перехід від змішаної мо-
делі протидії злочинності до моделі "кращих 
практик" протидії злочинності. Остання хоча й 
базується частково на особливостях англо-
американської та західноєвропейської моделях, 
проте може включати в себе позитивний досвід 
інших кримінологічних систем, спрямованих на 

зниження рівня злочинності та підвищення со-
ціального контролю за неї. Застосування кра-
щих практик останнім часом наочно можна 
спостерігати в діяльності Національної поліції 
Україні, зокрема, при впровадженні "сканди-
навської моделі" охорони публічного порядку, 
реалізації проектів "поліція діалогу", "шкільний 
офіцер поліції", "поліцейський офіцер грома-
ди", "сommunity рolicing" та ін. 

Важливе значення для теоретичної моделі 
програми матиме визначення та/або конкрети-
зація головної мети та тих стратегічних цілей, 
на досягнення яких вона спрямована. 

Аналіз досліджень О.М. Бандурки, О.М. Лит-
винова, Л.М. Давиденка, В.М. Бесчастного, 
О.М. Ігнатова, Ю.В. Орлова, О.Ю. Шостко, 
С.М. Мозоля, Ю.Б. Данильченка, В.М. Куца та 
ін. вчених із питань стратегії та тактики протидії 
злочинності, а також стратегічних документів 
реалізації державної політики дає можливість 
констатувати, що суттєво головна (стратегічна) 
мета протидії злочинності за часи незалежності 
України не змінилась [11, с.221–222; 28, с.56; 
29]. Як обґрунтовано зазначає О.М. Литвинов в 
авторській концепції протидії злочинності в 
Україні, головна мета такої протидії полягає у 
комплексному забезпеченні безпеки та надійно-
го захисту збережуваних цінностей (національ-
них цінностей – добавлено Авт.) від злочинних 
посягань на конституційні права і свободи гро-
мадян, політичні, економічні та соціальні інсти-
тути громадянського суспільства, матеріальні й 
духовні надбання українського народу, терито-
ріальну цілісність, незалежність і суверенітет 
країни [13, с.420]. Також у сучасних умовах про-
тидія злочинності має людиноцентриську спря-
мованість, що полягає в створені безпечних 
умов для розвитку людини та реалізації нею 
своїх конституційних прав. Проте, що стосуєть-
ся стратегічних цілей протидії злочинності, які 
відображаються в програмних документах, то 
вони мають динамічний характер і можуть змі-
нюватись впродовж часу. Це пояснюється тим, 
що злочинність знаходиться в постійні транс-
формації (з’являються нові особливості та тен-
денції розвитку злочинності), а тому потребує 
перегляд стратегії впливу на неї та підтримання 
державної системи протидії злочинності в акту-
альному стані. З врахуванням наявного досвіду 
державного програмування протидії злочиннос-
ті, такі стратегічні цілі можуть переглядатися 
головними суб’єктами, які відповідають за роз-
робку та реалізацію таких програм (МВС Украї-
ни, НПУ), кожні 3–5 років (середньостроковий 
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термін реалізації більшості державних правоо-
хоронних програм). 

Стратегічні цілі сучасної державної програ-
ми, враховуючи її головну мету, з протидії зло-
чинності в умовах реальних зовнішніх та внут-
рішніх загроз національній безпеці спрямовані 
на: 1) забезпечення державного управління (пі-
двищення ефективності діяльності) з протидії 
злочинності; 2) створення безпечного середо-
вища для розвитку суспільства та людини, в т.ч. 
і в умовах наявного збройного конфлікту на 
Сході країни; 3) створення умов для зниження 
рівня злочинності; 4) створення соціально-еко-
номічних, політичних (військово-політичних), 
правових, організаційно-управлінських, інфор-
маційно-технічних, гуманітарних передумов для 
зменшення впливу криміногенних факторів, в то-
му числі регіональних, що обумовлюють вчинен-
ня злочинів; 5) посилення ролі громадськості у 
профілактиці злочинів та забезпечення готовності 
громадян до протидії злочинності; 6) зниження 
віктимізації населення та інтеграція потерпілих 
від злочинів в суспільне життя; 7) забезпечення 
ресоціалізації засуджених та зниження готовності 
до вчинення нових злочинів. 

В подальшому головна мета та визначенні 
стратегічні цілі програми повинні враховуватись 
її розробником при формуванні як програмних 
завдань, так і системи програмних заходів4, які 

                                                 
4 Теоретична модель державної програми може 

включати наступні основні блоки (групи) заходів: орга-
нізаційно-правові заходи; заходи з удосконалення ко-
ординації та взаємодії задіяних суб’єктів (державного 
та недержавного секторів) у реалізацію Програми; удо-
сконалення матеріально-технічного забезпечення пра-
воохоронних та судових органів; заходи спрямовані на 
розвиток предикативної аналітики та застосування но-
вітніх інформаційно-комунікативних технологій у про-
філактиці злочинності; заходи спрямовані на підви-
щення кримінологічних знань та навичок суб’єктів, що 
задіяні до виконання програми; заходи з запроваджен-
ня кращих (ефективних) практик з профілактики окре-
мим злочинам; заходи з удосконалення механізмів 
протидії окремим видам злочинів (злочинності); захо-
ди, спрямовані на зменшення можливостей вчинення 
кримінальних правопорушень (з використанням підхо-
ду – CPTED); заходи з забезпечення участі громадсь-
кості у профілактиці злочинності; заходи з віктимологі-
чної профілактики; заходи з наукового та 
інформаційно-аналітичного супроводження; заходи з 
транскордонного та міжнародного співробітництва. 
Фактично комбінації різних груп заходів, визначаються 
завданнями та стратегічними цілями Програми за для 
вирішення, яких вони реалізуються. Також, як варіант, 
з врахуванням наявної специфіки забезпечення гро-
мадської безпеки на територіях Донецької та Лугансь-
кої областей в умовах проведення Операції об’єднаних 

реально виконати в короткостроковій або сере-
дньостроковій перспективі.  

В майбутній державній програмі протидії 
злочинності, за для визначення її спрямованос-
ті, вбачається доцільним визначення основних 
підходів впливу на злочинність, які будуть реа-
лізовуватися на державному рівні і з якою інтен-
сивністю, зокрема це стосується: 1) спеціальної 
превенції; 2) соціальної профілактики (напри-
клад: може посилюватись через реалізацію ін-
ших програмних документів); 3) ситуативної 
профілактики (наприклад: може посилюватись, 
в т.ч. із залученням громадськості); 4) превенції 
через розвиток середовища (Crime Prevention 
through Environmental Design – CPTED); 5) вік-
тимологічної профілактики, включаючи реабілі-
тацію потерпілих та компенсаційні заходи5. 

В подальшому як в теоретичній моделі, так і 
майбутніх державних програмах із протидії зло-
чинності для визначення та закріплення голов-
них напрямів протидії злочинності (в т.ч. і ви-
значення тих видів злочинності, які потребують 
комплексного впливу та зменшення, а також 
окремих сфер, які потребують декриміналізації) 
необхідно врахувати вже наявні чинні стратегіч-
ні документи, що реалізуються на державному 
рівні й спрямовані на профілактику окремих 
злочинів (наприклад: кіберзлочинності, нелега-
льної міграції, корупції, відмиванню "брудних" 
коштів, протидії незаконному обігу наркотиків, 
торгівлі людьми, контрабанді, тероризму, дома-
шньому насильству). Це необхідно для усунення 
в подальшому дублювання профілактичних за-
ходів, раціонального витрачання бюджетних ко-
штів та ефективному використанню наявних сил 
та засобів протидії злочинності.  

Висновки 

1. Сучасна концепція теоретичної моделі 
державної комплексної програми у сфері проти-
дії злочинності має людиноцентриську спрямо-
ваність, із запровадженням диференційованого 
підходу в програмуванні протидії злочинності 

                                                                               

 

сил, може бути передбачена окрема група заходів ре-
гіонального впливу на злочинність. 

5 Фактично такий підхід відповідає і практиці розви-
нутих зарубіжних країн, в яких в сучасних умовах мо-
жемо спостерігати поєднання реалізації класичної мо-
делі (первинна, вторинна та третинна профілактика) 
попередження злочинності та неокласичної моделі, яка 
включає в себе: профілактику через розвиток середо-
вища (Development Prevention), профілактику злочинно-
сті із залученням громадськості (Community Prevention), 
ситуаційну профілактику (Situative Prevention) [9]. 
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(визначення пріоритетів на короткострокову, 
середньострокову та довгострокову перспекти-
ву), а також підпорядкування програми визна-
ченої державної стратегії впливу на злочин-
ність, яка має бути динамічною в залежності від 
ймовірних кримінологічних сценаріїв трансфор-
мації стану злочинності в країні, відповідає чітко 
визначеним засадам (враховуючи міжнародні 
стандарти формування програм в цій сфері), 
має логічну структуру та зміст (вибудовується 
за схемою: головна мета → стратегічні ці-
лі → завдання → заходи/проекти), відповідає 
розробленим безпековим стратегіям та перед-
бачає втілення відповідних підходів та моделі 
впливу на злочинність, визначені державою. 

2. Сучасну модель державної комплексної 
програми протидії злочинності доцільно буду-
вати з врахуванням запровадження підходу 
зміщення акценту з посилення кримінально-
правового впливу на злочинність на ширше 
використання можливостей соціальної профіла-
ктики, ситуативного втручання та широкого за-

лучення громадськості, а також поступового 
зміщення протидії злочинності з державного на 
місцевий рівень. Останнє буде обумовлювати 
запровадження більш ширше грантових профі-
лактичних проектів, в першу чергу, для суб’єктів 
недержавного сектору, з удосконалення профі-
лактики окремим злочинам (запровадження на-
уково-обґрунтованих практик) та мінімізації мо-
жливостей для їх вчинення. Таким чином 
обґрунтовується запровадження моделі "Дифе-
ренційована Програма – заходів та проектів". 
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Монографія кандидата юридичних наук, до-
цента Зозулі Олександра Ігоровича присвячена 
актуальній1 сьогодні в галузі конституційного 
права України проблемі – конституційно-право-
вому регулюванню статусу парламентських ко-
мітетів в Україні, що комплексно забезпечують 
реалізацію законопроектної, контрольної, уста-
новчо-номінаційної та інших функцій Верховної 
Ради України.  

Складний, важливий і відповідальний харак-
тер повноважень парламентських комітетів у 
сучасних соціально-політичних реаліях України 
потребує застосування нових прогресивних під-
ходів до організації та функціонування системи 
комітетів Верховної Ради України. Як відомо, 

                                                 
1
 Зозуля О. І. Конституційно-правовий статус парла-

ментських комітетів в Україні: монографія. Харків: Май-
дан, 2019. 620 с. (ISBN 978-966-372-715-8). 

наразі комітети Верховної Ради України все ще 
перебувають на етапі своєї інституалізації та 
імплементації зарубіжного досвіду парламента-
ризму, зокрема, позитивними є тенденції щодо 
поступового оновлення законодавчих засад фу-
нкціонування парламентських комітетів, приве-
дення їх системи у відповідність до структури 
уряду, розширення гарантій діяльності комітетів 
Верховної Ради України та забезпечення її гла-
сності. Тому, через аналіз відповідних теорети-
чних розробок, законодавчих і підзаконних актів 
та практики їх реалізації основна мета автора 
монографії полягає у дослідженні сутності, зміс-
ту та особливостей конституційно-правових за-
сад статусу комітетів Верховної Ради України, 
наданні пропозицій та рекомендацій щодо їх 
удосконалення.  

На нашу думку, успішне вирішення проблем 
конституційно-правового регулювання статусу 

© Серьогін В.О., 2019 
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комітетів Верховної Ради України можливе тіль-
ки шляхом одночасного дослідження їх правової 
природи, особливостей становлення та сучас-
них реалій організації діяльності парламентських 
комітетів в Україні, а також досвіду формування 
та функціонування комітетів (комісій) легіслатури 
у зарубіжних країнах. Дана проблема свого часу 
розглядалась такими вченими, як О.М. Анохін, 
О.Ю. Бруслик, І.Ю. Кунець, О.О. Майданник, 
Р.І. Матейчук, А.Б. Медвідь, І.В. Мукомела, 
І.Є. Словська та іншими. Слід констатувати, що 
дотепер існуючі дослідження стосуються здебі-
льшого лише окремих аспектів правового статусу 
комітетів Верховної Ради України або здійснюва-
ної ними діяльності, виокремлюючи наукову про-
галину стосовно конституційно-правового регу-
лювання статусу парламентських комітетів в 
Україні, спроба заповнення якої і зроблена ав-
тором у цьому дослідженні. 

Монографія ґрунтується на комплексному, 
системному підході, характеризується відповід-
ним рівнем наукових узагальнень, що значною 
мірою обумовлено і характером дослідницької 
бази. Автор базується на нормативно-правових 
актах і залучає думки провідних вчених з тих чи 
інших, піднятих у монографії питань, дискутує з 
цього приводу. Емпіричну базу дослідження 
склали узагальнення практичної діяльності Вер-
ховної Ради України та її комітетів, що дозволи-
ло авторові виявити низку проблем у цій сфері 
та сформулювати ряд важливих наукових по-
ложень, висновків і рекомендацій. Необхідно 
також відмітити, що монографія підготовлена на 
високому професійному рівні. Її структурна по-
будова є логічною та доцільною, що свідчить 
про виважений підхід до розкриття теми.  

В першому розділі монографії О.І. Зозулею 
ретельно проаналізовано різні підходи до ви-
значення поняття та місця комітетів Верховної 
Ради України у державному механізмі у відно-
шенні до сучасних реалій парламентаризму в 
Україні й існуючої організації парламентських 
комітетів в Україні. Автором послідовно розгля-
нуто історико-правові засади формування пар-
ламентських комітетів (комісій) в Українській 
Народній Республіці (Українській Державі), 
Українській РСР (СРР) та незалежній Україні. В 
рамках характеристики правової природи комі-
тетів Верховної Ради України було встановлено 
принципи їх організації та діяльності та розкриті 
сутність і особливості конституційно-правового 
регулювання статусу комітетів Верховної Ради 
України. Вказане дозволило авторові сформу-
лювати поняття комітетів Верховної Ради Укра-

їни як її постійно діючих, колегіальних, виборних 
робочих органів, що відповідно до чинного за-
конодавства утворюються парламентом з числа 
народних депутатів України та забезпечують 
реалізацію завдань і функцій Верховної Ради 
України шляхом здійснення законопроектної 
роботи, а також підготовки, попереднього розг-
ляду і контролю питань, віднесених до повно-
важень Верховної Ради України. 

Позитивним слід відзначити визначення ав-
тором особливостей конституційно-правового 
регулювання статусу комітетів Верховної Ради 
України, до яких він відносить превалювання 
імперативного методу регулювання, концептуа-
льний характер конституційних засад, перева-
жання комплексного законодавчого матеріаль-
но-правового та процесуального регулювання 
статусу парламентських комітетів з порівняно 
вузьким предметом підзаконного регулювання, 
поширеність дублюючих норм та наявність 
окремих прогалин і колізій.  

Другий розділ монографії містить детальний 
аналіз законопроектної, організаційної та контро-
льної функцій та повноважень комітетів Верхов-
ної Ради України. Вказується, що деяка застарі-
лість та неузгодженість окремих конституційно-
правових засад законопроектної діяльності пар-
ламентських комітетів актуалізує системне усу-
нення прогалин регулювання порядку розробки 
ними законопроектів і внесення їх на розгляд 
парламенту, а також порядку та строків підгото-
вки (доопрацювання) головним комітетом зако-
нопроекту до розгляду (повторного розгляду) на 
засіданнях парламенту. У роботі обґрунтовуєть-
ся, що підвищення ефективності контрольної 
діяльності парламентських комітетів потребує 
конституційного закріплення її приналежності до 
системи парламентського контролю, комплекс-
ного врегулювання контрольних повноважень 
комітетів, підвищення відповідальності та орга-
нізованості контролю комітетів, оновлення 
форм контролю та ширшого залучення громад-
ськості, пріоритетного проведення не парламе-
нтських, а комітетських слухань, встановлення 
механізмів гарантування явки учасників комітет-
ських слухань та одержання їх пояснень тощо. 

У третьому розділі монографії розкривається 
порядок утворення та припинення повноважень 
комітетів Верховної Ради України, засади і  
порядок обрання та зміни їх персонального 
складу. Також автором розглянуто повноважен-
ня керівництва та членів комітетів Верховної 
Ради України, охарактеризовано правові гарантії 
діяльності парламентських комітетів в Україні. 
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Вказується, що юридична відповідальність пар-
ламентських комітетів і їх персонального складу 
як цілісний елемент правового статусу комітетів, 
має гарантувати запобігання та виправлення їх 
порушень, законну і результативну діяльність 
парламентських комітетів, дотримання в ній 
прав та інтересів інших органів і осіб. Доречною 
вбачається теза автора про те, що інститут кон-
ституційно-правової відповідальності комітетів 
Верховної Ради України, їх посадових осіб і 
членів залишається нерозвиненим, а її підстави 
та санкції надто обмеженими, що стосується й 
наразі недостатньо ефективних дисциплінарної 
та матеріальної відповідальності посадових осіб 
і членів комітетів. 

У четвертому розділі розкривається спіль-
ність і відмінності конституційно-правового ре-
гулювання організації та діяльності парламент-
ських комітетів (комісій) у зарубіжних країнах, 
можливості використання такого досвіду в Укра-
їні. На основі такого зарубіжного досвіду у моно-
графії запропоновано утворення комітетів від-
повідно до системи міністерств, продовження 
роботи ключових комітетів у міжсесійний період, 
дотримання квот пропорційного представництва 
депутатських фракцій, груп і позафракційних у 
складі комітетів, інтенсифікацію слухань у комі-
тетах, посилення гарантій діяльності (насампе-
ред інформаційних прав) комітетів та відповіда-
льності їх членів, об’єднання функціонально 
подібних комітетів і усунення диспропорції їх 
складу, врахування фаху та досвіду при обранні 
персонального складу комітетів, обрання засту-
пників членів комітетів. Разом із тим, як на нас, 
у прагненні імплементації позитивного зарубіж-
ного досвіду слід зважати й на особливості на-
ціонального державотворення, конституційного 
ладу, правової системи, правових звичаїв тощо. 

Також автором доводиться необхідність тео-
ретично обґрунтованого, системного і комплек-
сного розвитку конституційно-правового статусу 
комітетів Верховної Ради України, що виража-
тиметься в оновленні усіх елементів конститу-
ційно-правового статусу парламентських комі-
тетів, їх узгодженому втіленні у матеріальному 
та процесуальному законодавстві, забезпеченні 
його належної практичної реалізації. З ураху-
ванням вищевикладеного запропоновано за-
твердження Концепції розвитку парламентських 
комітетів, внесення змін до Конституції України 
та Регламенту Верховної Ради України, викла-
дення у новій редакції Закону України "Про ко-
мітети Верховної Ради України", прийняття низ-
ки інших законодавчих актів.  

В цілому, цінність роботи міститься в достат-
ньо глибокому розкритті окреслених питань кон-
ституційно-правового регулювання статусу ко-
мітетів Верховної Ради України. Її перевагу ми 
вбачаємо не просто у розв’язанні автором тих 
чи інших проблемних питань, але й у підготовці 
відповідних пропозицій, спрямованих на вдос-
коналення конституційно-правового статусу па-
рламентських комітетів в Україні. У певній мірі в 
цьому відчувається вміння автора комплексно 
аналізувати норми правових актів і сучасну по-
літико-правову думку, а також виробляти власні 
пропозиції щодо впорядкування організації дія-
льності робочих органів легіслатури. 

Разом із тим, зміст рецензованого досліджен-
ня дозволяє висловити й деякі пропозиції. Так, 
можна було би ще більше поглибити та розшири-
ти рамки монографії, наприклад, висвітливши 
додатково специфіку конкретних правових та ор-
ганізаційних форм діяльності комітетів Верховної 
Ради України, методів реалізації їх функцій і пов-
новажень, статусу тимчасових спеціальних комі-
сій парламенту як функціонально близьких до 
комітетів робочих органів Верховної Ради України. 
Проте, кожному з них тоді би довелось присвяти-
ти окрему, значно більшу за обсягом, моногра-
фію. І це, безумовно, може стати подальшим на-
прямком наукового дослідження з цієї проблеми. 

Щодо дослідженої автором монографії стру-
ктури комітету Верховної Ради України в складі 
його голови, першого заступника голови, засту-
пників голови, секретаря, членів комітету, голів 
та членів його підкомітетів, то, доцільним було 
би проведення додаткового аналізу особливос-
тей формування та функціонування не лише 
вищевказаних складових структури парламент-
ського комітету, але й діючих при ньому робочих 
груп, громадських і науково-консультативних 
рад, враховуючи остаточну невизначеність їх 
статусу та ролі, фрагментарність правового ре-
гулювання, нечіткість компетенцій та формату 
відносин із комітетом. 

Заслуговує на схвальну оцінку обґрунтуван-
ня автором необхідності викладення в новій ре-
дакції Закону України "Про комітети Верховної 
Ради України". При цьому, виходячи з значної 
кількості авторських пропозицій з удосконален-
ня конституційно-правового регулювання стату-
су комітетів Верховної Ради України, слушним 
було би й безпосереднє розміщення автором 
даного законопроекту у додатках до монографії. 

Наприкінці зазначимо, що дана монографія є 
результатом і логічним продовженням багаторі-
чних наукових досліджень автора, серед яких і 
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науково-дослідна робота "Конституційно-право-
ві засади організації та діяльності комітетів Вер-
ховної Ради України" (номер державної реєст-
рації 0119U101021), що також підтверджує 
ґрунтовність, актуальність та новизну авторсь-
кого підходу до вивчення проблем конституцій-
но-правового регулювання статусу комітетів 
Верховної Ради України. 

Монографія, без сумніву, буде корисною нау-
ковцям, народним депутатам України, працівни-
кам Апарату Верховної Ради України та інших 
державних органів, а також широкому колу гро-
мадськості, в тому числі, в навчальному процесі 
та їх практичній діяльності. 

В цілому, на даному етапі сучасних знань як 
за обсягом, так і за якістю залучених матеріа-
лів, оригінальністю, новизною наукових підхо-
дів, глибиною та обґрунтованістю авторських 
пропозицій, можна позитивно охарактеризува-
ти монографію Зозулі О.І. "Конституційно-пра-
вовий статус парламентських комітетів в Укра-
їні" як таку, що є актуальною, підготовлена на 
достатньо високому науковому рівні, а її поло-
ження та висновки глибоко розкривають скла-
дні питання сучасного конституційно-правового 
регулювання статусу парламентських комітетів 
в Україні.  
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