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СИНЕРГЕТИЧНИЙ МЕТОД У ПРАВОВІЙ НАУЦІ 

 

Вступ. Постійне вивчення методології правознавства, різноманіт-

ність розуміння і використання в юриспруденції різних підходів як ме-

тодологічних призвели до необхідності у пошуку найбільш прийнят-

ного, не лінійного методологічного підходу, що забезпечував би 

об’єктивне дослідження права і правових явищ. Діалектика як філо-

софська методологія тут повною мірою не спрацьовує через її прикла-

дну не розробленість саме стосовно правових явищ, домінування в су-

часній правовій теорії позитивізму, що не визнає загальних світогляд-

них підходів до розуміння права. Звідси заперечення правознавців до 

окремих наук як методології дослідження. Найузагальненішим дослі-

дженням методологічної ролі синергетики у правознавстві є дисертація 

І. Кривцової, яка запропонувала синергетичну концепцію правової си-

стеми як комплекс самоорганізованих порядків, що працюють у пого-

дженій взаємодії під впливом внутрішньосистемного чинника – право-

свідомості, яка визначає структуру правової самоорганізації, є найсут-

тєвішим у самоорганізації правової системи і спроможна забезпечити 

цілісність самоорганізаційних процесів та «алгоритм» саморуху право-

вої системи загалом [3]. 

Основні положенння. Ознайомившись із різними статтями та дже-

релами, я можу зробити висновок, що синергетика стосується не всіх 

систем, наявних у світі, а лише впорядкованих, тому навряд чи вона мо-

же претендувати на статус всезагального філософського методологічно-

го підходу. Але також, перевагою синергетики можна вважати визнання 

її як новітнього позитивістського підходу, тобто конкретної науки про 

самоорганізацію будь-якої системи, яка у природних і суспільних про-

цесах виявляє нові закономірності їх саморозвитку як внутрішньої пот-

реби, а не нав’язаної зовнішнім впливом. Це відповідає первісним осно-

вам права як звичаєво-досвідного феномену, що самоорганізувався у 
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статусі регулятора суспільних відносин поряд з іншими соціальними ре-

гуляторами. Методологічний підхід основна суть якого – набуття ство-

реною системою нової властивості зі своїми закономірностями розвитку 

імпонує теорії права. Хочу зазначити, що перше синергетичне правило – 

виявляти протиріччя й здійснювати пошук способів їх вирішення, упо-

рядкувати хаос, надати йому цілеспрямованого напряму розвитку. Такий 

підхід надає фундаментальності будь-якому правовому дослідженню, бо 

розкриває джерела розвитку права. 

Синергетика заявляє про себе як одне з її відповідних втілень. І са-

ме в цій якості вона може слугувати методологічним фактором право-

вого пізнання. М. Тирских заперечує піднесення синергетики до стату-

су методологічного універсуму щодо права, посилаючись на те, що 

самоорганізація системи нормативних актів настільки незначна, що 

синергетика навряд чи може слугувати всезагальним принципом пі-

знання, на відміну від діалектики [4, c. 5]. Проте, оскільки ця самоор-

ганізуюча система нормативних актів функціонує як спосіб їх упоряд-

кування, то синергетичний метод у межах цієї самоорганізації має пра-

во на існування. Розглядаючи діалектику внутрішнього та зовнішнього 

у самоорганізації, можна сказати, що соціальне за своїм обсягом не по-

вністю, але змінюється у правове та лише в тій частині, яка стосується 

упорядкування суспільного життя і сприяє його розвитку. Послідовни-

ки синергетики подають через єдність мікро- і макросвіту. Синергети-

ка звертає увагу не на опис окремих елементів системи, а на нову 

якість знання, яка є не просто підсумком попередньо засвоєних даних, 

а таким, що розкриває досліджувану систему в новій якості. Для того, 

щоб подолати суперечливість хаосу і порядку, внутрішнього і зовніш-

нього, необхідного і випадкового, прихильники синергетики але тлу-

мачать це як одночасне існування хаосу і порядку. «При віддаленні си-

стеми від рівноважного стану – порогостійкості – для неї відкриваєть-

ся декілька можливих шляхів розвитку» [5, с. 903]. 

Розглянемо цей методологічний статус синергетики стосовно 

правознавства. 

На мою думку, правознавство дає змогу застосувати синергетичний 

підхід як методологію, адже право виникає власне як самоорганізована 

система, початком якої вважаються хаотичні тенденції в суспільстві, 

упорядкованість яких потребує виконання правом регулятивної функ-

ції. Оскільки соціальні зв’язки багаточисельні та різноманітні, то в со-

ціумі поєднується хаос і врегульованість цих зв’язків, що можна розг-

лядати як поєднання хаосу і порядку. Звідси еволюція права в нама-

ганні якомога повніше врегулювати ці зв’язки і надати їм правового 
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статусу. Ідеальної методу вирішення цієї проблеми досягти неможли-

во, оскільки поява нових зв’язків не дає змоги це зробити. Тут прояв-

ляються дві тенденції розвитку. Одна пов’язана з тим, що старі зв’язки 

зникають (і відповідні їм правові норми також перестають виконувати 

свою функцію), натомість виникають нові, які також потребують від-

повідного внормування. Наприклад, у сучасному інформаційному сус-

пільстві потребують упорядкування саме процеси хаотичного функці-

онування інформації, межі її розповсюдження, насамперед, коли 

йдеться про особисті дані, стан здоров’я, таємницю спілкування тощо. 

Водночас невичерпність хаотичності як джерела нових процесів, колі-

зій, суперечностей у синергетиці означується терміном «флуктуації». 

Методологічна роль категорії ентропії в цьому випадку полягає у мож-

ливості передбачення цих колізій, їх вивчення і відповідного вирішен-

ня. Флуктуаційні процеси, наприклад збурення мас колишніми керів-

никами держави, що призвели до Майдану, започаткували самооргані-

зацію суспільства на оновлених засадах і це знайшло своє упорядку-

вання у зміні влади та політики держави загалом. Водночас це вплину-

ло і на правосвідомість соціуму, яка стала більш самодостатньою і 

прогресивною, що змусило і право змінюватися, оновлюватися та за-

безпечити регулювання нових відносин, котрі сформувалися в суспіль-

стві. Якщо перший крок правового дослідження – передбачення мож-

ливих колізій, збурень (флуктуацій) і їх виявлення, та другий – їх усе-

бічне вивчення. Конкретні методи та прийоми цього вивчення можуть 

бути: аналіз, синтез, порівняння, моделювання тощо. Водночас вияв-

лені відхилення вивчаються як випадковості з висновком про те, чи 

можуть вони стати реальністю, чи залишаться у статусі випадковості. 

Тут важливе дослідження умов (соціальних, економічних, політичних 

тощо), за яких випадковості можуть стати необхідністю. Цим забезпе-

чується постійність розвитку: відхилення, посилюючись, можуть бути 

чинником руйнування системи, змушуючи її самооновлюватися та на-

бувати нових властивостей. Ці руйнівні чинники в синергетиці нази-

ваються дисипативними. Наступний крок з’ясування механізму самоо-

рганізації системи – вибір роздвоєного напряму її переходу від хаосу 

до порядку. Тут важливо підкреслити єдність права з іншими формами 

свідомості й буття із соціумом загалом. Як справедливо вважає В. Ба-

чинін, «у світлі синергетичного підходу право виступає як відкрита 

самоорганізована система, що знаходиться в умовах активного інфор-

маційного взаємообміну з соціумом» [6, с. 790]. Тобто у суспільстві 

право саме собою не є самостійним утворенням, підпорядкованим ли-

ше власним закономірностям функціонування та розвитку, його розви-
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ток не можливий поза соціумом. Роздвоєні процеси, що відбуваються у 

соціумі, а значить, і праві, виявляються у правовій сфері своєрідно – 

саме у правовій формі, тобто виражаються у регламентуванні цих со-

ціальних зв’язків, відносин, що й є способом самоорганізації права. 

Тут важливо з’ясувати діалектику переходу від випадкового в необ-

хідне. Окреме, одиничне у суспільстві існує саме собою як випадкове, 

але набуваючи правового статусу, стає необхідним. Саме синергетична 

методологія у цьому випадку виводить випадкове на рівень необхідно-

го. Такий підхід значною мірою заповнює прогалину в діалектиці пе-

реходу від хаосу до певного порядку, яка в соціумі без еволюції права 

неможлива. Очевидно, слід погодитися з В. Бачиніним, який вважає, 

що окремі, цілком випадкові явища в соціумі відіграли роль «пускових 

механізмів», тобто необхідних детермінант, які активізували правотво-

рчу діяльність» [6, с. 790]. Наступний етап у вивченні механізму само-

організованої системи права – це вивчення власне процесу його функ-

ціонування. Головна з цих суперечностей знаходиться між ідеєю спра-

ведливості, з одного боку, й ідеями безпеки і порядку – з іншого. За 

визначенням Г. Радбруха, «неминучий конфлікт між справедливістю, 

метою права і безпекою, які водночас зумовлюють одне одного і без-

компромісно одне одному суперечать, є причиною глибоко антиноміч-

ної і складної структури правової сфери. Одна з найбільш серйозних 

помилок більшості правників полягає у прагненні усунути антиноміч-

ну структуру, віддаючи перевагу одному з елементів ідеї права на 

шкоду іншим, тоді як справжній метод полягає саме в тому, щоб ви-

явити антиномії і зберегти їх у баченні цілого» [7, с. 113]. Із цією те-

зою загалом можна погодитися. Але щодо збереження суперечностей – 

сумнівно: адже суперечності не зберігаються, а вирішуються (в цьому 

випадку шляхом узгодження). Сьогодні основною моделлю подолання 

суперечностей має бути гармонійне поєднання волі до самоіснування, 

помноженої на безпечне співіснування особи, суспільства і держави, 

що встановлює певний порядок цього існування. Такий підхід врахо-

вує інтереси меншості та надає статусу упорядкованості безпековим 

відносинам. Сприйняття права як системи відзначається певною кон-

цепцією залежно від певних чинників: відкритості/закритості; динамі-

зму/статичності; реальності/моделювання; природності/соціальності; 

цілеспрямованості/розпорошеності; самоврядності/зовнішньої керова-

ності; складності/простоти та інших. Тож право можна вважати відк-

ритою динамічною моделяційно-реальною соціальною цілеспрямова-

ною синергетичною і водночас зовні керованою складною системою. 

Право є чітко спланованим і прогнозованим, але водночас синергетич-
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ним (спонтанним). Воно є нелінійною відкритою системою, що пос-

тійно взаємодіє з оточенням, приймаючи від останнього інформацію, 

опрацьовуючи її та диктуючи йому результати такого опрацювання зі 

сподіванням на те, що це оточення зрозуміє і виконає його накази. Со-

ціум є постійно самоорганізовуваною системою. Але в усіх суспільних 

процесах об’єднуючим елементом є певні правила співіснування соці-

альних суб’єктів; саме ці правила є чинником забезпечення правового 

клімат-контролю за суспільними процесами самоорганізації. 

Висновки. З огляду на все вище сказане, можна зробити висновки, 

що синергетика як підхід до дослідження права важлива передусім 

своїми методологічними можливостями відкриття внутрішніх механі-

змів самоорганізації права як системи і ствердження конструктивних 

напрямів її подальшого розвитку. Саме синергетика орієнтує розвиток 

системи права та зумовлює виникнення нових соціальних структур і 

спричиняє зміни в організації управління суспільством. Синергетика 

здатна забезпечити вивчення права механізмами спонтанного форму-

вання і збереження складних систем, зокрема тих, що перебувають у 

стані нестійкої рівноваги із зовнішнім середовищем, потребують підт-

римки стабільності та здатні до самоорганізації. І саме в цій якості си-

нергетика збагачує діалектику як всезагальну методологію досліджен-

ня будь-яких явищ, зокрема права. 
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СУЧАСНЕ ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Дослідження поняття правової системи є важливим для вивчення 

проблем існування права. Визначень поняття правової системи існує 

багато, адже його зміст багатосторонній. Різні вчені і науковці дають 

різні тлумачення. Так, М. І. Матузов і В. К. Бабаєв тлумачили правову 

систему як сукупність або ж комплекс внутрішньо узгоджених, взає-

мопов’язаних, соціально однорідних юридичних засобів, використо-

вуючи які держава чинить потрібний вплив на суспільні відносини (за-

кріплення, регулювання, охорона, захист) [1, с. 26; 2, с. 85]. Тобто ця 

система є важливою для регулювання відносин людей і є складним та 

багатогранним поняттям. Усі її компоненти мають одні й ті самі цілі. 

Перевалов В. Д. вважав, що правова система – це цілісний комплекс 

правових явищ, зумовлений об’єктивними закономірностями розвитку 

суспільства, усвідомлений і постійно відтворюваний людьми та їх ор-

ганізаціями (державою), його застосовують для здобуття певної мети 

[2, c. 463]. Це можна пояснити як те, що правова система є наслідком 

еволюцій людей та держави і є важливою для звершення ще чогось бі-

льшого. Синюков В. М. зупинився більш на національному характеро-

ві правової системи й визначає національну правову систему як «конк-

ретно-історичну сукупність права (законодавства), юридичної практи-

ки та пануючої ідеології окремої країни (держави)» або як соціальну 

організацію, яка включає також основні компоненти національної пра-

вової культури [3, с. 163–165]. Тобто у кожної держави своя правова 

система, яка зумовлена культурою права певного народу, склалася іс-

торично і є особливою. Особливістю його визначення є те, що він оха-

рактеризував правову систему саме як соціальну організацію. Тихоми-

ров Ю. О. представляє правову систему держави як структурно органі-

зований нормативний масив, який орієнтується, формується і діє на 

основі загальних принципів, у якому можна виокремити цілі права, 

принципи побудови, порядок правотворчості, закони, підзаконні акти, 
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акти місцевого самоврядування тощо [4, с. 45]. Він розглянув систему 

з боку нормативного характеру, при цьому підсумувавши визначення і 

здобутки своїх попередників в цьому питанні. 

Правову систему також досліджували з точки зору системного під-

ходу. Наприклад, можна відзначити М. Й. Байтіна і Л. А. Луця. 

Байтін М. Й. визначає правову систему як сукупність внутрішньо ор-

ганізованих і взаємопов’язаних, класово однорідних і спрямованих до 

спільних цілей правових явищ, кожне з яких у межах єдиної структури 

виконує свою специфічну службову роль [5, с. 38]. Луць Л. А. тлума-

чить правову систему як цілісну структурно впорядковану за допомо-

гою норм права стійку взаємодію суб’єктів права, яка зберігає і підт-

римує правопорядок, що є дуже важливим для функціонування соціа-

льної системи, наголошуючи, що єдиними її елементами є суб’єкти 

права [6, с. 11–12]. Також згідно з думкою Л. А. Луць, саме право ста-

ло причиною формування та дослідження правової системи, воно є ос-

новою цього поняття. Ці двоє вчених розглянули дане поняття саме як 

систему. 

У літературі зазначено, що правова система – це цілісна сукупність 

взаємодіючих правових явищ, які формуються завдяки суспільству, 

при необхідності опосередкованих державою, призваних певними ме-

тодами створювати єдиний соціум і регулювати відносини людей з ме-

тою самозбереження суспільства та його швидкого розвитку [7, с. 27]. 

Це означає, що правова система є важливим елементом розвитку люд-

ства та регулювання відносин в суспільстві, є системою пов’язаних 

між собою явищ і більше того, формується саме соціумом. 

Вітчизняні вчені визначають правову систему як систему всіх юри-

дичних явищ, які існують у певній державі або групі держав [8, с. 194], 

або як сукупність взаємопов’язаних юридичних засобів, що мають сво-

їм призначенням регулювати суспільні відносини, а також юридичних 

явищ, що утворюються унаслідок такого регулювання (правові норми, 

правові принципи, правосвідомість, правова культура, стан законності 

та її деформація та інші) [9, с. 237]. Ця система є частиною держави. 

Онищенко Н. М. зазначає, що правова система є складовою норматив-

но упорядкованої частини правового життя – процесу виробництва та 

відтворення правових відносин, що виникають між людьми з приводу 

задоволення тих чи інших інтересів [10, с. 10]. Правове життя являє 

собою дії людей, які намагаються вирішити важливі питання суспільс-

тва, використовуючи системи правових засобів і регулювань. Вчена 

спиралася на методологічний підхід. 

Також існує і таке визначення правової системи: це полісистемний 

комплекс внутрішньо узгоджених, взаємозалежних, соціально однорі-
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дних правових явищ, що відносяться до нормативного, ідеологічного 

рівнів правової дійсності, за допомогою яких виявляється регулятивно-

організуючий вплив на соціальні відносини для гармонійного розвитку 

суспільства [11, с. 6]. 

Українські науковці вважають, що правова система – це комплекс 

взаємопов’язаних правових явищ і процесів, які розвиваються систем-

но, циклічно та послідовно, а також правових інститутів, які регулю-

ють суспільні відносини у відповідності з чітко визначеною процеду-

рою і є важливою умовою для їх розвитку. Отже, ми можемо зрозумі-

ти, що правова система є дуже важливим елементом держави та суспі-

льства. За допомогою неї відбувається формування соціуму, регулю-

вання відносин в ньому, збереження порядку та його розвиток. 

Правова система звісно ж має свої певні ознаки. По-перше, цикліч-

ність, це означає, що вона постійно вдосконалюється, адже результат 

взаємодії елементів має наслідки, які є основою для створення чогось 

покращеного та нового. По-друге, системність, тобто певні правові 

явища і процеси взаємопов’язані, значенню однієї ознаки відповідає 

декілька значень іншої. По-третє, послідовність розвитку правових 

процесів, тобто перехід від одних компонентів системи до інших, зу-

мовлений отриманим досвідом. Також поєднання статики та динаміки, 

а саме те, що є постійні (система права, система законодавства) і змінні 

(правовідносини, правореалізація) елементи. Ще одна ознака це інтег-

ративність правової системи, яку можна поділити на внутрішній ас-

пект, це зв’язки елементів правової системи, що є важливими для її іс-

нування та збереження цілісності, і зовнішній аспект, який дає можли-

вість злиття двох правових систем, внаслідок чого утворюється нова, 

де географія регулювань зростає, а сфера регуляції стає простішою. 

Також можна додати чіткість, адже правова система має певну струк-

туру та конкретні складові, внутрішню впорядкованість, тобто все в 

цій системі існує взаємопов’язано, кожний складник є невід’ємним 

єдиного цілого, все розвивається послідовно, присутня стійкість. І нао-

станок можна додати таку ознаку як постійність, тобто регулювання 

відносин в суспільстві правовою системою, їхній розвиток за допомо-

гою покращення функціонування [12, с.135–136]. 

Правову систему потрібно не тільки теоретично пізнавати, а й ви-

користовувати методологію, тобто досліджувати, аналізувати власти-

вості суб’єктів права як її компоненти. Тобто правова система це не 

тільки результат, а і форма суспільних відносин, соціальних зв’язків. 

Ця система виконує важливі для суспільства функції, такі як закріп-

лення відповідних статусів суб’єктів, контроль взаємодії суб’єктів, со-
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ціальних зв’язків, відтворення відносин в суспільстві, створення прик-

ладу поведінки для їхнього регулювання [13]. 

Отже, правова система – це сукупність юридичних явищ, які нала-

годжують відносини в суспільстві, зберігають в ньому порядок і є ва-

жливими для його розвитку. Вона є невід’ємним елементом в державі і 

розвивається послідовно, саме правова система може об’єднати людей 

в соціум. 
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Суспільство розвивалось і удосконалювалося протягом багатьох 

століть, шукало різні способи співіснування особистостей. Ідеї утво-

рення людської спільноти існували ще з давніх часів, а пізніше люди 

почали прагнути будувати суспільство на основі справедливості та у 

рамках закону та будувати правову державу. Правова держава являє у 

собі суспільство, в якому закон та справедливість стоїть на першому 

місці навіть вище самої держави, таке суспільство де усі люди мають 

бути рівними перед судом. В наші часи, якщо право є важливішим 

держави, то воно може навіть вийти за рамки закону, але це не означає 

повну відсутність закону в регулюванні суспільних відносин, це лише 

метод доповнення закону, тобто суспільство має не лише дотримува-

тися чітко зазначених норм, а й прислуховуватися до моралі. 

Риси правової держави, саме поняття держави, рівність народу пе-

ред законом та розподіл влади почали з’являтися в Середньовіччі. Си-

мволом всіх уявлень про таку організацію суспільства, в якому основ-

ним є закон стало зображення богині в якої зав’язані очі і в руках вона 

тримає меч та терези. Поєднання цих речей уособлюють єднання сили 

і права і зазначають, що той порядок, яких оберігає ця богиня має до-

тримуватися всім народом. 

Ще в далекі часи античного світу Аристотель, Геракліт, Цицерон та 

Платон бачили майбутнє у пануванні законів та уникнення сваволі за-

для зміцнення держави. 

Давньогрецький філософ Платон одним із перших обґрунтував своє 

розуміння держави і присвятив цьому два своїх найбільших твори – 

«Держава» і «Закони» [1]. В цих творах Платон розповів про своє ба-

чення ідеальної держави, яка мала бути заснованою на засадах справе-
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дливості і передбачала жорстоку диктатуру влади. Платонівська дер-

жава – це макет утопічної держави в якій суспільство має підпорядко-

вуватися повному контролю влади [1, c. 52]. 

Ідею ідеальної держави Платона не підтримував і відхиляв Аристо-

тель. Він був прихильником рабовласницької держави, яка, на його 

думку, була найкращою формою людської спільноти тому що вважав ¸ 

що влада має належати середньому прошарку рабовласників, а не бід-

ним і багатим[2, c. 115]. Чоловік вважав рабство, явищем, яке існувало 

від природи. Найкращими на його погляд формами держави були: мо-

нархія, політія, аристократія. Внутрішній взаємозв’язок права і держа-

ви філософ сформулював так: «Поняття справедливості пов’язане з уя-

вленням про державу, оскільки право, що служить критерієм справед-

ливості, є регуляційною нормою політичного спілкування» [2, c. 111]. 

Середньовічні та античні філософи пов’язували державу і право як 

одне ціле і унеможливлювали їх існування одне без одного, говорили 

про важливість правових норм, які б панували над державними струк-

турами, забезпечували б справедливість дій держави та її чиновників і 

регулювали політичні відносини. 

Важливий внесок у формування ідеї правової держави здійснив да-

вньоримський вчений Марк Тулій Цицерон. Він говорив, що закон є 

опорою для високого становища у державі, вважав, що народ є не про-

сто люди, зібрані до купи, а ціле суспільство, об’єднане між собою 

спільними інтересами та правом [3, c. 215]. Цицерон вважав, що дер-

жава стає правовою не тоді, коли влада дотримується законів, а в тоді, 

коли закони впорядковуються і дотримуються всім народом, ствер-

джуючи, що чинність закону має поширюватися на всіх. Вчений відс-

тоював рівність правову рівність народу та вважав, що захист свобод 

громадянина це безпосередньо не приватна справа, а справа  

держави [3]. 

Як ми знаємо, пізніше у Європі почала з’являтися релігія. Це не мо-

гло не вплинути на закон. Християнський теолог Аврелій Августин 

критикував рабовласництво , обґрунтовуючи це тим, що це суперечить 

праву, яким нас наділив Бог [4, c. 47]. Згодом це підтвердив християн-

ський мислитель Фома Аквінський [4, c. 50] у своєму трактаті; почала 

складатися ідея правової держави для забезпечення блага та добра для 

всіх людей. 

Звісно ж існували і ті, хто стверджував, що церковна влада має під-

корятися державній. Одним із таких людей був відомий філософ 

Т. Гоббс. Він відстоював теорію централізованої влади, яка має забез-

печувати порядок та гідні умови для проживання народу, створені 

шляхом суспільного договору. Суспільний договір передбачав мир, 
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який можна отримати лише шляхом зосередження влади в руках однієї 

людини, або ж групи людей, які вирішують питання, орієнтуючись на 

більшість голосів [5, c. 10–24]. Не дивлячись на те, що Т. Гоббс був 

монархістом, він не заперечував можливість існування інших форм 

державної влади. 

Таким чином ми бачимо, що ідеї становлення правової держави по-

чали з’являтися ще в часи Античності і доповнювалися та оскаржува-

лися в епоху Середньовіччя та Нового часу. Ці ідеї мали помітний 

вплив на створення більш прогресивних теорій таких як створення 

конституцій, поділу влади на гілки, відіграли значну роль в критиці 

феодальної нерівності, відсутності закону, стверджували ідеї необхід-

ності рівності та свободи населення. 

З ХVII ст. в Європі народ починає протидіяти чиновникам та бюро-

кратам і в наслідок цього відбуваються деякі зміни в ідеї правової 

держави. Вперше в історії англійський філософ Дж. Локк висуває ідею 

поділу влади на законодавчу, виконавчу та федеративну, тому що за 

таких умов можна було б забезпечити права особистостей. Він вважав, 

що кожна людина мала право діяти в рамках власних бажань в рамках 

закону, дотримуючись постійних правил для життя і спілкування в су-

спільстві. Дж. Локк був прихильником конституційного режиму . Вче-

ний не тільки поділив владу на гілки, але й установив їх ієрархію, вва-

жаючи верховною владою законодавчу. Ці ідеї Дж. Локка стали осно-

вою для становлення буржуазного конституціоналізму [6], створеного 

у ХVII ст. 

Відомий вчений та юрист Ш. Л. де Монтеск’є розвинув ідею 

Дж. Локка про розподіл влади і вважав, що цей розподіл має бути при 

будь-якій формі правління, як при монархії, так і при демократії. 

Ш. Монтеск’є, спираючись на ідею Локка, поділив владу на такі гілки: 

законодавча(парламент), виконавча(королю) та судова(незалежному 

суду присяжних). Кожна гілка влади мала бути незалежною від інших, 

але також мала стримувати інші гілки з метою уникнення узурпації 

однією гілкою влади іншої. Вчений вважав, що лише дотримуючись 

цих умов людина може бути вільною у виборі своєї поведінки звісно ж 

в межах закону [6, c. 100–105]. Якщо суспільство не має конституції, 

поділу влади на гілки, не забезпечує людину її правами, то воно не 

може вважатися демократичним. Ш. Монтеск’є вважав головною умо-

вою забезпечення політичної свободи у цьому переліку саме поділ 

влади. Теорія поділу влади Ш. Монтеск’є відрізнялась від інших тим, 

що він об’єднав ліберальне розуміння свободи з ідеєю конституційно-

го закріплення самого механізму поділу влади. Ця концепція є актуа-

льною і в наші часи. 
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Сформовані Дж. Локком, Ш. Монтеск’є та Ж.Ж. Руссо ідеї були 

сприйняті і використанні у практиці державного будівництва ще на-

прикінці XVIII ст., свідченням чого є Конституція США (1787 р.) і 

Французька Декларація прав людини та громадянина (1789 р.), а також 

ряд інших правових актів. 

Свою ідею походження та розвитку правової держави також розро-

бив Ж.-Ж. Руссо, яка полягала в виникненні держав на базі суспільно-

го договору. На його думку, цей договір є обов’язковим для існування 

держави, надає волю її законодавству. Завдяки цьому закони 

об’єднують обов’язки та права людей і відновлюють справедли-

вість. Всі права громадян держави мали визначатися законом. Ме-

тою цього було зберегти свободу і рівність Ж.-Ж. Руссо поділяє закони 

на чотири групи: першою групою були політичні (основні), другою 

громадянські, третьою кримінальні і найважливішою групою для 

нього були звичаї. Останні закони «відбиті не в мармурі, не в бронзі, – 

пише просвітник, – але в серцях громадян; вони-то і складають справ-

жню сутність держави; ... коли інші закони старіють чи слабшають, 

вони повертають їх до життя чи заповнюють їх, зберігають народу дух 

його перших встановлень і непомітно заміняють силою звички силу 

влади» [7, c. 106–107].У дусі Монтеск´є він говорить про необхідність 

урахування в законах географічних факторів, звичаїв,що роблять 

«його закони придатними для нього одного» [7, с. 107]. 

Вагомий внесок у розвиток ідеї правової держави зробив німецький 

вчений Е. Кант, який був прихильником справедливості, противником 

тиранії, та прагнув дотримання вічного миру [8, c. 200]. Е. Кант вва-

жав, що досягти повної реалізації свобод і недоторканності особи мо-

жна лише створивши федеративний союз неважних, рівноправних рес-

публік. Така держава схожа більше на ідеальну модель, а не реальність 

і досягти її майже нереально. Ця концепція направлена проти феодалі-

зму та абсолютизму. 

Термін «правова держава» був введений у XIX ст. німецьким вче-

ним Р. фон Молем. Теорія правової держави сформувалась як висновок 

після багатьох віків розвитку правового життя розвинених країн. 

У Росії ідея правової держави починає розвиватися з XIX ст., але 

ще з XVIII століття деякі професори університетів починали відстою-

вати ідею рівності права усіх людей та засуджувати кріпацтво. Відомі 

юристи М. Коркунов та П. Новгородцев починали розробляти ідею 

правової держави. Також значну увагу ролі права у суспільстві приді-

ляв вчений В. Соловйов, який бачив право, як необхідну умову для то-

го, щоб подолати зло. 
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В Україні ідея правової держави почала розвиватися на початку 

XX ст. після революції 1905р. вченими Б. Кістяківським і С. Котлярев-

ським. Б. Кістяківський публікував свою статтю «На захист права» у 

відомому на той час збірнику «Вехи», в якій стає на сторону непоруш-

ності права та застерігає інтелігенцію, яка під час революції вважала 

себе не зв’язаною правовими нормами і боролася проти «деспотизму 

закону» [9, c. 300]. 

Отже, ідея правової держави розвивалася століттями, але офіційно 

закріпилась в конституціях держав у ХХ ст. Історично склалося, що 

правова держава – це конституційна держава, яка виникла внаслідок 

реакції на монархію для того, щоб обмежити владу центральних орга-

нів управління представницькими органами та законом. 
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Для будь-якої країни важливим є вивчення своєї історії та оцінка її 

етапів еволюції для подальшого розвитку в майбутньому. Як відомо, 

жодна держава не зможе «рухатися вперед», якщо не буде спиратись 
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на спадщину минулого. Саме через це дослідження теорії виникнення 

держави як результату історичного прогресу, обумовленого економіч-

ними факторами, спирається на таких авторів як К. Маркс та Ф. Ен-

гельс. На думку цих мислителів, держава виникла в результаті розпо-

ділу суспільства на класи з протилежними економічними інтересами і 

саме вона є державою виключно пануючого класу і машиною для при-

душення експлуатованого класу. К. Маркс і Ф. Енгельс трактували 

державу і право як явища, зумовлені економічною структурою суспі-

льства, сукупністю об’єктивно існуючих виробничих відносин, в осно-

ві яких лежить певна форма власності. Власність, зокрема на засоби 

виробництва, нерівномірно розподілена між учасниками економічних 

відносин: у одного класу в наявності засоби виробництва (земля, капі-

тал), у іншого є тільки здатність до праці (раб, селянин). Відсутність у 

працівника засобів виробництва призводить до відчуження людини від 

продуктів своєї праці, відбувається класове розмежування і починаєть-

ся класова боротьба. Також ці явища розглядалися як історичні, тобто 

обмежені часом, які згодом зникнуть. Вчені виділили такі типи держав 

як рабовласницька, феодальна та капіталістична. Рабовласницька 

держава є історично першим типом державної організації, виниклої на 

розвалині первіснообщинного устрою внаслідок розкладання суспільс-

тва на класи і виникнення перших соціальних сил у вигляді рабовлас-

ників і рабів. Найбільш давніми рабовласницькими державами були 

Єгипетське, Шумерійське, Ассирійське і Хеттське царство, держави 

Індії і Китаю. Більш пізніми рабовласницькими державами були дер-

жави Древньої Греції і Древнього Рима, виниклі в басейні Середземно-

го море. У своєму розвитку рабовласницький лад, а разом з ним дер-

жава і право проходять дві основні стадії. Перша стадія асоціюється з 

давнім східним рабовласництвом. Серед її найбільш характерних рис і 

особливостей виділяється наявність значних залишків первіснообщин-

ного устрою, існування примітивних форм патріархального рабства і 

господарювання, при якому рабу дозволяється мати своє майно і на-

віть сім’ю. Збереження протягом тривалого часу, нарівні з приватною 

власністю на рабів, колективного рабовласництва (раби, належні окре-

мим храмам, державі) [4, § 2]. На основі феодальних виробничих від-

носин виникло багато держав, що були відомі як в деспотичну, так і в 

античну епоху. Це були держави в Англії та Франції, Німеччині та Ро-

сії, Чехії та Польщі, Швеції та Японії тощо. І сьогодні в окремих краї-

нах зберігаються певні феодальні пережитки. Економічною основою 

феодальної держави виступала власність феодалів на землю та неповна 

власність на кріпаків. Феодальна власність на землю була основою со-

ціальної нерівності, а основними класами були феодали та кріпаки. Ра-
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зом з тим існували й інші соціальні верстви: міські ремісники, торговці 

тощо [5, § 2]. А от капіталістична держава з’явилася в результаті бу-

ржуазних революцій, що покінчили з феодальним і соціально-

політичним устроєм. Передумови буржуазних революцій створювали-

ся в надрах феодального суспільства. На стадії зрілості і занепаду фео-

дальної суспільно-економічної формації дуже швидко складалися капі-

талістичні відносини і водночас посилювалися соціально-економічні 

та політичні протиріччя між класом буржуазії і класом феодалів, що 

продовжували утримувати політичну владу. Після перемоги буржуаз-

ної революції, що завершилася зникненням феодальних відносин, за-

хопленням політичної влади буржуазією і широким використанням 

нею феодального державного механізму, установилася відповідність 

політичної структури буржуазного суспільства його економічній стру-

ктурі. Економічною основою буржуазної держави з моменту її появи 

стала капіталістична система господарювання і приватної власності на 

найбільш важливі знаряддя праці та засоби виробництва. Приватна 

власність оголошувалася священною і недоторканною. На її охорону і 

захист було спрямовано в кінцевому підсумку, усе конституційне і по-

точне законодавство [3, с. 19]. 

Крім цього, не можна не згадати політико-правових досліджень 

В. Леніна, які суттєво вплинули на розвиток країн світу ХХ ст. Його 

ідеї та погляди були покладені в основу створення СРСР. Говорячи 

про погляди В. Леніна на державу, право, політику, економіку, слід на-

голосити на тому, що вони базувалися на міркуваннях саме К. Маркса 

та Ф. Енгельса, оскільки в період становлення світогляду Леніна ідеї 

цих вчених активно розповсюджувались у Європі, а також в Росії. 

Особливо популярною стала думка К. Маркса, що людина не в змозі 

змінити об’єктивні закони, за якими розвиваються виробничі відноси-

ни, однак вона може або прискорити розвиток економічних відносин 

відповідно до існуючих закономірностей, або зупинити їх. Таким чи-

ном, і К. Маркс, і Ф. Енгельс допускали відносну самостійність полі-

тики, економіки, держави і права. На підставі цієї тези також вирішу-

вались теоретичні питання про можливість соціальних революцій в 

країнах. Саме таке сприйняття місця і ролі людини, а також соціальних 

утворень знайшло своє відображення в працях В. Леніна. Він протягом 

своєї активної політичної та державної діяльності опублікував досить 

велику кількість робіт, присвячених питанням держави, права, політи-

ки. На підставі цього, можна виявити як негативні, так і позитивні 

чинники, що впливали на державотворення, яке і у наші дні є актуаль-

ним [1, с. 129]. 
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Однак, слід спочатку з’ясувати, що саме представляє собою соціа-

лістична держава у поглядах Леніна. Він стверджував, що в капіталіс-

тичному суспільстві ми маємо демократію урізану, убогу, фальшиву, 

демократію тільки для заможних, для меншин. Диктатура пролетаріа-

ту, період переходу до комунізму, дасть демократію для народу, для 

багатьох. Лише комунізм в змозі дати демократію яка дійсно є повною, 

і чим повніше вона, тим скоріше вона стане не потрібною, відімре сама 

собою. Іншими словами, при капіталізмі ми маємо державу у власному 

розумінні слова, особливу машину для придушення одного класу ін-

шим і до того ж більшості меншістю. Зрозуміло, що для успіху такої 

справи, як систематичне придушення експлуатованих, потрібно крайня 

лютість, звірство, потрібні моря крові, через які людство і йде свій 

шлях в стані рабства і кріпацтва. Далі, при переході від капіталізму до 

комунізму придушення ще необхідно, але вже придушення меншості 

експлуататорів більшістю експлуатованих. Експлуататори, звичайно, 

не в змозі придушити народ без складної машини для виконання тако-

го завдання, але народ придушити експлуататорів може. Нарешті, 

тільки комунізм створює повну непотрібність держави, бо нікого при-

гнічувати, – «нікого» в сенсі класу, в сенсі систематичної боротьби з 

певною частиною населення. Як стверджував Ленін, ми не є утопісти і 

не заперечуємо можливості і неминучості ексцесів окремих осіб, а так 

само необхідність придушувати такі ексцеси. Але, по-перше, для цього 

не потрібна особлива машина, особливий апарат придушення, це буде 

робити сам озброєний народ з такою ж простотою і легкістю, з якою 

будь-яка натовп цивілізованих людей навіть в сучасному суспільстві 

рознімає б’ються або не допускає насильства над жінкою. А, по-друге, 

ми знаємо, що корінна соціальна причина ексцесів, які перебувають в 

порушенні правил співжиття, є експлуатація мас, нужда і злидні їх. З 

усуненням цієї головної причини, ексцеси неминуче почнуть «відми-

рати». Ми не знаємо, як швидко і в який поступовості, але ми знаємо, 

що вони будуть відмирати. З їх відмиранням відімре і держава. Маркс, 

пускаючись в утопії, визначив докладніше те, що можна тепер визна-

чити щодо цього майбутнього, саме: відмінність нижчої і вищої фази 

(ступені, етапи) комуністичного суспільства [6, с. 90]. 

Звичайно, погляди В. Леніна перегукуються з вченнями попередніх 

теоретиків соціалізму, однак основний внесок В. Леніна у справу ко-

мунізму полягає у спробі практичної реалізації теоретичних положень. 

На думку Е. Вілсона, внесок Леніна в теорію та літературу марксизму є 

полемічним. За можливим винятком теорії імперіалізму як вищої стадії 

капіталізму, ленінські концепції не побудовані на теоретичних виснов-

ках або філософських дослідах, а є складовими революційної практики 
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[2, с. 21]. Теоретичні здобутки Леніна повинні були задати напрям дія-

льності нового режиму. Що важливіше, вони мали виправдати та легі-

тимізувати практику, яка істотно відрізнялась від принципів К. Маркса 

та Ф. Енгельса. Основним важливим внеском В. Леніна є ідея керівної 

ролі партії та розвиток поняття диктатури пролетаріату. Основним се-

нсом керівної ролі партії є те, що пролетарська свідомість може бути і 

має бути створена інтелектуальною та організаційною елітою, лідера-

ми революції. Як висновок роботи В. Леніна, в такий спосіб партія ма-

ла замінити собою відсутній в Російській імперії пролетаріат [1, с. 5.2]. 
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суспільстві право і мораль тісно пов'язані; у клерикальних та тео-

кратичних суспільствах до цих систем норм можна додати релігійні 

норми. Їх співвідношення проявляється в стані єдності, відмінності і 
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взаємодії. Для характеристики кожного з означених станів необхідно 

передусім визначити, що являє собою кожне явище. 

В свою чергу під моральністю розуміють погляди, уявлення та пра-

вила, що виникають як безпосереднє відображення умов суспільного 

життя у свідомості людей у вигляді категорій справедливості, добра та 

зла, похвального та ганебного, заохочувального та такого, що караєть-

ся суспільством, честі, сумління, обов’язку, гідності тощо [1, с. 5].  

В той же час під правом прийнято розуміти, що право – це система 

норм (правил поведінки) і принципів, сформованих у суспільстві і ви-

знаних його більшістю як справедлива міра свободи і рівності, закріп-

лених (установлених чи санкціонованих) і забезпечуваних державою в 

якості регуляторів суспільних відносин з метою узгодження (компро-

місу) індивідуальних, соціально-групових і суспільних інтересів  

[2, с. 232]. 

Взаємодія права та моралі полягає в тому, що право пройняте нор-

мами моралі та ґрунтується на них. Деякі дослідники вважають навіть, 

що право – це юридично оформлена мораль (наприклад, юридично за-

кріплений обов'язок батьків щодо виховання дітей в основі містить 

моральні вимоги). 

Характерною рисою права повинна бути його моральна обумовле-

ність, тому що збереження моральних відносин є не тільки правом за-

конодавця, а і його обов’язком. 

Зростання морального чинника конкретно виявляється у змісті пра-

ва; зростає значення моралі при застосуванні правових норм. Поси-

лення впливу моралі можливе через підвищення культурного рівня 

працівників відповідних органів, підвищення їх професійності та ін. 

Співвідношення права, релігії та моралі, так само як і визначення 

спільних та відмінних рис між ними, дають змогу більш детально дос-

лідити питання впливу релігійного та морального чинника на право. 

Відомо, що суспільні відносини регулюються шляхом реалізації 

певних соціальних норм, а саме норм права, норм моралі, релігійних 

норм та інших. В свою чергу під соціальними нормами розуміють пра-

вила поведінки суспільного характеру, які регулюють взаємні відноси-

ни людей та діяльність організації у процесі їхньої взаємодії.  

Моральні норми як підвид соціальних норм характеризуються зага-

льними родовими ознаками та є правилами поведінки, які визначають 

ставлення людини до людини.  

Водночас релігійну норму можна визначити як правило чи вимогу 

конфесії (релігійної організації, церкви) до особи (вірянина), де визна-

чено певний обсяг, характер, а також межу можливого й допустимого 

в поведінці віруючого [3]. 
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Зупинімося докладніше на відмінностях між релігійними і право-

вими нормами. По-перше, відмінності полягають у сферах регулюван-

нях цих норм, оскільки релігійні норми регулюють внутрішню поведі-

нку, яка може виявлятися ще й у зовнішніх вчинках, а правові норми, 

навпаки, регулюють зовнішню поведінку, хоча її мотиви можуть мати 

юридичне значення. По-друге, якщо порівнювати за сферою дії у прос-

торі та за колом осіб, то релігійні норми не обмежуються територією 

дії, адресовані віруючим відповідної конфесії незалежно від місця пе-

ребування, а правові норми поширюють свою дію на осіб, що перебу-

вають в межах певної держави. По-третє, хочу звернути увагу на від-

мінності у засобах виконання цих норм, а саме: релігійні норми базу-

ються на внутрішньому авторитеті, тобто голосі сумління, переконанні 

віруючих; а правові норми спираються на зовнішній авторитет, оскіль-

ки захищаються державою й обов’язкові для виконання незалежно від 

згоди або визнання їх з боку суб’єктів права.  

Розглянувши відмінності між релігійними та правовими нормами, 

перейдемо до їх спільних рис. Найбільш важливим є те, що релігійні та 

правові норми є історично фундаментальними загальнолюдським цін-

ностями, і, в тому числі, вони є окремими оціночними категоріями як 

окремої особистості, так і суспільства в цілому. Також хочемо наголо-

сити на тому, що право і релігія як регулятивні механізми міжіндивід-

ної взаємодії ґрунтуються на свободі волі особистості, що надає пере-

вагу індивіду можливості вибору норми поведінки відповідно до його 

світогляду. Безсумнівно, релігійні та правові норми значною мірою ві-

дображають вимоги суспільства до належної, соціально корисної, а 

тому бажаної поведінки. 

У зв’язку з викладеним вище, хочемо наголосити на відмінностях 

між моральними та правовими нормами. По-перше, ці дві норми різ-

няться способами їх встановлення та формування, а саме: моральні но-

рми виникають та формуються спонтанно в процесі діяльності певної 

групи людей, а правові норми санкціонуються тільки державою, нею 

же скасовуються, доповнюються та змінюються. По-друге, норми різ-

няться за формою вираження, тобто правові норми закріплюються в 

спеціальних юридичних актах держави (законах, указах, постановах), 

групуються по галузях та інститутах, а моральні норми, на відмінну 

від правових норми, відносно вільні, та внутрішньо не систематизова-

ні. По-третє, норми різняться за методами їх забезпечення, оскільки 

право створюються державою та нею воно забезпечується, охороня-

ється й захищається, а моральні норми спираються на громадську дум-

ку та порушення моральних норм не тягне за собою втручання держа-

вних органом. 
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Згідно з вищезазначеним хочу зазначити спільні риси моральних та 

правових норм. Насамперед, і моральні, і правові норми являють со-

бою різновид соціальних норм, що утворюють в сукупності цілісну си-

стему нормативного регулювання. Також мораль і право мають на меті 

одні цілі й завдання, а саме: впорядкування та вдосконалення суспіль-

ного життя, розвиток і збагачення особистості, захист прав людини та 

утвердження ідеалів гуманізму й справедливості. Разом з тим, у мора-

льних та правових нормах один і той же самий предмет регулювання – 

суспільні відносини, які адресуються одним і тим же людям (верствам, 

групам, колективам населення). 

Зі сказаного раніше випливає, що право і релігія ґрунтуються на 

тому, що права людини повинні бути непорушними, недоторканими, 

рівними для всіх людей й бути рівними перед законом, незалежно від 

їхнього ставлення до релігії. Сутність вищевикладеного зводиться до 

того, що норми моралі та права мають дуже тісний зв'язок, незважаю-

чи на те, що мають відмінності, тобто, ці дві норми є соціальними но-

рмами, протидіють свавіллю та беззаконню, певним чином встанов-

люються та закріплюються, існують у реальній поведінці людини. 
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СТАДІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ 

 

Визначено сутність поняття «стадія адміністративної процедури». 

Висвітлений зміст і характерні особливості стадій адміністративних 

процедур. Актуальність питання стадій адміністративної процедури 

полягає в тому, що вона є окремою складовою механізму регулювання, 

адже відображає сутність процесуальних дій органів місцевого самов-

рядування, органів виконавчої влади та суб’єктів громадянського сус-

пільства в сфері місцевого розвитку. 

Питання стадій адміністративної процедури розглядали такі вчені-

адміністративісти, як І. Бойко, О. Зима, О. Соловйова, Д. Козачук, 

А. Осадчий, Н. Губерська, С. Гончарук, Д. Овсянко, Д. Бахрах, Е. Дем-

ський, О. Бандурка та ін. 

Слід почати з того, що сьогодні в Україні відсутнє систематизоване 

законодавство щодо адміністративних процедур, а їхня більшість рег-

ламентована нормами, що містяться в підзаконних нормативно-

правових актах. Проте ці акти не міститься чіткої регламентації адмі-

ністративної процедури. 

До найважливіших нормативно-правових актів, які регулюють 

здійснення адміністративних процедур віднесемо Конституцію Украї-

ни, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон Укра-

їни «Про адміністративні послуги». Важливого значення для врегулю-

вання процедури прийняття суб’єктами публічного адміністрування 

адміністративних актів набувають рішення Конституційного Суду 

України [1, c. 15]. Це також Закон України «Про звернення громадян», 

Закон України «Про електронний цифровий підпис» та ін. [2, c. 9–10]. 

Всі адміністративні провадження в адміністративному процесі ма-

ють бути здійснені в певному порядку. Держава встановлює правила, 

за якими відбувається адміністративна процедура. Так з’являються 

елементи адміністративних проваджень – процесуальні стадії, етапи, 

окремі процесуальні дії. Особливістю адміністративної процедури є її 



23 

безперервний, чітко виражений циклічний характер (складається з від-

носно замкнутих циклів). 

Саме процесуальні стадії, етапи, окремі процесуальні дії як елемен-

ти й визначають структуру та послідовність вчинення дій під час розг-

ляду й вирішенні конкретних адміністративних справ [3, c. 11]. 

У теорії адміністративного права стадія розглядається переважно 

як відносно самостійна сукупність послідовно здійснюваних, взаємо-

пов’язаних процесуальних дій, які об’єднані метою отримання певного 

юридичного результату [4, с. 93] і які відрізняються певним колом 

суб’єктів і закріплюються відповідними процесуальними актами. 

Стадії в адміністративній процедурі відбивають послідовність розви-

тку відповідного адміністративного провадження. Логічно, що нова ста-

дія розпочинається тільки тоді, коли офіційно закінчується попередня. 

В. Галунько вказує, що стадії адміністративної процедури – це послі-

довно взаємозамінні операції, що логічно пов’язані між собою та спря-

мовані на забезпечення здійснення адміністративної процедури [8]. 

Д. Овсянко, дещо розширюючи визначення, пропонує розглядати 

стадію як відносно самостійну частину послідовно здійснюваних про-

цесуальних дій, яка разом із загальними завданнями має притаманні 

тільки їй цілі й особливості, що стосуються учасників процесу, їх прав 

та обов’язків, термінів здійснення процесуальних дій і характеру про-

цесуальних документів, які оформлюються у відповідному адміністра-

тивному акті [5, с. 171]. 

Г. Осипов зазначає, що стадія в найзагальнішому виді визначається 

як певний період, ступінь у розвитку відповідного процесу, що має 

власні якісні особливості [9, с. 339]. 

Дослідник адміністративного процесу О. Бандурка визначає стадію 

як відносно відокремлену, обмежену часом і логічно пов’язану сукуп-

ність процесуальних дій, спрямованих на досягнення певної мети та 

вирішення відповідних завдань конкретного адміністративного прова-

дження, що характеризується певним колом суб’єктів і закріплюється 

в процесуальних актах [10, с. 192]. 

Кожна стадія адміністративної процедури несе самостійне завдання 

і має специфічний склад дій і включає юридичні документи. Не всі 

стадії є однаковими, адже їх кількість безпосередньо залежить від кон-

кретних обставин. Відтак можна сказати про обов’язкові та факульта-

тивні стадії адміністративних процедур. Також виокремлюють повні і 

скорочені(не підлягають перевірці) стадії. 

Класично дослідники адміністративного права виділяють чотири 

основні стадії адміністративної процедури. Проте аналіз характерних 

особливостей адміністративних процедур дозволяє визначати в їх 

структурі ще й додаткові стадії (етапи). 
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Першою стадією адміністративної процедури вважають початок 

адміністративного провадження та підготовку справи до розгляду.  

Це – це стадія збору необхідної інформації, її фіксування й аналізу. 

Можливі два варіанти подання справи до розгляду: ініціювання проце-

дури громадянами/організаціями; ініціювання процедури органами 

державного управління. 

Прийнявши звернення, посадова особа має попередньо перевірити 

достовірність відомостей у документах і їх відповідність чинному за-

конодавству. На цьому ж етапі готуються матеріали справи до розгля-

ду по суті. Важливо, що саме від якості підготовки матеріалів справи 

залежать оперативність та об’єктивність розгляду справи на наступній 

стадії процесу. 

На першій стадії виокремлюють такі факультативні етапи, як етап 

правової ініціативи, етап аналізу ситуації та визначення варіантів пра-

вового впливу на неї, етап підготовки проекту рішення та ін. [6, 

с. 608–610]. 

Другою стадією є розгляд і вирішення справи. На цій стадії зібрана 

інформація юридично оцінюється, проводиться дослідження матеріа-

лів справи для отримання об’єктивної істини й ухвалюється конкретне 

рішення. Важливу роль у другій стадії відіграють докази. Класично це 

документи, які підтверджують ті або інші факти, містять необхідну у 

справі інформацію, а також висновки експертів та інших фахівців, акти 

обстежень, оглядів та ін. [3, c. 13]. Результатом цієї стадії є прийняття 

обґрунтованого акту – рішення, що передбачає його остаточне редагу-

вання, підписання, присвоєння акту порядкового номера. 

Третьою стадією є оформлення адміністративного акту, його до-

ведення до відома адресатів та заінтересованих осіб та його перегляд. 

Доведення рішення до відома виконавців, зацікавлених осіб є почат-

ком його виконання, що становить зміст третьої стадії адміністратив-

ної процедури [6, с. 608–610]. 

Під час третьої стадії виділяють факультативний етап – можливе 

опротестування рішення, адже воно може не використовуватись у де-

яких видах адміністративних процедур: заявник пише скаргу чи про-

тест на постанову. Оскарження передбачає перегляд ухваленого рі-

шення, законність та обґрунтованість винесеної постанови, а також чи 

була дотримана встановлена законом процедура адміністративного 

провадження в цілому. 

Результатом факультативного етапу третьої стадії може бути: за-

лишення постанови без зміни, а скарги або протесту без задоволення; 

скасування постанови й надсилання справи на новий розгляд; скасу-

вання постанови й закриття справи [4, с. 95–96]. 
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Четвертою стадією виступає звернення до виконання адміністра-

тивного акту. Заключна стадія адміністративної процедури полягає в 

кінцевій реалізації винесеного в справі рішення. На думку більшості 

вчених ця стадія є найважливішою, адже без неї вся процедура втрачає 

свій сенс. Але з іншого боку в адміністративно-правових відносинах 

можливе припинення відносин між громадянами/організаціями та ор-

ганами державного управління після винесення рішення, що означає 

закінчення адміністративно-процедурного процесу [7, с. 125]. 

У висновку хочу зазначити, що значення стадій адміністративних 

процедур полягає у тому, що вони відбивають послідовність розвитку 

адміністративної процедури. Доцільно виокремлювати такі стадії ад-

міністративної процедури: 1) підготовка справи до розгляду; 2) розг-

ляд і вирішення справи; 3) оформлення адміністративного акту, його 

доведення до відома адресатів та заінтересованих осіб та перегляд ад-

міністративного акту; 4) звернення до виконання адміністративного 

акту. Будь-яка стадія адміністративної процедури у свою чергу склада-

ється з окремих етапів, кожен із яких реалізує відповідні проміжні цілі 

та становить собою комплекс процесуальних дій, спрямованих на ви-

рішення завдань цієї стадії адміністративної процедури. Кількість ста-

дій, як, власне, і кількість етапів процедур, залежить від характеру 

конкретного адміністративного провадження та ступеня його урегу-

льованості адміністративно-процесуальними нормами. 
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У країнах Європейського Союзу питання надання публічних послуг 

населенню є настільки важливим, що їх регулювання включено до за-

конодавства Європейського Союзу, зокрема до Договору про функціо-

нування Європейського Союзу та до Протоколу № 26 «Про послуги 

загального інтересу» На цій основі у країнах Європейського Союзу 

створено відповідну правову базу, розроблено концепції та програми, 

які не тільки визначають загальні засади діяльності державних органів 

щодо надання публічних послуг населенню, але й визначають та закрі-

плюють стандарти якості їх надання [1, с. 71]. 

У Німеччині ідея створення офісів для громадян («універсамів пос-

луг «) виникла у 90-х роках минулого століття, коли органи влади були 

перетворені на заклади з надання послуг. З метою отримання громадя-

нином без ускладнень, швидко і, за можливості, в рамках одного візиту 

адміністративної послуги, в багатьох європейських країнах була роз-

роблена модель єдиного офісу для громадян («Оne-stop-shop»). 

Зокрема, прикладом запровадження такої системи є ФРН, ініціати-

ви зі створення таких офісів у Німеччині були віднесені на розсуд му-

ніципалітетів, оскільки ні спеціального законодавства, ні урядових 

(федеральних чи земельних) програм з цієї тематики не було, Отже, 

більшість міст запроваджували такі установи на власний розсуд, і тому 

практика має багато особливостей. Такі «Офіси для громадян» ФРН, 

надають найбільш затребувані з боку громадян послуги (реєстрація мі-
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сця проживання, реєстрація транспортних засобів, видача посвідчень 

особи та паспортів тощо). Такі справи не потребують тривалого опра-

цювання та не є складними. В офісі для громадян м. Вайнхайм нада-

ють такі послуги: реєстрація прибуття та вибуття громадян, перереєст-

рація в рамках міста, надання довідок про місце проживання, надання 

та внесення змін у податкові картки; засвідчення копій та підписів; на-

дання довідок про благонадійність / відсутність судимості; закордонні 

пастори , посвідчення особи, дитячі посвідчення, тимчасові паспорти 

та посвідчення особи, посвідчення багатодітних сімей, посвідчення для 

інвалідів [1, с. 351–352]. 

У Польщі також запроваджено ідею єдиного офісу для громадян – 

WОМ, так було заплановано в усіх районах Варшави задля забезпе-

чення мешканцям міста належної якості послуг та прискорення адміні-

стративних процедур. 

Зазначені Відділи створено як установи, де кожен мешканець Вар-

шави має можливість легко вирішити свої справи в офіційній сфері, 

зокрема, питання обміну ID»-карток, реєстрації транспортного засо-

бу,отримання ліцензії тощо. Відділи WОМ пропонують споживачам 

надійні, кваліфіковані та швидкі послуги: якщо раніше споживачам 

потрібно було відвідати декілька кабінетів у приміщенні установи, то 

зі створенням Відділів адміністративні процедури було значно спро-

щено. 

Також заслуговує на увагу досвід Канади, яка була однією із пер-

ших прихильників запровадження інтерактивних технологій у процес 

взаємодії уряду з громадянами за принципом «єдиного вікна». 

Було створено координаційний центр із надання канадцям послуг 

за принципом «єдиного вікна» – «Сервіс Канада» шляхом розміщення 

потреб, очікувань і пріоритетів громадян і громад у центр розробки та 

надання послуг. Стандарти діяльності «Сервіс Канада» дозволила 

спростити процедуру, скоротити терміни, зменшити вартість послуг. 

Найголовнішим досягненням є трансформація ставлення до надання 

послуг на державній службі, так, зокрема, всі співробітники «Сервіс 

Канада» підвищили свою професійність завдяки функціональному 

опису посад, класифікаціям посад та з компенсаціям, обов’язковому 

навчанню, пов’язаному із затвердженою стандартизацією послуг кліє-

нту та звітності про продуктивність. 

Не менш цікавим є досвід Грузії, яка створила Будинок юстиції 

(House of Justice). Це публічна установа, яка має абсолютно нову кон-

цепцію послуг 

Міністерства юстиції Грузії, де державне обслуговування максима-

льно орієнтоване на суб’єкта звернення. У Будинку юстиції отримання 
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послуг різних структур для громадян можливе за принципом «єдиного 

вікна». Тут громадяни можуть отримати одночасно послуги Агентства 

цивільного реєстру, Національного агентства публічного реєстру, На-

ціонального архіву, Національного бюро виконання, Нотаріальної па-

лати, Законодавчого вісника, Навчального центру юстиції. Варто за-

значити, що Грузія має патент на House of Justice, так як подібній 

установі із такою ж кількістю послуг в одному місці за такий короткий 

термін часу немає аналогів у світі [2]. Так, Україна може купити фран-

шизу і запустити таку систему, що значно спрощує процес надання 

адміністративних послуг. 

Щодо досвіду надання адміністративних послуг у суміжних краї-

нах, то можна звернутись до досвіду Республіки Білорусь, там відсутні 

такі поняття, як «державна послуга», «адміністративна послуга» чи 

«управлінська послуга». Проте в Республіці Білорусь є Закон « Про 

основи адміністративних процедур» від 28.10.2008 р. № 433-3, в якому 

наведене визначення адміністративної процедури – це дія вповноваже-

ного органу, котра здійснюється за заявою зацікавленої особи щодо 

встановлення (надання, посвідчення, підтвердження, реєстрації, забез-

печення), зміни, призупинення, збереження, переходу та припинення 

прав або обов’язків, зокрема тих, що закінчуються видачою довідок 

або іншого документа ( його прийняття, погодження, затвердження), 

реєстрацією чи обліком зацікавленої особи, її майна чи надання гро-

шових коштів, іншого майна або послуг за рахунок коштів республі-

канського чи місцевого бюджетів, державних позабюджетних фондів 

із майна, котре знаходиться республіканській або комунальній власно-

сті [3, с. 67]. 

Узагалі структура вищезазначеного Закону Республіки Білорусь 

дуже подібна до структури Закону України « Про адміністративні пос-

луги». Щоправда, у білоруському законодавстві, окрім матеріальних 

норм добре регламентований процедурний аспект, а саме регламенту-

ється « Кодексом адміністративних процедур». Повертаючись до нор-

мативно-правового регламентування надання адміністративних послуг 

в Україні, то у нас відсутній документ який би чітко регламентував на-

дання адміністративних процедур, і як ми вже зазначили вище, це є 

необхідною передумовою якісного надання адміністративних послуг 

та функціонування системи органів виконавчої влади загалом. 

Особливості функціонування у зарубіжних країнах представниць-

ких органів у сфері надання послуг населенню значною мірою обумо-

влюють рівень демократії в державі, рівень захисту соціальних та еко-

номічних прав громадянина, здатність політичної системи адекватно 

реагувати на зміни в суспільстві. Отже, досвід усіх вище згаданих кра-
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їн є досить корисним для України у процесі вибору оптимальної фор-

ми організації надання адміністративних послуг. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ТА МЕТОДІВ 

ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
 

На сучасному етапі публічне управління в Україні характеризуєть-

ся зростаючою кількістю зв’язків публічної адміністрації з приватними 

суб’єктами, якісним перетворенням і різновекторністю напрямів взає-

модії. Вплив публічної адміністрації на суспільні процеси набуває 

практичної реалізації в правових формах, які не лише об’єктивують 

волевиявлення суб’єктів владних повноважень, але й гарантують реа-

лізацію прав юридичних і фізичних осіб у відносинах із публічною ад-

міністрацією. Чимало науковців, а саме: Ю. Б. Батуринова, І. В. Пате-

рило, О. В. Кузьменко та інші, приділяли увагу дослідженню правових 

форм та методів публічного адміністрування в Україні та їх класифіка-

ції. Актуальність даної теми полягає у визначенні класифікації форм та 

методів з виробленням актуального нового погляду їх застосування в 

публічному адмініструванні. 

Варто зазначити, що правові форми публічного адміністрування та 

методи публічного адміністрування є нетотожними поняттями й пере-

бувають у відносинах супідрядності. Вони належать до одного й того 

ж роду, однак їх обсяг не збігається в жодній своїй частині. Методи 
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публічного адміністрування можуть бути реалізовані за допомогою 

правових та організаційних форм; водночас форма публічного адмініс-

трування може відображати як один із методів, так і їх сукупність (но-

рмативний акт публічної адміністрації). Методу публічного адмініст-

рування не відповідає якась певна форма, її вид та межі застосування 

безпосередньо залежать від суб’єкта, що реалізовує метод. 

Під формою публічного адміністрування слід розуміти зовнішню 

форму вираження дію суб’єктів публічної адміністрації, що здійсню-

ються в рамках їх компетенції для виконання поставлених перед собою 

завдань. Характерними ознаками форми публічного адміністрування є: 

 складається у процесі здійснення виконавчо-розпорядчої діяль-

ності; 

 виступає зовнішнім виявом конкретних дій суб’єкта; 

 закріплена у законодавстві України; 

 конкретний вид залежить від виду управлінської діяльності 

(правові та неправові) [1, с. 61]. 

Методи публічного адміністрування – це певні способи практично-

го виконання суб’єктами своїх адміністративних зобов’язань, що від-

повідають характеру й обсягу наданої ним компетенції. В юридичній 

літературі виділяють такі особливості методів публічного адміністру-

вання: 

 у методах знаходить своє вираження публічний інтерес; 

 вони реалізуються в процесі публічного адміністрування; 

 вони виражають упорядковуючий вплив публічної адміністрації на 

поведінку суб’єктів суспільства та становлять зміст цього впливу; 

 використовуються суб’єктами публічної адміністрації як засіб 

реалізації закріпленої за ними компетенції; 

 вибір конкретних методів публічного адміністрування знахо-

диться в прямій залежності не тільки від особливостей організаційно-

правового статусу суб’єктів публічної адміністрації, а насамперед – від 

особливостей об’єкта впливу. 

Різноманітність форм публічного адміністрування породжує про-

блему їх систематизації. Різні вчені виділяють різні критерії класифі-

кації, а тому вважати якийсь поділ не доречним не можна, адже кожен 

із них не тільки згруповує різновиди форм, а дає можливість виявити 

наявні недоліки у їх правовому регулюванні. 

Базовим критерієм поділу виступає мета їх використання, цілесп-

рямованість. Так, форми публічного адміністрування поділяються на 

зовнішні та внутрішні. Щодо змісту такого поділу, то науковці та дос-

лідники зазначають, що внутрішні форми спрямовані на вирішення 

питань внутрішньоорганізаційного функціонування органів публічної 
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адміністрації або їхньої системи, зовнішні – на здійснення зовнішніх 

управлінських функцій щодо об’єктів управління, забезпечують реалі-

зацію покладених на публічну адміністрацію завдань і функцій в адмі-

ністративно-публічній сфері поза системою органів публічної адмініс-

трації [2, с. 54]. 

Наступний поділ визначається за значенням наслідків, які виника-

ють у результаті використання форм: правові форми державного прав-

ління та неправові. До правових належать форми, використання яких 

спричиняє виникнення конкретного юридичного результату, напри-

клад, видання нормативно-правового акту. При правовій форми виту-

пають як юридичні факти і можуть породжувати адміністративно-

правові відносини (прийняття правових актів чи укладання договорів 

тощо). До неправових форм належать такі, що безпосереднього юри-

дичного значення не мають і не спричиняють виникнення конкретного 

юридичного результату. Такі форми передують правовим або уже є їх 

наслідками. Неправовими формами діяльності виконавчої влади вва-

жаються організаційні дії і матеріально-технічні операції. 

Науковці та дослідники класифікують правові форми публічного 

адміністрування за змістом на: правотворчі (правовстановлюючі) та 

правозастосовні, регулятивні та правоохоронні; зобов’язуючі; заборо-

няючі; дозволяючі; праворегулятивні та правоохоронні форми. 

Наведені вище способи групування правових форм публічного ад-

міністрування є варіантами природної класифікації, тобто групування 

правових форм за суттєвими, важливими ознаками – метою застосову-

вання, змістом та функціями у правовому регулюванні. У літературі 

наводяться й інші способи класифікацій правових форм, які здійсню-

ються за другорядними ознаками і належать до штучних класифікацій, 

які дозволяють більш глибше пізнати емпіричну множину існуючих 

правових форм діяльності публічної адміністрації. А тому за критерієм 

обсягу поділяють на загальнообов’язкові та адресовані конкретним 

суб’єктам правові форми; за суб’єктним складом розрізняють односто-

ронні та дво- або багатосторонні (адміністративні договори). 

Щодо адміністративно-правових методів, то проблема їх застосу-

вання та класифікації надзвичайно актуальна і пов’язана з суттєвими 

змінами в механізмі публічного управління і в організаційно-

правовому статусі багатьох його суб’єктів. Дослідники даної проблеми 

пропонують систематизувати методи публічного адміністрування за-

лежно від форми вираження на правові та неправові. Правові містяться 

в нормативних та індивідуальних актах і тягнуть юридичні наслідки, а 

неправові характеризуються здійсненням суб’єктом публічної адмініс-

трації певних дій організаційного характеру. 
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Іншим показним класифікації є ступінь владного впливу на об’єкти. 

Виділяють: імперативні (містять владні приписи, що зобов’язують до 

належної поведінки), уповноважуючі (дозволяють здійснювати певні 

дії), заохочувальні ( реалізуються за допомогою встановлення стимулів 

до правомірної поведінки суб’єктів адміністративного права) та реко-

мендаційні (містять рекомендації щодо здійснення певних дій нео-

бов’язкового характеру). 

Залежно від правових властивостей прийнято виділять нормативні 

та індивідуальні методи. Безпосередньою метою застосування норма-

тивних є прийняття нормативно-правових актів, а індивідуальних – 

прийняття індивідуальних актів [3, c. 304]. 

У юридичні література методи поділяють залежно від міри викори-

стання владних повноважень публічної адміністрації на : переконання, 

заохочення та примус. Доцільне їх застосування в процесі здійснення 

публічного адміністрування забезпечує найбільшу ефективність цієї 

діяльності та раціональне функціонування всіх адміністративно-

правових інститутів. Потреба переконувати полягає у використанні 

економічних, політичних, моральних, ідеологічних, адміністративних, 

організаційних, психологічних засобів. Потреба заохочувати передба-

чає використання цих же засобів, а потреба примушувати також пе-

редбачає використання саме цих засобів. Їх відмінність полягає лише у 

цільовій спрямованості при конкретному застосуванні певного прийо-

му. Варто зазначити, що ці методи не мають протистояти, а покликані 

доповнювати та удосконалювати один одного. 

Різноманітність методів публічного адміністрування є важливою для 

реалізації завдань державних органів, а тому є численною [4, c. 25]. 

Отже, форми та методи публічного адміністрування відіграють ва-

жливу роль, значення яких величезне для теорії адміністративного 

права та практики публічного адміністрування, що полягає в їх здатно-

сті систематизувати та узагальнювати, утворювати зв’язки як між еле-

ментами правової матерії, так і між правовими та неправовими явища-

ми, надавати останнім юридичного значення та забезпечувати їх пра-

вовий захист. Тому дане питання набуває гострої актуальності серед 

вчених і буде надалі досліджуватися з урахуванням різних точок зору 

та через різні аспекти. 
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Огляд місця події є невідкладною першочерговою слідчою (розшу-

ковою) дією, результати правильного проведення якої важко переоці-

нити. Саме огляд місця події є тою дією, проведення якої дозволяє 

Кримінальний процесуальний кодекс України (далі КПК України) до 

внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до 

ЄРДР (ч. 3 ст. 241 КПК України). Саме в ході проведення огляду місця 

події слідчий чи дізнавач можуть скласти уявлення про те, що власне 

відбулось на місці, побудувати версії відносно діяння кримінального 

правопорушення, зафіксувати обстановку і сліди діяння та зібрати ная-

вні докази, запобігши їх втраті, унесенню чи знищенню. 

Не дивлячись на ту велику роль, яку відіграє огляд місця події в 

ході збирання доказів, чинний КПК України не містить регламентації 

ходу його проведення. Тому можуть виникати проблеми на практиці, 

коли місце вчинення кримінального правопорушення знаходиться в 

житлі, на території домоволодіння чи іншого володіння особи. Адже 

як вказує КПК України у ч. 2 ст. 237, огляд житла чи іншого володіння 

особи здійснюється згідно із правилами, передбаченими для обшуку 

житла чи іншого володіння особи. Це означає, що такий огляд здійс-

нюється на підставі слідчого судді. В такому випадку постає питання, 

а як же бути в тому випадку, коли огляд місця події слід провести не-

відкладно для запобігання втраті слідів, огляд слід провести в нічну 

пору доби, відомості про кримінальне правопорушення ще не внесено 

до ЄРДР? Адже для того, щоб звернутись до слідчого судді, в клопо-

танні слід обов’язково слід зазначати найменування та його реєстра-
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ційний номер (п. 1 ч. 3 ст. 234 КПК України). Отже, може виникати 

ситуація, коли проведена одна з найбільш інформативних слідчих (ро-

зшукових) дій, зібрані докази, проте її результати можуть бути визнані 

недопустимими доказами в силу порушення правил отримання дозво-

лу на проведення такого огляду (п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України) [1]. 

На практиці є непоодинокі випадки оскарження стороною захисту 

результатів проведення огляду місця події в житлі чи іншому володін-

ня саме з підстави проведення такої дії із порушенням вимог ч. 2  

ст. 237 КПК України. Як завжди, позиція ККС з приводу цього питан-

ня є досить строкатою, проте вважаємо за необхідне виділити із маси-

ву рішень ті, які обґрунтовують можливість проведення огляду місця 

події в житлі чи іншому володінні без узвали слідчого судді. 

1. Слідчий чи прокурор мають право у невідкладних випадках, 

пов’язаних із врятуванням життя, майна чи переслідування злочинця 

проникнути до житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 234 та ч. 2 

ст. 237 КПК України). Провівши огляд такого об’єкта слідчий за пого-

дженням із прокурором чи прокурор мають невідкладно звернутись до 

слідчого судді за легалізацією своєї дії. Якщо слідчий суддя винесе ух-

валу про дозвіл на проведення огляду певного житла чи іншого воло-

діння – результати такого огляду є допустимими доказами, В протиле-

жному ж випадку – підлягають негайному знищенню [2]. 

2. При оцінці допустимості проведення огляду місця події в житлі 

чи іншому володінні суд повинен оцінювати можливість в кінцевому 

результаті втратити нагоду провести такий огляд та своєчасно зафіксу-

вати сліди злочину. Особливо йдеться про випадки повідомлення про 

тяжкі та особливо тяжкі злочини, коли невідкладність такої дії зумов-

лено нагальною необхідністю розкрити злочин та запобігти заподіян-

ню шкоди особі, яка повідомила про вчинений злочин [3]. 

4. Проведення огляду місця події в житлі чи іншому володінні не 

потребує ухвали слідчого судді у випадку, якщо підставою для такого 

огляду є повідомлення про смерть особи. Суд зазначає, що в такому 

випадку проникнення в житло чи інше володіння здійснюється з ме-

тою перевірки повідомлення про смерть та з’ясування обставин події, 

що відбулася. Отже, така дія є невідкладною, здійснюється з метою 

перевірки інформації про смерть, та не потребує дозволу слідчого  

судді [4]. 

5. Суд зазначає, що огляд місця події в житлі чи іншому володінні 

може відбуватись без ухвали слідчого судді за наявності добровільної 

згоди володільця житла (причому йдеться не лише про власника жит-

ла, але й про особу, яка на законних підставах користується житлом). 

Проте така згода має бути надана за наявності процесуальних гарантій, 
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які б захищали здатність особи висловлювати свою справжню думку 

при наданні такої згоди [5]. Сама лише відсутність заперечень володі-

льця житла не є свідченням добровільної згоди на проведення огляду 

[6]. Також дозвіл на проведення огляду місця події в житлі чи іншому 

володінні може надати потерпілий, який діє як правонаступник майно-

вих прав померлого власника житла та потенційний власник такого 

житла [7]. 

6. Добровільність дачі згоди на проведення огляду місця події в 

житлі, що виключає необхідність звернення до слідчого судді, також 

підтверджується тим, що особа, яка вчинила кримінальне правопору-

шення, сама повідомила про цей факт поліцію, викликала швидку до-

помогу та повідомила про факт вчинення кримінального правоаору-

шення інших осіб [8]. 

Отже, огляд місця події – це невідкладна першочергова слідча (ро-

зшукова) дія, проведення якої можливе до внесення відомостей до 

ЄРДР, і в силу її першочерговості та невідкладності її проведення мо-

жливе без звернення до слідчого судді. Для того, щоб в подальшому 

результати проведення такого огляду не було визнано недопустимими 

доказами, слід дотримуватись вимог щодо його невідкладності, тобто 

має бути наявним обґрунтований ризик втрати слідів злочину, наявно-

сті процесуальних підстав для його проведення (повідомлення про 

вчинення кримінального правопорушення) та за необхідності отри-

мання добровільної згоди від власника, користувача чи правонаступ-

ника житла, якщо ж повідомлення виходить від самої особи, яка вчи-

нила кримінальне правопорушення – цей факт також розцінюється як 

надання такої згоди. 

Хоча Верховний суд в своїй практиці і розмежовує огляд місця по-

дії, що відбувається в житлі та іншому володінні, від огляду та обшуку 

таких об’єктів, наголошуючи на тому, що перша дія не потребує до-

зволу слідчого судді в силу спеціфіки мети її проведення, вимоги щодо 

її невідкладності та першочерговості, все ж було б доречним закріп-

лення умов допустимості огляду місця події в житлі та іншому воло-

дінні безпосередньо в самому КПК України. Законодавець невиправ-

дано не приділив окремої статті для врегулювання ходу проведення 

такої важливої, першочергової та невідкладної слідчої (розшукової) дії 

в КПК України. 
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ҐЕНДЕРНІ КВОТИ: РЕАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ВИБОРЧИХ ПРАВ ЧОЛОВІКІВ 

ТА ЖІНОК ЧИ ЗВИЧАЙНА ФОРМАЛЬНІСТЬ? 

 

Згідно з Конституцією України рівність прав жінок і чоловіків за-

безпечується, зокрема, наданням рівних можливостей у громадсько-

політичній діяльності. Стаття 25 Закону України «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» гарантує, що законо-

давством України забезпечуються рівні виборчі права та можливості 

жінок і чоловіків [1]. Новим Виборчим кодексом України, який був 

прийнятий 19 грудня 2019 року та набрав чинності 01 січня 2020 року 

закріплені положення про так звані ґендерні квоти – інструменти для 

забезпечення збалансованого представництва жіночої та чоловічої ста-
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тей. Вони полягають у забезпеченні присутності певної кількості кан-

дидатів обох статей у виборчих списках та списках кандидатів, яких 

висуває організація партії на всіх видах виборів. В залежності від ви-

борчої системи, яка застосовується в громаді, передбачається викорис-

тання різних видів квот. 

Введення ґендерних квот слід вважати позитивною дискримінаці-

єю, що надає можливість вирівняти представництво і жінок, і чоловіків 

у виборних колегіальних органах. 

Взагалі намагання України забезпечити представництво жінок у 

парламенті та в органах місцевого самоврядування були закладені і до 

прийняття Виборчого кодексу, проте вони були неефективними. У 

2013 році Законом України «Про політичні партії в Україні» було ви-

значено, що відсоток осіб однієї статі у виборчому списку кандидатів у 

народні депутати України та кандидатів у депутати місцевих рад має 

бути не менше 30 %. Аналогічне положення містилося і в Законі Укра-

їни «Про місцеві вибори». Проте як видно із статистичних даний, пе-

реважна більшість політичних партій не дотримувалися пропорційнос-

ті представництва кандидатів, оскільки законодавством не було перед-

бачено будь-яких санкцій за недотримання вказаних положень закону. 

А ті партії, що дотримувалися – розміщували жінок у непрохідні час-

тини виборчого списку. Проте, якщо партія, яка пройшла до парламен-

ту, притрималася квоти, то вона як бонус, додатково отримувала 10% 

до суми річного державного фінансування. 

За даними звіту Всесвітнього економічного форуму за 2020 рік, 

Україна посіла 59 місце в рейтингу ґендерної рівності серед 153 країн, 

а в рейтингу політичних можливостей для жінок – 83 місце. Як ми ба-

чимо, український парламент ще далекий від ґендерної збалансованос-

ті, проте, якщо проаналізувати співвідношення представників чолові-

чої та жіночої статі у Верховній Раді України, можна побачити оптимі-

стичну прогресію. Кількість депутаток у парламенті за період незале-

жності України зріс з 2,5% жінок у першому скликанні (12 із 475 депу-

татів) до 20,6% у нинішньому скликанні, що є максимальним показни-

ком. За результатами місцевих виборів 2020 року жінки становлять 

37% серед усіх депутатів місцевих рад різного рівня [2, c. 16–19]. 

Нині у Виборчому кодексі, якщо говорити про вибори народних 

депутатів, квота встановлена на рівні 40%. Тобто, при висуванні кан-

дидатів у народні депутати України під час формування загальнодер-

жавного та регіональних виборчих списків кандидатів у депутати полі-

тичні партії повинні забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях 

з першого по п’яте, з шостого по десяте і так далі) кожного виборчого 

списку як чоловіків, так і жінок (не менше двох кандидатів кожної ста-
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ті). Іншими словами: на кожні 5 осіб в виборчому списку має бути 

3 чоловіка та 2 жінки, або навпаки – 3 жінки та 2 чоловіка. Також ко-

декс містить додаткову вимогу щодо порядку розміщення останніх ка-

ндидатів у виборчих списках, які не є кратними п’яти. У цьому випад-

ку, згідно з п. 12 ст. 154 Виборчого кодексу до останніх у списку кан-

дидатів (від 1 до 4) застосовується вимога щодо почергового включен-

ня кандидатів різної статі до списку [3]. 

На місцевих виборах відсоток ґендерних квот залежить від вибор-

чої системи, за якою вони проводяться. У громадах, де проживає мен-

ше 10 тис. виборців, застосовується система відносної більшості при 

якій, відповідно до п. 7 ст. 220 Виборчого кодексу місцевим організа-

ціям партій в переліку висунених кандидатів потрібно забезпечити 

представництво не менше 30 відсотків осіб однієї статі у загальній кі-

лькості кандидатів до відповідної ради. У випадках виборів до облас-

них, районних, а також всіх міських, селищних та сільських рад в те-

риторіальних громадах, де проживає 10 і більше тисяч виборців засто-

совується пропорційна виборча система з відкритими списками, ґенде-

рна квота в яких така ж, як і для парламентських виборів – не менше 

двох кандидатів кожної статі у кожній п’ятірці кожного виборчого 

списку. При цьому ця вимога стосується як єдиного виборчого списку 

кандидатів від політичної партії, так і регіональних списків цієї партії. 

Також застосовуються додаткові вимоги щодо порядку розміщення 

останніх у списку кандидатів, кількість яких не кратна п’яти, як і для 

виборів до парламенту [4]. 

При цьому, в порівнянні з попереднім законодавством, Виборчий 

кодекс передбачає застосування санкцій за недотримання ґендерної 

квоти. Порушення політичною партією цієї вимоги є однією з підстав 

для відмови в реєстрації всіх кандидатів, висунутих цією партією. 

Але й в новому Виборчому кодексі, як свідчить досвід із проведен-

ня місцевих виборів у 2020 році, не досконало прописані норми щодо 

дотримання ґендерної рівності при формуванні списків кандидатів. Це 

пов’язано з тим, що кодексом регламентується застосування ґендерних 

квот саме на етапі висування кандидатів, а не їх обрання, про що свід-

чить назва відповідних статей Виборчого кодексу (154, 219, 220) – 

«Порядок висування кандидатів…». 

За інформацією Центральної виборчої комісії, на етапі реєстрації у 

списках політичних партій на місцевих виборах 2020 року, було понад 

100 тисяч жінок (45%). Проте після реєстрації списків деякі жінки зня-

лися з виборів, і їх стало 43%. В цій ситуації їх місце займали чолові-

ки, які йшли наступними в списках [5]. 
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Таким чином, маємо прогалину в Виборчому кодексі: вимагається 

забезпечення пропорційного представництва жіночої та чоловічої статі 

на етапі реєстрації виборчих списків, проте не вимагається дотримання 

встановлених ґендерних квот після реєстрації кандидатів. Отже, до на-

ступних виборів необхідно законодавчо захистити ґендерну квоту піс-

ля етапу реєстрації списків партії, зобов’язавши партії проводити замі-

ну кандидатів тієї ж статі у разі їх вибуття. 

Варто зазначити, що хоча з юридичної точки зору чоловіки і жінки 

рівні у своїх правах і можливостях, українське суспільство, як свідчить 

практика, все ще залишається під впливом певних стереотипів щодо 

соціальних ролей, які створюють штучні перепони для реалізації жінок 

у політиці. На нашу думку, встановлення 40%-ї ґендерної квоти на 

етапі висування кандидатів у депутати є вагомим кроком для підви-

щення участі жінок в управлінні державою. Проте, попри створення 

законодавчого підґрунтя все-таки багато залежить і від змін менталь-

ності українців. 

Вважаємо, що державним органам та інститутам громадянського 

суспільства необхідно ширше інформувати громадськість про відпові-

дні новели Виборчого кодексу, сутність ґендерних квот, порядок фор-

мування виборчих списків і важливість участі у виборах. Сподіваємо-

ся, що найближчим часом Україна досягне показників розвинених 

держав у питанні забезпечення рівності політичних прав жінок та чо-

ловіків. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

 

Пандемія COVID-19 загострила низку проблем щодо забезпечення 

прав людини в Україні та світі. Громадяни почали гостріше сприймати 

рішення державних органів, які обмежують їхні права. В першу чергу це 

стосується постанов Кабінету Міністрів України, які запроваджують за-

борони й обмеження щодо реалізації прав на отримання медичної допо-

моги, свободу пересування, мирні зібрання, освіту, працю тощо. 

Норми цих урядових актів вже являють собою предмет судового 

контролю з боку Конституційного Суду України. І нехай провадження 

у частині їх відповідності Конституції України закрили через нечин-

ність приписів на час розгляду, Суд зауважив, що таке сильне втру-

чання в реалізацію прав людини та громадянина можливе лише на під-

ставі тих обмежень, які встановлені законами України. 

У той же час зрозуміло, що ситуація з поширенням хвороби й у по-

дальшому вимагатиме оперативного реагування та вирішення. Як ор-

ган законодавчої влади, Верховна Рада України має ухвалити рішення, 

котрі необхідні для забезпечення інфекційної безпеки громадян Украї-

ни та інших осіб, які перебувають на території держави [1]. 

Карантин у нашій країні було запроваджено 11 березня 2020 Кабі-

нетом Міністрів України у постанові № 211 «Про запобігання поши-

ренню на території України коронавірусу COVID-19». Зокрема, йшло-

ся про заборону проводити масові заходи, за винятком тих, що забез-

печують роботу органів державної влади та органів місцевого самов-

рядування, заборону відвідувати здобувачам заклади освіти й подаль-

шу обробку конфіденційної інформації про особу без її згоди та при-

мусову термометрію. 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист населення від ін-

фекційних хвороб», карантин ‒ це адміністративні та медико-санітарні 

заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо не-

безпечних інфекційних хвороб. Частина 4 статті 29 цього ж Закону 

вказує, що він встановлюється на період, необхідний для ліквідації 

епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. Впро-

довж цього часу можуть змінюватися режими роботи підприємств, 
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установ, організацій, вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх ви-

робничої та іншої діяльності [2]. 

Таким чином, ми бачимо, що Закон регламентує встановлення всіх 

необхідних заходів для запобігання поширенню інфекції, хто буде їх 

вживати й коли, зокрема які обмеження у зв’язку з карантином можуть 

мати фізичні та юридичні особи. 

Стосовно норм Конституції України, стаття 64 Основного Закону 

регламентує, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть 

встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням стро-

ку дії цих обмежень [3]. 

Відомо, що надзвичайний стан, як зазначається в статті 1 Закону 

«Про правовий режим надзвичайного стану», ‒ це особливий правовий 

режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її міс-

цевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або 

природного характеру не нижче загальнодержавного рівня. За умови, 

якщо такі ситуації призвели або можуть призвести до людських і мате-

ріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян. 

Також надзвичайний стан вводять у тяжких надзвичайних ситуаці-

ях техногенного та природного характеру: через стихійне лихо, катаст-

рофу, особливо великі пожежі, застосування засобів ураження, панде-

мій, панзоотій, тобто у ситуаціях, що створюють загрозу життю і здо-

ров’ю значних верств населення [4]. 

2 квітня до вище згаданої постанови №211 Кабінет Міністрів Укра-

їни постановою № 255 вніс зміни, що обмежили права громадян ‒ осо-

бисті, економічні, політичні, соціальні та культурні ‒ ще більше. 

Так, обмеження торкнулися права на повагу до приватного життя 

(ст. 27 Конституції) ‒ кожна особа була зобов’язана носити документи, 

що посвідчують особисто її, спеціальний статус та підтверджують 

громадянство. 

Було обмежено право на свободу та особисту недоторканність 

(ст. 29 Конституції) ‒ йдеться про примусове поміщення громадян в 

обсервацію; на свободу пересування (ст. 33 Конституції) ‒ це заборона 

для певних груп населення перетинати кордон, для всіх ‒ пересуватися 

групою у складі більше двох осіб, відвідувати дитячі та спортивні 

майданчики, лісопаркові та прибережні зони, зони відпочинку, парки, 

сквери, особам до 14 років ‒ перебувати у громадських місцях без су-

проводу батьків. 

Обмеження були спрямовані також на доступ до медичної допомо-

ги (ст. 49 Конституції), тому що проводити планові операції та заходи 

з госпіталізації тимчасово заборонили; право на освіту (ст. 53 Консти-

туції), адже відвідувати навчальні заклади теж заборонили; свободу 
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мирних зібрань та свободу віросповідання (ст. 35 Конституції), адже 

проведення релігійних заходів заборонили. 

Під забороною перебувала робота закладів громадського харчуван-

ня, торговельно-розважальних центрів, інших розважальних, спортив-

них, культурних закладів. Заборонялося проведення культурних, роз-

важальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших 

масових заходів. Мова йде також про зупинку роботи метрополітену та 

скасування транспортного сполучення [5]. 

Якщо торкнутися питання рівності конституційних права і свободи 

громадян та їх рівності перед законом, як зазначено в статті 24 Основ-

ного Закону та згадати заборону привілеїв чи обмежень за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, ста-

ті, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця про-

живання, за мовними або іншими ознаками, то варто також згадати 

нещодавнє повідомлення Міністерства охорони здоров’я, а саме голо-

вного санітарного лікаря Ігора Кузіна про те, що вакциновані українці 

під час карантину матимуть певні привілеї. Подібні привілеї будуть 

запроваджуватися відповідною постановою Кабінету Міністрів Украї-

ни. Він вважає, що вакциновані українці під час карантину зможуть 

відвідувати різні заклади. Питання полягає в тому, чи можна віднести 

вакцинацію до переліку «інших ознак» дискримінації [6]. 

Не обмежуючись кордонами України, Пандемія COVID-19 також 

спричинила у світовій юридичній спільноті жваві обговорення щодо 

порушення прав людини. Зокрема, це стосується питання як вжиті 

державами карантинні заходи вплинули та можуть вплинути на до-

тримання прав людини, гарантованих Конвенцією про захист прав лю-

дини і основоположних свобод. 

Конвенція передбачає можливість держави-учасниці відступити від 

її зобов’язань за Конвенцією під час надзвичайних ситуацій (ст. 15). 

Так, будь-яка держава-учасниця під час війни або іншої суспільної не-

безпеки, яка загрожує життю нації, може вживати заходів, що відсту-

пають від її зобов’язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, 

яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не супе-

речать іншим її зобов’язанням згідно з міжнародним правом [7]. 

Тобто стандарт, якого необхідно дотримуватися, полягає в тому, 

що випадки обмежень повинні бути необхідними в демократичному 

суспільстві і, таким чином, пропорційними переслідуваній законній 

меті. Безсумнівно, державам будуть залишатися певні межі розсуду. 

Проте лише в одній справі, в якій було розглянуто застосування каран-

тину – Куімов проти Росії, № 32147/04, Суд наголосив, що обмеження 

повинне бути «тимчасовим заходом, який необхідно припинити відра-
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зу після того, як це дозволять обставини», а також на тому, що «суворі 

та постійні обмеження … які діють протягом тривалого часу, ймовір-

но, будуть непропорційними законним цілям, що переслідуються» 

(пункт 96). Це вказує на те, що підхід до оцінювання припустимості 

обмежень буде переважно однаковим незалежно від права або свободи 

[8]. 

Продовжуючи питання вакцинації, у справі Соломахін проти Укра-

їни заявник стверджував, що він був підданий примусовій вакцинації 

без його згоди. ЄСПЛ, підтвердивши наведену вище позицію, вказав, 

що «Примусова вакцинація – як примусове медичне втручання – ста-

новить втручання у право на повагу до приватного життя, що включає 

фізичну та психологічну недоторканість, як це гарантовано частиною 

першою статті 8 Конвенції». Однак, оскільки заявник не пояснив, що 

завадило йому відмовитися від вакцинації, у цій справі ЄСПЛ не ви-

знав порушення статті 8 [9]. 

Неможливо не зазначити, що впродовж першого етапу вакцинації 

від Covid-19 в Україні до Міністерства охорони здоров’я надійшло 

689 повідомлень про побічні реакції. Відсоток виникнення НППІ після 

майже 200 тисяч введених доз Covishield склав 0,35 %, як вказувалося 

в повідомленні. 

Додатково зазначалося, що 92, 8 % випадків – це несерйозні побічні 

реакції (розлади у місці введення (65,73 %); розлади з боку опорно-

рухового апарату (12,98 %); неврологічні розлади (11,96 %)) [10]. 

Підсумовуючи, варто зауважити, що права та свободи людини і 

громадянина ґрунтуються на ідеї, що люди в будь-якому випадку ма-

ють право та можливість обрати для себе певний спосіб життя. Однак 

за умов, що можливість такого вибору може призвести до негативних 

наслідків для інших людей, спричинити погіршення їхнього здоров’я, 

або стати загрозою для життя, публічна влада має право обмежити ва-

ріації поведінки людини, які за звичайних умов вважаються правомір-

ними. Адже необхідність рятувати життя людей та відновлювати їхнє 

здоров’я являє собою зміст публічного інтересу в умовах пандемії. 

Більше того, в Україні мають відбутися публічні дискусії про необ-

хідність вакцинації, яку експерти, в тому числі й представники держа-

ви, розглядають як панацею від хвороби, а в той час українці й досі не 

мають єдиної думки щодо її доцільності. Основою для досягнення 

компромісу в суспільстві, без якого впровадження жодних зобов’язань 

і обмежень не матиме бажаних результатів, має стати обізнаність лю-

дей у питаннях якості вакцини та наслідків щеплення для здоров’я. 
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Життя і здоров’я людини визнаються найвищою соціальною цінні-
стю. Постійний розвиток медицини і пошук нових шляхів і методів лі-
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кування сприяє розробці ефективних засобів, серед яких можна виді-
лити і трансплантацію органів. 

Сьогодні посмертна трансплантація органів і тканин є одним з най-

вагоміших досягнень медицини, за допомогою якого щороку рятують 

тисячі життів. Це високоефективний спосіб лікування безнадійних 

хворих, котрі до недавнього часу не мали шансів на продовження жит-

тя. Посмертна трансплантація органів та тканин активно використову-

ється в таких розвинених країнах світу, як Бельгія, Велика Британія, 

Іспанія, Італія, Німеччина, США. 

В Україні право на трансплантацію законодавчо закріплено в таких 

нормативно-правових актах: Конституція України, Цивільний кодекс 

України, закони України «Про застосування трансплантації анатоміч-

них матеріалів людині», «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», «Про поховання та похоронну справу», наказ Міністерства 

охорони здоров’я України «Про встановлення діагностичних критеріїв 

смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини» тощо. 

Проте, не дивлячись на начебто формальне закріплення підстав і 

порядку трансплантації органів, дискусійним на сьогоднішній день за-

лишається питання «презумпції незгоди» чи «згоди» на посмертну 

трансплантацію органів [1, с. 5]. 

Слід зазначити, що після розпаду СРСР в Україні законодавчо була 

введена в дію юридична модель «презумпції незгоди», після чого 

трансплантологія на довгі роки фактично припинила своє існування [2, 

с. 93]. Презумпція незгоди («opting in» – витребувана, інформована 

згода), означає, що трансплантація проводиться, якщо до своєї смерті 

померлий явно заявляв про свою згоду на вилучення органу (органів) 

або члени його сім’ї чітко виражають згоду на такі дії в тому випадку, 

коли померлий не залишив подібної заяви. У таких випадках відсут-

ність згоди розглядається як відмова від трансплантації. Цей шлях ви-

лучення органів зобов’язує медиків звертатися до родичів померлого з 

пропозицією про вилучення органів, тканин для трансплантації, уне-

можливлює надання медикам права розпоряджатися тілом померлого 

без його дозволу [1, с. 5]. 

Перевагою закріплення в національному законодавстві презумпції 

незгоди є те, що особі гарантується її виключне право розпоряджатись 

власними органами, забезпечується закріплення конституційного пріо-

ритету прав особи над потребами й інтересами суспільства, забезпечу-

ється право на фізичну недоторканність особи як за життя, так і пос-

мертно, значно знижується потенційна загроза криміналізації цієї галу-

зі медицини. Однак, суттєвий недолік такої моделі, який і загальмував 

розвиток трансплантології в нашій державі на багато років, полягає в 
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тому, що виникає катастрофічний дефіцит органів [3, с. 68]. Адже у 

зв’язку з негативною громадською думкою населення України щодо 

правових питань, пов’язаних із трансплантацією, надзвичайно рідкими 

є випадки, коли особа за життя надає згоду на пересадку своїх органів. 

Значно частіше для вилучення біологічного матеріалу в померлих тра-

нсплантологам доводиться отримувати згоду їхніх родичів. 

На жаль, дуже часто ця умова стає нереальною для виконання. У 

трансплантології питання згоди чи незгоди родичів на взяття органів 

має вирішуватись протягом короткого проміжку часу, доки органи ще 

придатні для проведення операції. Однак родичі померлого перебува-

ють у стресовому стані та зазвичай не бажають обговорювати подібні 

питання [3, с. 68]. 

Згідно із «презумпцією згоди», вилучення і використання органів 

від померлого здійснюється у випадку, якщо він за життя не вислов-

лював заперечень проти цього або, якщо заперечення не висловлюють 

його родичі чи законні представники. Ці умови приймаються як підс-

тава для того, щоб вважати людину та її родичів згодними на донорст-

во органів. Проте у випадку, якщо установу охорони здоров’я на мо-

мент вилучення повідомлено про те, що за життя певна особа, її роди-

чі, або законний представник заявили про свою незгоду на вилучення 

його органів та (або) тканин після смерті, то вилучення не проводиться 

[1, с. 5]. 

Прихильники «презумпції згоди» вважають, що аргумент «моє тіло – 

моє», є тільки частиною нашого розуміння проблеми власності на тіло. 

Цей висновок співпадає і з міжнародно-правовими актами, зокрема Ре-

золюцією про приведення у відповідність законодавства держав-

учасників з питань взяття, пересадки і трансплантації матеріалів орга-

нізму людини від 11 травня 1978 року. Відповідно до цього документу 

генетична інформація будь-якої людини не повинна належати тільки 

їй, а повинна розцінюватися як власність інших людей [4, с. 178]. 

Перевагою «презумпції згоди» є, перш за все, ефективність для ро-

звитку трансплантації, яка веде до збільшення кількості донорського 

матеріалу, а отже, і до швидкого лікування хворих [2, с. 93]. У зв’язку 

з цим деякі науковці говорять про необхідність закріплення на законо-

давчому рівні «презумпції згоди», яка допоможе вирішити проблему 

нестачі органів і тканин для трансплантації. 

Однак, у юридичній літературі немає єдності поглядів з приводу 

правової обґрунтованості цієї презумпції: її прихильники посилаються 

на пріоритет інтересів живої людини над померлою, а противники пре-

зумпції вказують на її невідповідність із перевагами вибору, вислов-

лення волі. Тобто, з одного боку, презумпція незгоди закріплює право 
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людини самостійно на власний розсуд розпоряджатися своїми органа-

ми, а з іншого – презумпція згоди більш вигідна суспільству загалом, 

оскільки вирішить проблему з дефіцитом донорських органів. На ос-

нові цього виникає моральна дилема, що ж важливіше – потенційне 

одужання важкохворого пацієнта чи повага до пам’яті померлої особи 

та її живих родичів [5, с. 45]. 

Зважаючи на тему нашого дослідження, слід зауважити, що на сьо-

годнішній день «презумпція згоди» та «презумпція незгоди» діють 

приблизно в однаковій кількості країн. 

Важливо зазначити, що на 2020 рік в Іспанії кількість трупних до-

норів на 1 млн. населення склала 37.40, Білорусі – 21.30, Швеції – 

17.92 (країни, де діє «презумпція згоди»). 

В США цей показник становив 38.03, У Великій Британії – 18.68, 

Німеччині – 11 (країни, де діє «презумпція незгоди») [6]. 

Аналізуючи наведені показники, можна дійти висновку, що вирі-

шення проблеми дефіциту донорського матеріалу далеко не обмежу-

ється одним лише вибором юридичної моделі по його вилученню. 

Очевидно, що показники донорства не знаходяться у прямій залежнос-

ті від одного з варіантів існуючих «презумпцій», тому вирішення даної 

проблеми вимагає комплексного підходу, що враховує релігійні та 

етичні погляди, що склалися в суспільстві, і спрямований на популяри-

зацію ідей прижиттєвого і посмертного донорства органів і тканин для 

трансплантації. Зокрема в хід мають іти інформування про користь до-

норства та запровадження системи заохочень. 

Проблема законодавства набагато глибше, ніж існуюча презумпція 

[7, с. 308]. Тому позиціонування «презумпції згоди» як виняткової мі-

ри і панацеї від проблем трансплантології, на наш погляд, є помилко-

вим. 

Тож першою причиною залишити існуючу в Україні «презумпцію 

незгоди» є те, що прямої залежності між показниками кількості прове-

дених операцій та законодавчо закріпленою презумпцією немає. 

По-друге, незважаючи на всі переваги «презумпції згоди», для 

України ця модель в чистому вигляді поки що існувати не може. Вона 

може призвести до зловживань лікарями своїм становищем з меркан-

тильних інтересів, наживи на анатомічних матеріалах померлої особи. 

Цю проблему в правовому полі дуже складно вирішити, оскільки тут 

головним є людський фактор, незмінний морально-психологічний ас-

пект кожної людини [4, с. 179]. 

Крім того, деякі дослідники стверджують, що презумпція згоди по-

рушує права людини, зокрема донора, який за життя зобов’язаний на-

лежно вирішити питання про можливість використання його органів і 
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тканин для пересадки після його смерті. З огляду на важливість отри-

мання згоди з етичної позиції така система повинна забезпечити повну 

інформованість людей щодо існуючої політики й надання їм безпере-

шкодної можливості відмовитись [3, с. 68]. 

По-третє, для більшості суспільства питання анатомічної цілісності 

тіла померлої особи співзвучне із загальними морально-етичними цін-

ностями, тобто донорство як таке є вибором кожної свідомої особи. 

По-четверте, велике значення в цьому плані має корумпований та 

криміногенний характер сучасних суспільних процесів у державі  

[4,с. 179]. 

По-п’яте, враховуючи низьку поінформованість громадян, можна 

припустити, що введення «презумпції згоди» призведе до ще більшого 

дефіциту донорських органів. 

Тож бачимо, що «презумпція незгоди» є виправданою як з ураху-

ванням норм Конституції, так і права особи на належне ставлення до її 

тіла після смерті. Заміна ж її на «презумпцію згоди» в умовах сучасної 

моральної кризи в українському суспільстві та процвітання «чорної 

трансплантології» не сприятимуть підвищенню довіри до національної 

трансплантології, а лише погіршуватимуть у ній криміногенну ситуа-

цію, учасники якої з цією метою активізують і пропаганду необхіднос-

ті проведення евтаназії. Саме тому духовній та громадській менталь-

ності нашого суспільства більше відповідало б, з одного боку, збере-

ження «презумпції незгоди», а, з іншого – запровадження відповідної 

процедури та умов отримання такої добровільної згоди і механізму 

державного й приватного контролю за належною її реалізацією. 

Отже, запровадження у правову систему «презумпції згоди» на да-

ний момент є недоцільним та таким, що надасть можливість створити 

легальний ринок купівлі-продажу анатомічних матеріалів людини. Ре-

формувати цю галузь можна шляхом перегляду наявних заборон та 

вдосконаленням захисту інтересів потенційного донора. Зрештою тра-

нсплантологія – це дуже делікатна сфера, кожен аспект функціонуван-

ня якої спричиняє дискусії і кожне рішення пов’язане з важким мора-

льним вибором. 
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ЩОДО ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ? 

 

Прийнятий Верховною Радою України у грудні 2017 року Закон 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (далі – 

Закон) став новим етапом боротьби з насильством в українських роди-

нах. Першою ініціативою врегулювати проблему домашнього насильст-

ва був Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» 2001 року, 

який недостатньо регламентував протидію цього негативного явища в 

суспільстві та неефективно захищав постраждалих осіб. У порівнянні з 

попереднім, новий Закон, що набрав чинності 07.01.2018 року, поклика-

ний усунути неузгодженості та прогалини законодавства в цій сфері з 

використанням нових інструментів та європейських стандартів. 
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Серед інших, однією з новацій Закону, для забезпечення ефектив-

ної протидії насильства в сім’ї, стала можливість застосування спеціа-

льних заходів щодо протидії домашньому насильству. Так, розділ 5 

Закону встановлює та регламентує порядок застосування чотирьох 

спеціальних заходів до кривдника, серед яких зокрема терміновий за-

боронний припис та обмежувальний припис, на аналізі та оцінці яких 

хотілося б зупинитися. 

Обидва ці заходи реально спрямовані на припинення домашнього 

насильства, запобігання та спонукання кривдника відмовитися від на-

сильства. 

Найдієвішими та найбільш результативними заходами щодо при-

пинення домашнього насильства, що передбачаються Законом, серед 

заходів термінового заборонного припису стосовно кривдника є зо-

бов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої 

особи та заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебу-

вання) постраждалої особи, а серед заходів обмежувального припису – 

заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з по-

страждалою особою. 

Але чи дійсно такі заходи можна назвати законними та такими, що 

не порушують гарантовані чинним законодавством права людини? 

Статтею 25 Закону визначено, що терміновий заборонний припис 

виноситься кривднику на строк до 10 діб уповноваженими підрозділа-

ми органів Національної поліції України у разі існування безпосеред-

ньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою негайно-

го припинення домашнього насильства, недопущення його продов-

ження чи повторного вчинення, за заявою постраждалої особи, а також 

за власною ініціативою працівника Національної поліції за результа-

тами оцінки ризиків [1]. 

Порядок видачі термінового заборонного припису встановлю-

ється Наказом МВС України, від 01.08.2018 № 654 «Про затвердження 

Порядку винесення уповноваженими підрозділами органів Національ-

ної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривд-

ника», який закріплює форму для оцінки ризиків, за результатами якої 

поліцейський приймає рішення про застосування даного заходу. 

Крім цього, норми Закону надають право працівникам Національ-

ної поліції застосовувати до кривдника поліцейські заходи примусу 

для виселення, у випадку якщо кривдник добровільно відмовляється 

виконувати тимчасовий припис залишити своє житло. Такі заходи за-

стосовуються незалежно від майнових прав кривдників на житлове 

приміщення, оскільки Закон надає пріоритет безпеці постраждалої 

особи [2, c. 25]. 
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Законом надане право кривднику оскаржити до суду в загальному 

порядку рішення органу Національної поліції про застосування термі-

нового заборонного припису, проте враховуючи тривалість розгляд за-

яви в суді в загальному порядку та максимальну тривалість терміново-

го заборонного припису (до 10 діб) такий спосіб захисту не є дієвим та 

втрачає свою актуальність із закінченням строку дії припису. Тому, на 

нашу думку, на законодавчому рівні доцільно встановити скорочені 

строки оскарження відповідного рішення. 

Видача обмежувального припису здійснюється шляхом ухвалення 

рішення суду у порядку окремого провадження за заявою постражда-

лої особи або її представника, законного представника. Обмежуваль-

ний припис видається на строк від одного до шести місяців з можливі-

стю продовжити на строк не більше шести місяців. Під час вирішення 

питання про наявність підстав для видачі обмежувального припису су-

ди мають встановлювати, яким формам домашнього насильства підда-

вався заявник, та оцінювати ризики продовження у майбутньому до-

машнього насильства у будь-якому його прояві. 

Отже, заборона на вхід та перебування в місці проживання (пере-

бування) постраждалої особи (терміновий заборонний припис), зо-

бов’язання залишити місце проживання або перебування постраждалої 

особи (обмежувальний припис) безпосередньо пов’язані із примушен-

ням кривдника до залишення житла постраждалої особи, а в більшості 

випадків це і житло кривдника, що викликає питання відповідності та 

не суперечності цього положення чинному законодавству України, зо-

крема Конституції України. Ще складніше виглядає ситуація, коли 

кривдник є не просто користувачем житла, а і його власником. 

Стаття 41 Основного закону гарантує, що кожен має право володі-

ти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Відповідно до 

статті 47 Конституції ніхто не може бути примусово позбавлений жит-

ла інакше як на підставі закону за рішенням суду [3]. При цьому, від-

повідно до Конституції України, а також норм міжнародного права, 

право власності, зокрема й право кривдника на житло, не є абсолют-

ним. Це означає, що за певних умов держава має право обмежувати 

дане право. До таких умов зазвичай відносять законність, суспільну 

необхідність та пропорційність втручання. Втручання держави в право 

власності та/або право на житло кривдника є законним, оскільки здій-

снюється на підставах передбачених Законом. Втручання є пропорцій-

ним, тому що вказані права не порушуються, а тимчасово обмежують-

ся у зв’язку з тим, що він порушив чи ймовірно може порушити право 

на життя чи здоров’я постраждалої особи (суспільна необхідність для 

захист життя та здоров’я постраждалої особи) [4, с. 164]. 
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Слід звернути увагу, що законодавство умовою для винесення при-

пису із зобов’язанням покинути місце спільного проживання (перебу-

вання) постраждалої особи не передбачає наявність у кривдника іншо-

го місця проживання. Проте залишається без відповіді питання місця 

перебування кривдника, якому заборонено перебувати у спільному із 

сім’єю житлі, як за терміновим заборонним приписом, так і за обмежу-

вальним приписом. Поліцейські на строк до 10 діб або суд на строк до 

шести місяців (або до одного року, якщо строк було продовжено) в 

прямому сенсі виселяють людину на вулицю, без гарантій надання їй 

місця перебування, у випадку, якщо людині нікуди піти (до родичів, 

друзів, знайомих тощо) та немає коштів для тимчасової оренди житла 

на строк дії спеціальних заходів. 

Саме через це як поліція, так і суди все ще бояться виносити спеці-

альні заходи, бо в разі відсутності у кривдника іншого місця прожи-

вання його життя та здоров’я може піддатися небезпеці, що може ви-

кликати питання щодо обґрунтованості застосування спеціальних за-

ходів. Хоча пунктом 3 статті 25 Закону гарантується надання пріори-

тету безпеці постраждалої особи під час вирішення питання про вине-

сення термінового заборонного припису [5]. Так, протягом 2020 р. до 

поліції надійшло 208 784 заяв, повідомлень про вчинені правопору-

шення та інші події, пов’язані з домашнім насильством. Під час реагу-

вання на ці факти поліцейськими було винесено 41 963 термінових за-

боронних приписи (або у 20 % від отриманих заяв), які, як правило, 

передбачали заборону в будь-який спосіб контактувати з постражда-

лою особою, і лише поодинокі термінові заборонні приписи – зо-

бов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої 

особи та/або заборону на вхід та перебування в місці проживання (пе-

ребування) постраждалої особи. 

Для вирішення цієї ситуації, на нашу думку, по-перше, слід розро-

бити та впровадити єдині стандарти підготовки фахівців, які є пред-

ставниками суб’єктів, уповноважених на здійснення діяльності у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству. Це сприятиме одна-

ковому їх розумінню сутності проблеми домашнього насильства, на-

лежній підготовці щодо якісної оцінки наявних ризиків домашнього 

насильства та уникненню розбіжностей у тлумаченні законодавства у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству. 

По-друге, було б добре створити оплатні центри для тимчасового 

розміщення кривдників, яким немає куди піти, у разі винесення обме-

жувальних приписів. Що також буде сприяти можливості контролю за 

їхньою поведінкою. 

Можна стверджувати, що є всі підстави говорити про наявність 

прогресу в питаннях запобігання та протидію домашньому насильству, 
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з прийняттям нового Закону, який запровадив нові механізми боротьби 

з цим негативним явищем. Спеціальні заходи щодо протидії домаш-

ньому насильству є ефективним та законним способом захисту пост-

раждалих осіб, не порушують конституційних прав кривдників та 

спрямовані на виправлення їх протиправної поведінки. Водночас слід 

відзначити наявність прогалин в законодавстві та недоліки правозасто-

сувального характеру, які полягають у недостатньому застосуванні пе-

редбачених чинним законодавством термінового заборонного та об-

межувального приписів, які мають бути усунені найближчим часом. 
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАЗАВЛУЦЬКОЇ СІЧІ 

(1593-1638 рр.) 

 

Час заснування Січі на острові Базавлук датують восени 1593 р. ко-

ли козацька залога на Томаківці не витримала натиску кримських та-

тар і була зруйнована. Відновлення Січі не зайняло багато часу, адже 

козаки вже вправно і швидко вміли вибудовувати нові укріплені горо-

дки, остроги і фортеці за дніпровими порогами . Великий Луг був доб-

ре освоєний козаками, і тому обрання нового місця для облаштування 

Січі не випадково було обрано Базавлуцький острів. Локалізацію ост-

рова чітко визначив посол німецького імператора Рудольфа ІІ в Украї-

ні (1594 р.) Еріх Лясота, який приїхав на Запоріжжя з метою агітації 

козаків виступити на боці Австрії проти Туреччини. Лясота зазначив, 

що острів лежав у «Чортомлицькому Дніприщі, приблизно 2 милі. В то 

час на ньому був козацький табір» [1, c. 103]. 

Вибір місця для нової Січі зумовлювався насамперед його важкою 

доступністю для татар і турків. Не в змозі була швидко пересуватися 

по болотистій місцевості кіннота кримчаків. До того ж, як писав Боп-

лан, «Тут загинуло багато турецьких галер, що переслідували козаків, 

коли ті поверталися з Чорного моря. Запливши у ці лабіринти, вони 

(галери) не могли знайти дороги назад, а козаки, обстрілюючи їх зі 

своїх човнів, захованих за очеретами, завдавали їм жару. Відтоді гале-

ри не піднімаються вище, аніж на 4–5 льє. Розповідають, що у Війсь-

ковій Скарбниці в цих протоках козаки заховали багато гармат, і жо-

ден не може дізнатися, де саме. Бо, окрім того, поляки ніколи не бува-
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ють у цих місцях, козаки зберігають це у таємниці і не видають її» 

[2, c. 44]. 

Еріх Лясота залишив нащадкам цінні матеріали не лише про лока-

лізацію Січі, а й її військово-політичну організацію – кіш. Щоденник 

німецького посла став фактично першою документальною розповіддю 

про життя січового братства. Перебування у повних небезпеки умовах 

степу змушувало козаків, незважаючи на характер і відмінность в по-

ходженні, приходилось об’єднуватися у згуртоване товариство. Запо-

рожці прониклись духом взаємовиручки та взаємодопомоги й підкоря-

лися кошовим звичаям і традиціям, без яких немислимим було б їхнє 

існування. Січ давала козакам широкий простір для подвигів і слави, 

матеріального забезпечення, але водночас від них вимагалося суворого 

дотримання основ кошової організації. 

Вищим органом влади на Запорозькій Січі була рада, право участі в 

якій мали всі без винятку козаки. Для переобрання січової старшини 

щороку 1 січня збиралися загальні козацькі ради. Незалежно від часу, 

за потребою, скликалися неординарні ради для розгляду термінових і 

невідкладних питань, але обов’язково з присутністю кошового отама-

на. У час прибуття імператорського посла запорозький ватажок Богдан 

Микошинський перебував у морському поході, тому довелося зачекати 

більше тижня. Лише 20 червня Еріха Лясоту і його помічників – Стані-

слава Хлопицького та Якуба Генкеля – запросили до кола на раду ви-

класти суть місії. Посол звернув увагу на порядок голосування запо-

рожців. Після оголошення пропозиції козаки «розділилися на два кола, 

як завжди, коли обговорювали щось важливе. В одному була старши-

на, у другому – прості люди, яких називають черню. Обговоривши все 

між собою, чернь ухвалила своєю звичайною «acclamation» податися 

на службу до його цісарської величності, на знак чого кидала вгору 

шапки, після чого побігла до другого, старшинського кола і пригрози-

ла, що коли хтось буде проти, вони його втоплять у воді. Але старшина 

відразу погодилася» По залагодженні домовленості гриміли литаври і 

гарматні постріли [1, c. 104]. 

Кошовому отаману належала виконавча влада на Січі. Про значен-

ня цієї посади в козацькому товаристві та характер виборів кошового 

отамана яскраво свідчать спостереження Боплана: «Коли зберуться усі 

старі полковники і старі козаки, що користуються серед них пошаною, 

кожен з них віддає свій голос за того, кого вважає за найздібнішого, і 

той визначається більшістю голосів. Якщо обраний не хоче приймати 

посаду, відмовляється невмінням, малими заслугами, браком досвіду 

чи похилим віком, це йому не допомагає... Якщо обраний козак прий-

має на себе обов’язки старшого, то дякує зібранню за виявлену честь, 
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хоча [додає, що] недостойний і для такої посади нездатний, далі ж, од-

нак, урочисто запевняє, що докладе зусиль і старання, аби гідно пос-

лужити всім взагалі, так і кожному зокрема, і що завжди готовий пок-

ласти своє життя за своїх братів (так вони називають між собою один 

одного). На ці його слова кожен плеще в долоні, вигукуючи: «Слава! 

Слава!» і т. д. Потім усі один за одним відповідно до свого рангу йдуть 

вклонятися йому» Вибори кошового отамана знаменували кульміна-

ційний момент ради, оскільки від даної кандидатури значною мірою 

залежало життя на Січі протягом цілого року. Інші старшини – суддя, 

осавул, обозний та писар – не відігравали такої визначної ролі, як ко-

шовий. Влада останнього поширювалася не лише на січове військо, а й 

на всю територію Запорожжя. 

Особливе місце відводилося курінному отаману – безпосередньому 

начальникові куреня, своєрідного козацького земляцтва. Назви куре-

нів, як правило, походили від місцевості, де раніше проживали козаки 

на волостях. Кількість куренів не була стабільною. Михайло Слабчен-

ко нараховував їх на Базавлуці сім: Пашківський, Титарівський, Де-

рев’янківський, Поповичівський, Іванівський, Канівський, Дядьківсь-

кий [3, c. 328]. 

У майбутньому спостерігалася тенденція до зростання їхньої кіль-

кості. Це відбувалося з поповненням Січі вихідцями із різних регіонів 

Наддніпрянщини та Лівобережжя. У кожному курені проживало від 

кількох десятків до сотні й більше козаків. Від чисельності мешканців 

залежали й розміри запорозького житла – куреня, зробленого з вербо-

лозу, обмазаного глиною і вкритого очеретом. За свідченням Еріха Ля-

соти, покрівлею слугували кінські шкури. Очевидно, на той час козаки 

ще не встигли завершити зведення житлових приміщень, тимчасово 

залишивши літній варіант. Курені розташовувалися навколо січового 

майдану, де відбувалися козацькі ради. Ближче до майдану містився 

будиночок кошового отамана та пушкарня. 

Січ на Базавлуці стала справжньою військовою базою, звідси орга-

нізовувалися морські та сухопутні козацькі експедиції. Запорозька 

флотилія складалася з кількох десятків човнів, або ж чайок, основні 

параметри яких зафіксував Боплан: «близько 60 стіп завдовжки, 

10–12 стіп завширшки і 12 завглибшки. Таке судно не має кіля; його 

основа – це човен з верби або липи довжиною до 45 стіп. Збоку він 

обшивається і вивершується дошками від 10 до 12 стіп завдовжки і од-

нієї стопи завширшки, які прибиті дерев’яними цвяхами... Будуються 

вони, як звикли і наші теслі, з перегородками і поперечними лавами, а 

потім просмолюються. З кожного боку від 10 до 15 весел, і швидкість 

більша, ніж у турецьких веслових галер. Є також і щогла, на якій вони 
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напинають вітрило, використовують його лише в тиху погоду, а при 

сильному вітрі воліють веслувати» Гармати козаки здобували в боях, а 

зберігали їх до потреби як дорогоцінний скарб у дніпровських плав-

нях. Велике значення у справі консолідації козацтва мала боротьба 

проти турецько-татарської агресії. 

Із Базавлуцької Січі козаки майже щороку здійснювали військові 

походи до Очакова, Акермана, Кілії, Ізмаїлу, Гезлева, Кафи й інших 

турецьких замків на Північному Причорномор’ї. Козацькі чайки дося-

гали й берегів Анатолійського півострова, зокрема, фортець Синопа і 

Трапезунда. Запорожці навіть робили спроби «обкурити мушкетним 

димом самий Царгород». Особливої інтенсивності морські походи на-

брали на початку XVII ст., коли на чолі Війська Запорозького стояв 

гетьман Петро Конашевич Сагайдачний [4, c. 129]. 

Часто практикували козаки й піші експедиції в степ та сусідні краї-

ни. При цьому запорожці застосовували своєрідну тактику бою, яка 

давала перевагу на рівнинній місцевості. Польський військовий комі-

сар Якуб Собеський відзначив, що козаки везли на возах гармати, а 

«кожний, окрім рушниці і припасу, мусить мати ще сокиру, косу, за-

ступ, шнури і все інше потрібне для того, щоб сипати вали або 

позв’язувати вози, коли доводиться йти цілим військом оружною ру-

кою. Вони називають таке розташування возів табором, спереду і ззаду 

ставлять гармати, самі з рушницями прикривають боки, а коли велика 

небезпека наспіє, ховаються за вози і звідти бороняться немов з-за 

укріплення. Коли ж і цього замало, то зараз наповнюють вози землею і 

роблять з них міцніший вал. Такий спосіб козацької війни» Оборона 

табором давала запорожцям можливість стримувати більші сили про-

тивника протягом тривалого часу [5, c. 87]. 

До сьогодні збереглася велика кількість листів турецьких султанів, 

кримських ханів та інших високопоставлених осіб, в яких вони скар-

жилися польському уряду на українських козаків, намагалися викорис-

тати походи останніх як підставу для втручання у внутрішні справи 

Речі Посполитої. У відповідь влада заявляла, що не може покарати за-

порожців, оскільки вони їй не підпорядковані. 

Таким чином, Базавлуцька Січ, поставши на одному з дніпрових 

островів Запорожжя, протягом більш як чотирьох десятиліть служила 

центром свободолюбивої козацької громади. Запорозька твердиня була 

надійним форпостом боротьби проти турецько-татарської агресії. Ра-

зом з тим на Січі формувалися і згуртовувалися опозиційні сили щодо 

колоніального режиму в Україні. 
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ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 

 

Із запровадженням режиму карантину надзвичайної актуальності 

набуло питання щодо роботи вдома. Регулювання дистанційної роботи 

з’явилося відносно нещодавно – з кінця березня 2020 року, проте лише 

25.02.2021 року Президент України підписав Закон України «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення право-

вого регулювання дистанційної роботи» від 04.02.2021 № 1213-IX, 

яким до законодавства було внесено важливі зміни щодо регулювання 

надомної та дистанційної роботи [1]. 

Варто звернути увагу, що нововведення передбачають дві самос-

тійні форми роботи: дистанційну та надомну. Такі форми запрова-

джують додаткові можливості для зайнятості, сприяють оптимізації 

процесу праці та належному поєднанню працівниками сімейних та 

трудових обов’язків. 
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У період карантину та впровадження жорстких обмежувальних за-

ходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронаві-

русної хвороби (COVID-19) (обмеження руху громадського транспор-

ту, міжміського сполучення, пересування містом та комунікацій), коли 

працівники не можуть доїхати до місця роботи, а роботодавці у свою 

чергу – забезпечити достатній рівень захисту працівників, впрова-

дження вказаних режимів є особливо актуальним. 

Відтак, статтею 60-1 Кодексу законів про працю України (далі – 

КЗпП) закріплено нове поняття для трудового законодавства України, 

а саме термін «надомна робота». Згідно з наведеною вище статтею 

«надомною роботою» є форма організації праці, за якої робота викону-

ється працівником за місцем його проживання або в інших визначених 

ним приміщеннях, що характеризуються наявністю закріпленої зони, 

технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, ін-

струменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, необхідних для ви-

робництва продукції, надання послуг, виконання робіт або функцій, 

передбачених установчими документами, але поза виробничими чи 

робочими приміщеннями власника підприємства, установи, організації 

або уповноваженого ним органу [2]. 

Головною особливістю надомної роботи є прив’язка до адреси пра-

цівника, де він у подальшому виконуватиме свою роботу, і яку 

обов’язково необхідно вказати в договорі. 

Працівник у разі неможливості виконання роботи на фіксованому 

робочому місці з незалежних від нього причин має право змінити ро-

боче місце, за умови повідомлення роботодавця не менше ніж за три 

робочі дні до такої зміни способом, котрий визначений трудовим дого-

вором про надомну роботу. 

Вказана вище організація праці потрібна у тому випадку, якщо 

працівникові для роботи дійсно необхідно мати фіксоване робоче міс-

це, наприклад, коли потрібна установка будь-якого обладнання чи апа-

ратури. Проте в реаліях сьогодення робота з дому в розумінні Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удо-

сконалення правового регулювання дистанційної роботи» скоріше бу-

де рідкістю, ніж дистанційна. 

Не менш важливим є той факт, що на працівників поширюється за-

гальний режим роботи підприємства, установи, організації, якщо інше 

не передбачено трудовим договором. Стосовно питання оплати праці, 

то виконання надомної роботи не тягне за собою змін у нормуванні, 

оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників. 

Водночас, КЗпП обмежує категорії осіб, на яких поширюється по-

ложення статті 60-1, встановлюючи, що надомна робота може бути за-
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проваджена виключно для осіб, які мають практичні навички виконан-

ня певних робіт або можуть бути навчені таким навичкам. Вагітні жін-

ки, працівники, які мають дитину віком до 3 років або здійснюють до-

гляд за дитиною відповідно до медичного висновку до досягнення нею 

6 років, працівники, які мають 2 або більше дітей віком до 15 років або 

дитину з інвалідністю, батьки особи з інвалідністю з дитинства підгру-

пи А I групи, а також особи, які взяли під опіку дитину або особу з ін-

валідністю з дитинства підгрупи А I групи, можуть працювати на умо-

вах надомної роботи, якщо це можливо, зважаючи на виконувану ро-

боту, та власник підприємства, установи, організації або уповноваже-

ний ним орган має для цього відповідні ресурси та засоби [2]. 

Слід зазначити, що Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дис-

танційної роботи» від 04.02.2021 № 1213-IX було доповнено КЗпП ще 

статтею 60-2, якою закріплено нове поняття «дистанційної роботи». 

Відтак, «дистанційною роботою» є форма організації праці, за якої 

робота виконується працівником поза робочим приміщенням чи тери-

торією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з ви-

користанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Проаналізувавши та порівнявши поняття «надомної» та «дистан-

ційної» роботи, можна виокремити наступні особливості дистанційної 

роботи: 

1. На відміну від надомної роботи – на особу, що працює дистан-

ційно, не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, 

якщо інше не визначено трудовим договором, проте загальна трива-

лість робочого часу має відповідати визначеним законодавством та 

внутрішніми правилами підприємства нормам; 

2. Працівник самостійно встановлює власне робоче місце та є від-

повідальним за забезпечення безпечних (нешкідливих) умов праці при 

цьому. Тобто можна виконувати роботу в кав’ярні або в парку і несе 

відповідальність за безпечні та нешкідливі умови праці саме праців-

ник. Водночас, при надомній роботі місце працівника є фіксованим та 

не може бути змінено з ініціативи працівника без погодження з робо-

тодавцем; 

3. Загальноприйнятим є укладення трудового договору з таким 

працівником саме у письмовій формі, проте частина одинадцята статті 

60-2 КЗпП встановлює виняток, коли на час загрози поширення епіде-

мії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встано-

влених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної аг-

ресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого хара-

ктеру дистанційна робота може запроваджуватися наказом (розпоря-
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дженням) роботодавця без обов’язкового укладення трудового догово-

ру про дистанційну роботу в письмовій формі [3]. 

Отже, проаналізувавши питання законодавчого закріплення понят-

тя «дистанційна» та «надомна» робота в КЗпП, доходимо до висновку, 

що законотворцем враховані тенденції до збільшення кількості праців-

ників, які надають перевагу дистанційній формі роботи перед роботою 

з офісу/приміщення чи іншої території підприємства, установи чи ор-

ганізації роботодавця. Нові форми роботи створюють додаткові мож-

ливості для зайнятості, сприяють оптимізації процесу праці та належ-

ному поєднанню працівниками сімейних та трудових обов’язків. 
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Право на повагу до приватного і сімейного життя – право людини, 

яке насамперед передбачає невтручання в приватну та сімейну сферу 

життя. Важливість його захисту полягає у тому, що дані сфери є доволі 

вразливими, порушити їх конфіденційність та цілісність дуже легко, а 

відновити – досить складно. У свою чергу, національне та міжнародне 

законодавство створює низку гарантій для регулювання забезпечення 

повноцінної реалізації права особи на приватне та сімейне життя. 
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Українське законодавство передбачає, що збирання, зберігання, ви-

користання та поширення конфіденційної інформації про особу без її 

згоди можливе лише у випадках, визначених законом і лише в інте-

ресах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

Проте, як свідчить практика, державні органи зловживають своїми по-

вноваженнями щодо даного питання, наприклад, має місце незаконне 

збирання органами внутрішніх справ відомостей про заявника без його 

згоди. 

На офіційному сайті ЄСПЛ, з часу його створення, Суд виніс понад 

21 600 судових рішень. У 84% своїх рішень Суд визнав принаймні од-

не порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод державою-відповідачем, з яких 4.83% стосувалися права на по-

вагу до приватного та сімейного життя. У 2019 р. Суд виніс низку рі-

шень, в яких чітко простежуються актуальні позиції Суду щодо пору-

шення ст. 8 Конвенції. Отже, сьогодні проблема порушення права на 

повагу до приватного та сімейного життя досі є нагальною. 

Конституція України статтею 32 визначає, що ніхто не може зазна-

вати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, перед-

бачених Конституцією України. Це свідчить про те, що обов’язком 

держави є не тільки охорона відповідного права, а й контроль за обме-

женням такого права, не лише в аспекті конституційних вимог, а й – 

міжнародних зобов’язань. Дане положення також закріплене статтею 

8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Про-

блематика забезпечення даного права полягає у тому, що з однієї сто-

рони, приватне та сімейне життя – це невід’ємне фундаментальне пра-

во кожної особи, яке визнається рядом міжнародних актів та сприйма-

ється як право на усамітнення та приватний (не публічний) спосіб 

життя, а з іншого – питання щодо законності його обмеження стосовно 

державних інтересів допускається. Аналізуючи міжнародну норматив-

ну базу та практику ЄСПЛ можна перейняти міжнародний досвід для 

того, щоб ефективно імплементувати його у національне законодавст-

во з метою підсилення гарантування права на повагу до приватного і 

сімейного життя в національному законодавстві України, також задля 

виключення порушень у даній сфері. 

Рішенням Конституційного Суду України від 20 січня 2012 р. 

№ 2-рп/2012 визначається, що право на приватне та сімейне життя є 

засадничою цінністю, необхідною для повного розквіту людини в де-

мократичному суспільстві, та розглядається як право фізичної особи на 

автономне буття незалежно від держави, органів місцевого самовряду-

вання, юридичних і фізичних осіб [1]. В свою чергу Цивільний кодекс 

України відносить право на невтручання в особисте та приватне життя 
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до конституційних особистих немайнових прав, які перебувають під 

особливим захистом держави [2]. 

Проаналізувавши низку справ, які були розглянуть ЄСПЛ, можна 

зробити висновок, що приватне життя є місткою категорією, якій не-

можливо дати вичерпного визначення. Дана категорія ширша від права 

на особисте життя, і вона стосується таких сфер, всередині яких кожна 

людина вільна розвивати це поняття й наповнювати його певним зміс-

том. Воно охоплює такі сфери, як: а) фізична та психологічна ціліс-

ність особи, зокрема, медичне обслуговування, психіатричні огляди, 

психічне здоров’я; б) аспекти фізичної (функціональні властивості орга-

нізму – вік, стан здоров’я, швидкість реакції, зріст, сила та ін.) та соціа-

льної особистості людини (як члена суспільства, який перебуває у сфері 

впливу різних відносин, що складаються у процесі виробництва та спо-

живання матеріальних благ, – національність, сімейний стан, професія 

тощо), включаючи конфіскацію документів, необхідних для ідентифіка-

ції людини; в) прізвище особи, її репутація; г) фотографія; д) гендерна 

ідентифікація (усвідомлення індивідом своєї статевої належності, пере-

живання ним своєї маскулінності/фемінності та готовність виконувати 

визначену статеву роль), транссексуальність, сексуальна орієнтація, сек-

суальне життя; є) право на особистий розвиток (процес формування 

особистості в напрямах адаптації, індивідуалізації та інтеграції в суспі-

льстві) та створення і розвиток відносин з іншими людьми та зовнішнім 

світом; ж) право на самовизначення (гарантована можливість самороз-

витку та самореалізації людини) та особиста автономія; з) діяльність 

професійного та ділового характеру, а також обмеження на зайняття 

професійною діяльністю; і) досьє чи дані, що складаються службами 

безпеки чи іншими державними органами; й) інформація про ризики 

для здоров’я людини; к) обшуки та конфіскації; л) стеження за комуні-

каціями та телефонними розмовами тощо [3, ст. 15]. 

Слід також відзначити, що право на приватність є своєрідним бала-

нсом інтересів особистості та держави. Складність визначення права 

на недоторканність приватного життя полягає в тому, що воно з одно-

го боку індивідуальне (кордон між своїм приватним життям і публічні-

стю визначає сама людина, індивідуально і тільки для себе особисто; 

вона самостійно визначає, які відомості хотіла би залишити в таємни-

ці, і на які обмеження своєї особистої свободи готова піти), а з іншого 

– соціально обумовлене (претензії на встановлення меж громадського 

інтересу і ступеня обмеження прав громадян на приватність заявляє 

держава, і претензії ці також непостійні і змінюються разом зі зміною 

соціальних умов і під впливом багатьох факторів) [4, с. 4]. 
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Мішуровська С. наголошує, що українське законодавство швидко 
та логічно розвивається у векторі відповідності міжнародно-правовим 
зобов’язанням щодо захисту права на приватне та сімейне життя. Утім 
такий розвиток ускладнюється тривалим законодавчим процесом, який 
суттєво збільшує розрив між моментом прийняття рішення ЄСПЛ чи 
іншим міжнародним контрольним органом з прав людини та набран-
ням чинності відповідним актом українського законодавства. Україн-
ському законодавству характерні прогалини щодо ефективного право-
вого забезпечення захисту права на приватне та сімейне життя, такі 
прогалини виникли у зв’язку з несвоєчасним усвідомленням змісту 
права на приватне життя українським законодавством, а також через 
активну практику використання ЄСПЛ досвіду різних держав і ство-
рення певного правового стандарту, якого необхідно дотримуватися 
сторонам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
[12, с. 15]. Передусім, це стосується не визначення, зокрема, поняття 
«приватне життя» в законодавстві України. 

З огляду на вищевикладене, можна дійти висновку, що в Україні є 
необхідність подальшого виокремлення проблем, які стосуються реалі-
зації права на приватне та сімейне життя, зокрема дана проблема ви-
значається низкою незаперечних обставин: 

1) надзвичайно швидкий плин науково-технічного прогресу, що 
зумовлює появу щораз нових небезпек для даної сфери захисту; 

2) необхідність перейняти кращий європейський досвід та присто-
сування національного законодавства у чітку відповідність міжнарод-
но-правових стандартів; 

3) важливість чіткого визначення змісту права на приватне та сі-
мейне життя, його структурних елементів і форм прояву; 

4) необхідність глибокого всебічного аналізу меж можливого 
втручання з боку держави і суспільства у сферу приватного життя; 

5) потреба розробки ефективних юридичних засобів, за допомогою 
яких дане право забезпечувалося би належним чином. У цьому кон-
тексті є невід’ємним аналіз відповідної практики ЄСПЛ. 

Отже, право особи на невтручання в приватне та сімейне життя 
означає гарантовану державою можливість збереження конфіденцій-
ності інформації про себе та членів своєї сім’ї, недопущення поширен-
ня та використання такої інформації без згоди особи, а також 
обов’язок держави утримуватися від втручання у зазначені права осо-
би, крім випадків, коли цього потребує захист національної чи громад-
ської безпеки, захист прав та свобод інших осіб. 

У свою чергу, основними європейськими стандартами щодо забез-
печення захисту права особи на повагу до приватного і сімейного жит-
тя відповідно до практики ЄСПЛ є: 
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1) широке тлумачення права на повагу до приватного і сімейного 

життя особи, яке включає право на ім’я, право на конфіденційність 

особистої інформації, право на сімейне життя тощо; 

2) гарантування права особи на захист, включаючи судовий захист, 

від порушення зі сторони органів державної влади її прав на приватне 

сімейне життя; 

3) встановлення у національному законодавстві чітких вимог та 

меж втручання держави у відповідне право особи, включаючи винятки 

та обмеження права особи на повагу до особистого та сімейного жит-

тя; наявність окремих недоліків національного законодавства у сфері 

регулювання захисту відповідного права є порушенням ст. 8 Конвен-

ції; 

4) за загальним правилом, держава має утримуватися від втручання 

у зазначені права особи, крім випадків, коли цього потребує захист на-

ціональної чи громадської безпеки, захист прав та свобод інших осіб; 

5) у виняткових випадках допускається втручання держави у право 

особи на повагу до особистого та сімейного життя, однак таке втру-

чання має бути пропорційним, забезпечувати дотримання справедли-

вого балансу між конкуруючими державними та приватними інтереса-

ми та таким, що відповідає вимогам, які встановлені у демократичному 

суспільстві [6]. 
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