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Первинне кваліфікаційне 
оцінювання суддів. 
Перший досвід Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів 
України  та результати перевірки 
суддів, призначених на посаду 
судді вперше, щодо можливості 
здійснення ними правосуддя

29 березня 2015 року набрав чинності Закон 
України «Про забезпечення права на справедливий 
суд». Окрім викладення в новій редакції Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», вказаним 
нормативним актом введено абсолютно нову та 
загальнообов’язкову для усіх суддів судів загальної 
юрисдикції процедуру – первинне кваліфікаційне 
оцінювання з метою підтвердження можливості 
здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Відповідно до пункту 6 розділу ІІ «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про забез
печення права на справедливий суд» Вища кваліфі
каційна комісія суддів України забезпечує прове
дення первинного кваліфікаційного оцінювання 
суддів з метою прийняття рішень щодо можливості 
здійснення ними правосуддя у відповідних судах. 
Згідно з вимогами цього Закону судді Верховного 
Суду України та вищих спеціалізованих судів повин
ні пройти таке оцінювання протягом 6 місяців з дня 
набрання цим Законом чинності, судді апеляційних 
судів – упродовж двох років, судді місцевих суддів 
проходять таке оцінювання відповідно до графіка, 
що встановлюється Вищою кваліфікаційною комісі
єю суддів України. Судді, які подали до Комісії на 
момент набрання чинності Законом заяву про 
обрання суддею безстроково, проходять первинне 
кваліфікаційне оцінювання першочергово.

Підготовчі дії для забезпечення проведення пер
винного кваліфікаційного оцінювання були розпо
чаті Комісією ще до набрання чинності Законом 
України «Про забезпечення права на справедливий 
суд» відразу після його прийняття 12 лютого 2015 

року. З метою проведення оцінювання Комісією 
було створено робочу групу щодо формування 
суддівських досьє та напрацювання відповідних 
процедур наповнення досьє актуальною та 
об’єктивною інформацією. Станом на 28 червня 
2015 року у Комісії перебували суддівські досьє 
усіх суддів Верховного Суду України та вищих спе
ціалізованих судів. До 28 вересня 2015 року 
Державною судовою адміністрацією України пере
дані досьє на усіх суддів апеляційних судів, і до 
початку квітня 2016 року Комісія отримала усі суд
дівські досьє суддів першої інстанції.

Відповідно до статей 83–86 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» порядок та методологія 
кваліфікаційного оцінювання суддів визначається 
Комісією за погодженням із Радою суддів України. 
Така ж процедура передбачена і для іспиту як етапу 
кваліфікаційного оцінювання. З огляду на тривалий 
час погодження вказаних документів, неодноразо
ву відмову Ради суддів України погодити запропо
новані Комісією редакції перелічених вище норма
тивних документів, ініціювання звернення до 
Конституційного Суду України на предмет закон
ності норм Закону України «Про забезпечення 
права на справедливий суд» у частині первинного 
кваліфікаційного оцінювання документи, якими 
регулюється проведення кваліфікаційного оціню
вання суддів, були остаточно погоджені Радою 
суддів України лише 11 грудня 2015 року.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України прий
няла рішення про проведення первинного 
кваліфі каційного оцінювання суддів наприкінці 
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січня 2016 року. До списку перших 100 суддів, які 
мали пройти первинне кваліфікаційне оцінювання, 
було включено суддів місцевих загальних судів, які 
звернулися до Комісії із заявами про їх рекоменду
вання для обрання на посаду судді безстроково.  
З огляду на закінчення у цих суддів повноважень 
ще у 2015 році, положення закону щодо першочер
гового оцінювання такої категорії суддів, їхнє  
оцінювання було вирішено провести з 17 лютого 
по 31 березня 2016 року.

Визначений Комісією та погоджений Радою суд
дів України Порядок і методологія кваліфікаційного 
оцінювання суддів закріплює особливий характер 
первинного кваліфікаційного оцінювання. 
Відповідно до пункту 5.6 Порядку етапами первин
ного кваліфікаційного оцінювання суддів є іспит та 
дослідження суддівського досьє і проведення із 
суддею співбесіди. Іспит під час первинного кваліфі
каційного оцінювання полягає у складенні суддею 
анонімного письмового тестування та виконання 
практичного завдання. 

Особливості іспиту під час проведення первин
ного кваліфікаційного оцінювання визначені також 
розділом VIII Положення про порядок складення 
іспиту та методику його оцінювання під час кваліфі
каційного оцінювання судді. Згідно з пунктом 8.7 
Положення тестування під час проведення первин
ного кваліфікаційного оцінювання проводиться у 
формі письмового викладення суддею запропоно
ваних кваліфікаційною палатою або колегією поло
жень усталених правових позицій Верховного Суду 
України та практики Європейського суду з прав 
людини. Пункт 8.8 Положення визначає засади про
ведення другої складової іспиту – виконання прак
тичного завдання, яке здійснюється шляхом обго
ворення із суддею на засіданні колегії чи кваліфіка
ційної палати змодельованої практичної ситуації, 
зокрема з процесуальних питань.

На виконання вимог вказаних нормативних актів 
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України від 28 січня 2016 року № 7/зп16 оголоше
но проведення протягом лютогоберезня 2016 
року первинного кваліфікаційного оцінювання суд
дів, затверджено список суддів, які проходитимуть 
оцінювання, графік проведення первинного 
кваліфі каційного оцінювання та перелік завдань 
для проведення анонімного письмового тестуван
ня суддів.

Протягом вказаного часу участь в оцінюванні 
взяли 94 судді. За результатами проведеного оці
нювання 69 суддів підтвердили можливість здій
снювати правосуддя у відповідному суді. Не під
твердили можливості здійснювати правосуддя на 
своїх посадах і направлені до Національної школи 
суддів України для проходження перепідготовки  
12 суддів. Після завершення перепідготовки на суд

дів чекає повторне кваліфікаційне оцінювання та 
прийняття Комісією рішення щодо подальшої суд
дівської кар’єри.

Предметно, що процедура повторного кваліфіка
ційного оцінювання суддів буде дещо складнішою 
та передбачає детальнішу перевірку професійного 
рівня судді, зокрема, з урахуванням того, що суддя 
пройшов перепідготовку в Національній школі суд
дів України та мав достатньо часу для підвищення 
своєї кваліфікації. Особливостями повторного ква
ліфікаційного оцінювання є:

− використання системи балів під час визначен
ня результатів іспиту та існування «прохідного 
бар’єру», який не може бути меншим за 75 % від 
загальної кількості балів;

− письмовий формат виконання практичного 
завдання, який передбачає підготовку суддею про
екту рішення з відповідної спеціалізації суду;

− настання більш значущих юридичних наслідків 
у випадку негативного результату оцінювання – 
звернення Комісії до Вищої ради юстиції з подан
ням про звільнення судді у зв’язку з порушенням 
присяги.

За результатами первинного кваліфікаційного 
оцінювання суддів місцевих судів загальної юрис
дикції стосовно 12 суддів Комісія не змогла визна
читися з остаточним рішенням. Причиною цього 
стала необхідність більш детального з’ясування 
обставин та оцінки фактів, які стали відомі під час 
співбесіди. До таких випадків віднесені і непооди
нокі факти, коли судді не змогли переконати 
Комісію щодо правомірності та доброчесності 
володіння та придбання окремого коштовного 
майна (нерухомість, автомобілі тощо). Стосовно 
таких суддів Комісією оголошено перерву для 
з’ясування обставин, виявлених під час вивчення 
досьє, для проведення додаткової перевірки та 
звернення до уповноважених компетентних орга
нів для перевірки виявлених фактів.

За період з лютого по березень 2016 року на пер
винне кваліфікаційне оцінювання 7 суддів не 
з’явилися. Троє з них у період проведення оціню
вання звільнені з посади судді Указом Президента 
України, решта суддів повідомили Комісію про 
наявність поважних причин відсутності. 

На час підготовки цієї інформації відповідно до 
вимог Закону України «Про забезпечення права 
на справедливий суд» Комісією проведено пер
винне кваліфікаційне оцінювання більше ніж 100 
суддів апеляційних судів міста Києва та Київської 
області, ведеться постійна робота щодо плануван
ня, вдосконалення процедури наповнення суддів
ських досьє, методичного забезпечення кваліфі
каційного оцінювання з метою проведення кон
курсів серед суддів на заміщення вакантних 
посад.
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Закріплення прав людини 
та основоположних свобод 
у маловідомих проектах 
вітчизняних 
конституційних актів 
першої половини XX століття 

У статті досліджується обсяг та форма закрі-
плення прав людини та основоположних свобод у 
маловідомих проектах вітчизняних конституційних 
актів першої половини ХХ століття. На основі єв-
ропейських стандартів гарантування прав людини 
та основоположних свобод детально аналізується 
зміст проекту конституційного закону «Основні 
права і обов’язки українських громадян» Теодота Галі-
па та проекту конституції «Нарис проєкт основних 
законів /Конституції/ Української держави» 1939 року 
Миколи Сціборського.

Ключові слова: права людини та основоположні сво-
боди, проект конституційного закону «Основні пра-
ва і обов’язки українських громадян» Теодота Галіпа, 
проект конституції «Нарис проєкт основних законів/
Конституції/ Української держави» 1939 року Миколи 
Сціборського.

А. Медвидь. Закрепление прав человека и осново-
полагающих свобод в малоизвестных проектах 
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Ефективність і якість судочинства, діяльності 
судової системи − невід’ємна складова якості та 
ефективності функціонування держави загалом, 
адже судова влада є частиною державної влади. 
Угодою про асоціацію з Євросоюзом [1] Україна 
проголосила згоду на посилення співробітництва у 
сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забез
печення верховенства права та поваги до прав і 
основоположних свобод людини, зміцнення судо
вої влади, підвищення її ефективності, гарантуван
ня її незалежності та неупередженості. Тож міжна
родні та європейські стандарти у сфері судочинства 
повинні стати для нашої держави орієнтиром і прі
оритетом у подальшому розвитку. Конвенція про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 
року [2], ратифікована Верховною Радою України 
[3], згідно зі статтею 9 Конституції України [4] є час
тиною національного українського законодавства 
та підлягає обов’язковому застосуванню. 

Саме цим і зумовлюється актуальність дослі
дження проблематики прав та свобод людини і 
громадянина загалом, та як інституту конституцій
ного права України зокрема. Водночас такий науко
вий аналіз беззаперечно потрібно проводити з 
урахуванням історичного контексту, тобто беручи 
до уваги попередній позитивний досвід конститу
ційної регламентації прав людини та основополож
них свобод. 

Тематика прав та свобод людини і громадянина, а 
також їх конституційного закріплення в Україні вже 
тривалий час є предметом досліджень вітчизняних 
науковців. У цих сферах правової науки накопиче
но значний масив бібліографічного матеріалу. До 
прикладу, у спеціальній літературі розгляд вказа
них проблем проводився у працях таких науковців, 
як В. Н. Денисов, В. І. Євінтов, Т. М. Заворотченко, 
Н. І. Карпачова, М. І. Козюбра, А. М. Колодій,  
М. П. Орзіх, В. Ф. Погорілко, Ж. М. Пустовіт,  
П. М. Рабінович, М. І. Ставнійчук, П. Б. Стецюк,  
Б. Й. Тищик, Ю. М. Тодика, О. Ф. Фрицький та ін.

Проте ціла низка питань щодо ґенези закріплен
ня прав людини та основоположних свобод у 

вітчизняних проектах конституційних актів та його 
відповідності європейським стандартам прав особи 
залишаються майже недослідженими. Зважаючи на 
це, дослідження регламентації прав людини та 
основоположних свобод у маловідомих проектах 
вітчизняних конституційних актів першої половини 
ХХ століття визначено метою цієї публікації. 

Як слушно зауважує Н. Єфремова, на відміну від 
офіційних проектів Конституцій УНР, Української 
Держави, ЗУНР та УНР доби Директорії, ще й сьо
годні залишаються маловідомими так звані при
ватні або неурядові розробки [5, с. 69]. Прикладом 
цього є конституційноправовий документ 
«Основні права і обов’язки українських громадян» 
[6], який був створений приблизно у 1920 році 
відомим українським громадськополітичним дія
чем на Буковині початку ХХ ст. Теодотом Галіпом 
(18871943). У науковій літературі робляться при
пущення, що автор готував цей документ як части
ну проекту майбутньої «другої» Конституції УНР 
1920 року  або, дотримуючись традицій конститу
ційного права Австрії, вбачав за краще підготува
ти проект окремого конституційного закону на 
кшталт «Основного державного закону про загаль
ні права громадян для королівств і земель, пред
ставлених у Рейхсраті» від 21 грудня 1867 року 
[5, с. 71; 7, с. 267269]. Відповідь на це запитання 
може надати нам аналіз тексту проекту «Основні 
права і обов’язки українських громадян» [6].  

Праця Т. Галіпа має вигляд друкованої чернетки, 
викладеної українською мовою на дев’яти аркушах, 
та складається зі вступу і восьми розділів («Окрема 
особа», «Сімейний зв’язок», «Зібрання і спілки», 
«Віра і церковні громади», «Наука і школи», «Мова і 
народність», «Праця і господарське життя», «Спільні 
права і обов’язки»), які загалом налічують 52 статті. 
У вступі проекту закону автор вказує, що спосіб 
його викладу «запозичено з нової німецької 
Конституції 1919 року». Тим часом ст. 52 (остання 
стаття) проекту розкриває правову природу вказа
ного акта. Зокрема, врегульовуючи можливий 
порядок набрання юридичної сили проектом, вона 
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визначає його як «Основний закон про права і 
обов’язки українських громадян». 

Отже, потрібно констатувати, що згаданий доку
мент є проектом так званого конституційного зако
ну, який покликаний на найвищому рівні врегулю
вати певну спеціальну групу суспільних відносин. З 
метою їх окреслення у першу чергу звернемо увагу 
на назву документа − «Основні права і обов’язки 
українських громадян» та уже згадувану ст. 52 про
екту, де наголошується, що закон повинен врегу
лювати «права і обов’язки українських громадян». 
Проте у вступі проекту автор зазначає, що «…окрім 
прийнятих у всіх ліберальних конституціях «прав 
людини», проект подає й ті категоричні вимоги 
соціальної і національної справедливості, які явля
ються закріпленими назавжди здобутками нашого 
віку». Більше того, зміст проекту включає положен
ня щодо закріплення не лише правового статусу 
громадянина, але й прав людини та основополож
них свобод. До прикладу, таємниці листування (ст. 4), 
свободи преси (ст. 6), свободи релігії (ст. 14), свобо
ди науки і навчання (ст. 18), захист власності (ст. 33) 
тощо. Окремі положення проекту спрямовані на 
врегулювання прав та обов’язків, зокрема особи та 
держави, використовуючи терміни «кожен має 
право» (ст. 31) або «кожному вільно» (ст. 32).

Зважаючи на це, доходимо висновку, що 
конституційноправовий документ «Основні права і 
обов’язки українських громадян» авторства Т. Галіпа 
є одним із перших вітчизняних проектів спеціаль
ного конституційного закону, предметом регулю
вання якого визначено правовий статус людини та 
громадянина. 

Приміром, у розділі І «Окрема особа», до якого 
включено 7 статей досліджуваного проекту, про
голошується: право громадян «жити по всій Україні 
і оселятися, прикладати працю та набувати майно в 
якому завгодно місці України» (ст. 1); воля громадя
нина, у межах закону, та недоторканність його 
особи, тоді як обмеження свободи можливе тільки 
на підставі судового наказу, згідно із законами  
(ст. 2); недоторканність житла громадянина та заборо
на «без дозволу господаря або його сім’ї входити 
при зброї до домівки або на обійстє українця. 
Урядовці і слуги всіх назв державної охорони 
можуть в мирний час туди входити тільки на під
ставі письменного судейського наказу, який має 
бути показаний і в якому мають бути зазначені 
поводи і розміри урядового втручання» (ст. 3); 
таємниця листування та можливість конфіскації 
листів та «инших особистих писань» лише на під
ставі судового наказу (ст. 4); свобода вираження 
думки усно, письмово, «друком або малюнком» 
(ст. 5); свобода преси та скасування цензури, за 
винятком воєнного часу (ст. 6); право громадян 
подавати скарги та прохання (ст. 7).

Розділ ІІ «Сімейний зв’язок» конституційного про
екту Т. Галіпа містить чотири статті та наголошує, 
зокрема, що «підставою існування і приросту 
Української Нації є здорова сім’я. Сімейне життє і 
чистота сімейних стосунків оберігаються законо
давством» (ст. 8). Розділ ІІІ «Зібрання і спілки» є най
меншим за обсягом та налічує лише дві статті, які 
передбачають право громадян «в мирний час без 
попереднього дозволу сходитися без зброї на 
народні зібрання» (ст. 12) та створювати товариства 
і спілки для цілей, «які не суперечать карним зако
нам» (ст. 13). Свобода релігії закріплювалась у ст. 14 
розділу ІV «Віра і церковні громади», де зазначало
ся: «В Державі існує повна воля віри і терпимість». 
Інші статті вказаного розділу передбачали право 
вільно здійснювати релігійні обряди (ст. 16), а також 
заборону проповідувати зневагу до іншої віри та 
ображати «почуття инаковіруючих» (ст. 17). 

У розділі V «Наука і школа» автор наголошує на 
свободі розвитку науки і навчання (ст. 18). Вказаний 
розділ є достатньо об’ємним (загалом налічує вісім 
статей) і встановлює основні принципи виховання 
учнів та охорони молоді, при цьому зазначаючи: «В 
Державі обов’язує загальна шкільна повинність. В 
кожній громаді повинна бути народна школа. Наука 
і учебники в народній школі подаються безплатно» 
(ст. 21), «державне шкільництво збудоване на орга
нічнім переході від народної школи до середньої, а 
від цеї до вищої» (ст. 22). «Невідбиральне» право 
всіх народностей зберігати і розвивати свою народ
ність і мову гарантується у ст. 26 розділу VI «Мова і 
народність», водночас ст. 33 розділу VII «Праця і 
господарське життя» гарантує охорону законом 
майна особи і вказує, що лише законом можуть 
бути встановлені обмеження щодо розміру майна 
та окремі випадки його «вивласнення». Ст. 45 цього 
розділу передбачає охорону законом розумової 
праці, авторського права, винаходів та іншого. 
Останній розділ VIII «Спільні права і обов’язки» про
екту «Основні права і обов’язки українських грома
дян» встановлює рівність прав усіх громадян та 
чоловіка і жінки (ст. 47), а також рівність політич
них, зокрема виборчих, прав громадян незалежно 
від релігії, національності та мови (ст. 48).

Аналізуючи наведені положення, потрібно пого
дитися з думкою  Н. Єфремової, яка вказує на дві 
суттєві вади розділу І «Окрема особа» проекту кон
ституційного закону Т. Галіпа. Це, поперше, відсут
ність гарантування державою громадянинові права 
на життя, честь і гідність, та, подруге, відсутність 
гарантій забезпечення природних прав для тих, хто 
не є громадяном України. Водночас науковець вка
зує, що поясненням останнього можуть бути тради
ції конституційного права тогочасної Української 
Народної Республіки, оскільки у Законі «Про грома
дянство УНР» особи, які не визнали себе громадя
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нами держави, повинні були залишити її впродовж 
шести місяців [5, с. 71]. Також до недоліків проекту 
закону «Основні права і обов’язки українських гро
мадян»  порівняно із закріпленням прав людини та 
основоположних свобод Конституцією УНР 1918 
року можна віднести відсутність заборони смерт
ної кари, тілесних покарань та детального визна
чення принципів виборчого права. До того ж зазна
чимо, що всі інші види прав людини та основопо
ложних свобод, закріплені у Конституції УНР 1918 
року, знайшли своє відображення в аналізованому 
неофіційному проекті конституційного закону.  

Водночас перевагами проекту конституційного 
закону Т. Галіпа є розширене закріплення права на 
сімейне життя (шлюб) (розділ ІІ «Сімейний зв’язок») 
та права на науку і навчання (освіту) (розділ V 
«Наука і школа»). Зауважимо, що положення цих 
розділів проекту певним чином перекликаються та 
доповнюють один одного. Зокрема, гарантуючи 
право на сімейне життя, розділ ІІ вказує, що мате
ринство охороняється Державою (ст. 9), а вихован
ня дітей «на здорових, моральних і придатних гро
мадян – це право і обов’язок родителів, за чим 
наглядає Держава» (ст. 10). Тоді як розділ V наголо
шує, що «у всіх школах треба виховувати в учнях 
чесність, правдомовність, точність, сумлінність і 
прив’язаність до народного побуту і до Держави …» 
(ст. 24) і «задля охорони молодіжи від злого впливу 
нездорової літературної і світописної продукції, 
краєві (земські) і міські самоврядування можуть 
припиняти в своїй окрузі поширюванє таких літе
ратурних і світописних творів» (ст. 25). Слід зазна
чити, що важливість закріплення прав людини на 
шлюб та освіту на найвищому рівні згодом було під
тверджено їх гарантуванням Конвенцією про захист 
прав людини та основоположних свобод 1950 року 
та додатковими протоколами до неї. 

Іще однією позитивною ознакою проекту закону 
«Основні права і обов’язки українських громадян» 
Т. Галіпа є встановлення у ньому  принципу рівності 
громадян як фундаментальної засади конститу
ційноправового статусу особи (ст.ст. 11, 47, 48, 49 
проекту), про що вже зазначалось у науковій літе
ратурі [8, с. 58].

Ураховуючи викладене, доцільно сказати, що 
«Основні права і обов’язки українських громадян» 
авторства Т. Галіпа слід розглядати як важливий 
елемент генези українського конституціоналізму, 
оскільки він є одним із перших вітчизняних проек
тів спеціального конституційного закону, предме
том регулювання якого визначено правовий статус 
людини та громадянина, хоча у цьому проекті не 
відображено всіх прав людини та основоположних 
свобод, регламентованих Конституцією УНР 1918 
року (до прикладу, відсутня заборона смертної 
кари та тілесних покарань). Проте перевагами вка

заного проекту конституційного закону є розшире
не закріплення права на сімейне життя (шлюб) та 
права на науку і навчання (освіту), важливість 
гарантування яких підтверджена Конвенцією про 
захист прав людини та основоположних свобод 
1950 року та додатковими протоколами до неї. 

Відродження української державності, наслідком 
якого став розвиток інституту прав людини та осно
воположних свобод у конституційних актах УНР, 
Української Держави, ЗУНР, Директорії та їх проек
тах, було перервано окупацією етнічних україн
ських територій в 19191920 роках військами сусід
ніх держав – Радянською Росією (РРФСР), Польщею, 
Румунією та приєднанням Закарпаття до 
Чехословаччини. За таких обставин боротьба укра
їнської нації за право на самовизначення, зокрема 
й у другій чверті ХХ століття, створювала історичне 
політикоправове підґрунтя для розвитку вітчизня
ної конституційноправової доктрини захисту прав 
та свобод особи. Підтвердженням цього є розробка 
у вказаний період як проектів вітчизняних консти
туційних актів, так і політикоправових документів, 
які створювались або у підпіллі, або в еміграції. 

Так, Програма партії Народної Волі (утворена у 
травні 1924 року), прийнята з’їздом ПНВ 25 квітня 
1926 року, зокрема, вимагала: гарантій рівності для 
всіх громадян, включаючи скасування політичних 
привілеїв для трудящих; справжньої свободи слова, 
совісті та друку; свободи зміни місця проживання; 
свободи організацій, профспілок та страйків  
[9, с. 145]. Своєю чергою програма II Народного 
з’їзду Українського НаціональноДемократичного 
Об’єднання (УНДО), прийнята 1920 листопада 1926 
року, ставила за мету створення Соборної 
Незалежної Демократичної Української Держави 
на всіх етнографічних землях України. Як говорило
ся в програмі, УНДО бореться, зокрема, за загальні, 
рівні, пропорційні, прямі і таємні вибори у всі пред
ставницькі органи України; справжню рівність гро
мадян перед законом; свободу друку, віри, вибору 
місця проживання, страйків; особисту свободу і 
недоторканність житла, таємницю листування та 
незалежний суд [9, с. 173].

Схожі положення ми знаходимо і в «Нарисі про
єкту основних законів /Конституції/ Української дер
жави» [10], розробленому за дорученням Андрія 
Мельника у вересні 1939 року діячем УНР та ОУН, 
полковником, ідеологом українського організова
ного націоналізму Миколою Сціборським 
(1898−1941), який за фахом був інженером
економістом. У передмові вказаного проекту автор 
наголошує, що цей конституційний нарис було опра
цьовано на підставі засад, що їх визначає політична 
програма Організації Українських Націоналістів. 

Основна частина нарису складається з одинадця
ти розділів, останнім з яких є розділ «Обов’язки і 
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права громадян». Цей розділ містить найбільшу 
кількість артикулів зпоміж інших розділів (31 арти
кул) та врегульовує правовий статус не лише гро
мадян Української Держави, але й іноземців − 
«чужинців». 

Перші два артикули розділу ХІ проекту 
«Конституції Української держави» М. Сціборського 
є досить цікавими, оскільки носять певний засад
ничий характер та визначають загальні принципи 
побудови взаємовідносин між громадянином та 
державою. Так, артикул 1 наголошує, що «суспільна 
вартість громадян зумовлюється їх творчістю й 
тими користями, які вони приносять національній 
спільноті», водночас артикул 2 передбачає, що 
«праця − це етична засада, що зобов’язує всіх гро
мадян Української Держави та визначає їх 
національносуспільну вартість. Ухилення від 
обов’язку праці рівнозначне соціяльному парази
тизмові… Права громадян Української Держави 
зумовляються їх обов’язками перед Нацією та 
Державою» [10]. 

Продовжуючи правову регламентацію правово
го статусу особи, досліджуваний розділ проголо
шує: «Всі громадяни Української Держави, як чоло
віки, так і жінки, рівні перед державними закона
ми… Жінка в Українській Державі має всі цивільні 
та політичні права, нарівні з чоловіками (арт. 5) за 
винятком схоплення на гарячому вчинку й у випад
ках, що їх передбачає окремий закон, українського 
громадянина не вільно арештувати, чи піддати осо
бистому трусові без наказу відповідної влади. За 
винятком випадків, передбачених законом, аре
штованого українського громадянина належить 
впродовж 48 годин доставити до відповідної судо
вої влади, що рішає про його дальше задержання в 
арешті або звільняє зпід арешту (арт. 7); карне 
переслідування й вимір кари переводиться тільки 
на підставі існуючого закону. Нікого не можна 
позбавити належного суду… (арт. 8); подружжя, як 
підстава законного життя, моралі, існування та роз
вою Нації, стоїть під охороною закону. В Українській 
Державі визнається церковний і цивільний шлюб… 
(арт. 9); українська Держава визнає свободу сумлін
ня й вірувань, оскільки вони не йдуть у розріз з 
добром і мораллю Української Нації. Нікого не 
можна змушувати до участі в реліґійних чинностях 
чи обрядах або належати до якогонебудь віроіспо
відання. Кожному забезпечується вільність зміни 
віроісповідання… (арт. 10); кожний громадянин 
може зміняти місця побуту й переносити свою 
власність у межах держави, коли немає на це вираз
ної заборони закону, чи адміністративної влади 
(арт. 12); забезпечується кожному вільність науки, 
навчання і наукових дослідів (арт. 14); держава 
контролює всі роди видавничої діяльности, зокре
ма пресу. Матеріяльна та інша участь чужинців у 

видавничій і пресовій діяльности допускається 
лише за окремим дозволом влади й підлягає її 
контролі… (арт. 16); праця, здоровля й життя гро
мадян Української Держави стоять під охороною 
закону… (арт. 17); право власности на всі матері
яльні добра належить Нації. Нація виделеґовує свої 
компетенції фізичним й правним особам, що висту
пають суб’єктами даного їм Нацією права володіти 
майном, передавати його в спадщину й бути праце
давцями (арт. 21); приватна власність стоїть під 
охороною закону. Спосіб вивласнення або обме
ження приватної власности визначить окремий 
закон (арт. 23); чужинці, що перебувають на терито
рії Української Держави, за винятком осіб з правом 
екстериторіяльності, підлягають її законам на 
загальних для всіх підставах. Вони не користають з 
політичних прав українських громадян, з усіх інших 
прав користають, поскільки закон не визначив у 
тому напрямі обмежень (арт. 31)» [10].

Як бачимо, наведені положення загалом закріп
люють основну частину прав людини та основопо
ложних свобод, гарантованих Конвенцією про 
захист прав людини та основоположних свобод 
1950 року та додатковими протоколами до неї. На 
кшталт: права на життя (арт. 17), права на свободу і 
особисту недоторканність (арт. 7), права на справед
ливий суд та ніякого покарання без закону (арт. 8), 
свободи думки совісті та релігії (арт. 10), права на 
шлюб (арт. 9), обмеження на політичну діяльність 
іноземців (арт. 31), захисту власності (арт. 2123), 
права на освіту (арт. 14, 15), права на вільні вибори 
(арт. 2 розділу ІV), свободи пересування (арт. 12), 
рівності чоловіка та жінки (арт. 5). 

Водночас певні із гарантованих прав та свобод 
знаходять своє додаткове розкриття в інших розді
лах проекту конституції М. Сціборського. Так, закрі
плення права на вільні вибори здійснюється у роз
ділі ІV «Державний Сойм», а  свобода совісті та 
релігії тісно пов’язана із розділом ІІ проекту, що має 
назву «Держава і Церква». У ньому передбачено, 
що «Українська Держава признає реліґію за велику 
цінність, що сприяє розвитку духовноморальних 
сил людини, суспільства й Нації» [10]. Водночас 
окремі права людини та основоположних свобод 
регламентуються у нарисі із суттєвими обмеження
ми або у досить специфічній формі. До прикладу, 
свобода пересування у межах держави встановлю
ється з можливістю її обмеження законом або 
рішенням адміністративної влади. При цьому такі 
обмеження не пов’язані із введенням воєнного чи 
надзвичайного стану, а отже, можуть вводитися за 
загальним правилом, і не лише на підставі закону, 
але й на підставі нормативних чи індивідуальних 
рішень адміністративної влади. Група політичних 
прав громадянина теж викладена зі своїми особли
востями. Так, згідно з арт. 2 розділу ІV «Державний 
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Сойм» проекту вибори до законодавчого органу 
відбуваються на підставі загального, рівного, без
посереднього та таємного голосування. Разом з 
тим арт. 7 та 8 розділу ІХ «Професійностанова й 
суспільна організація держави» проекту наголошу
ють: «Існування політичних партій, ґруп, орґаніза
цій та ідеольоґічних вільних гуртів − заборонене в 
Українській Державі. Одинокою ідеольоґією, що 
виховує громадян Української Держави, є ідеольо
ґія Українського Націоналізму, а одинокою формою 
політичної орґанізації суспільства є Орґанізація 
Українських Націоналістів» [10].

Іще одним таким прикладом є право власності та 
його захист. Так, відповідно до арт. 2127 ХІ розділу 
нарису право власності на всі матеріальні блага 
належить Нації, яка делегує свою компетенцію фізич
ним та юридичним особам, як суб’єктам права воло
діння майном, права передачі його у спадщину та 
прав працедавця. Водночас підставою права на при
ватну власність (яке охороняється законом) є праця, 
при цьому встановлюються зобов’язання застосову
вати власність на користь Нації. У випадку її антисо
ціального використання або використання на цілі, 
що суперечать моралі та добрим звичаям суспіль
ства, власність підлягає конфіскації. Своєю чергою  
нагромадження матеріальних багатств понад 
«доцільні з суспільного огляду норми» та велика 
приватна «земельна» власність – заборонені, а право 
на володіння та користування землею належить тим, 
хто на ній працює. Видається, що у такий спосіб 
Організація Українських Націоналістів як автор про
екту Конституції намагалася встановити певні запо
біжники щодо надмірного збагачення тих чи інших 
суб’єктів за рахунок засобів виробництва чи капіта
лу, тобто робилася спроба певним чином соціалізу
вати інститут права власності загалом та право 
власності на землю зокрема.

З іншого боку, «Нарис проєкту основних законів/
Конституції/ Української держави» М. Сціборського 
оминув значне коло прав людини та основополож
них свобод, таких як: заборона смертної кари, кату
вання, рабства та примусової праці, право на повагу 
до приватного та сімейного життя (недоторканність 
житла та кореспонденції), свободу зібрань та 
об’єднань тощо. При цьому арт. 16 розділу ХІ проек
ту встановлював контроль держави за всіма «рода
ми видавничої діяльності». Вказані упущення швид
ше за все можна пояснити розробкою проекту в 
умовах жорстокої боротьби з окупаційною тоталі
тарною системою СРСР, в якій збройна та ідеологіч
на складова були основними чинниками. 

Підсумовуючи,  зазначимо, що «Нарис проєкту 
основних законів /Конституції/ Української держа
ви» 1939 року, розроблений М. Сціборським на 
підставі засад політичної програми Організації 
Українських Націоналістів, хоча і не закріплював 

повного переліку, проте гарантував значне коло 
прав людини та основоположних свобод, через 
декілька років відображених у  Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод 1950 року 
та додаткових протоколах до неї. Навіть з урахуван
ням певного обмеження політичного плюралізму 
та реалізації права власності цей конституційний 
проект є яскравим прикладом розвитку вітчизня
ної конституційної думки щодо захисту прав люди
ни та основоположних свобод, продемонстрованої 
Організацією Українських Націоналістів у процесі 
боротьби з окупаційною тоталітарною системою 
протягом другої чверті ХХ століття.
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охорона праці державних 
службовців

У статті досліджено особливості законодавчого 
закріплення, існування та здійснення охорони праці 
державних службовців. Проведено комплексний аналіз 
охорони праці державних службовців в Україні. Здійснено 
спробу дати  авторське визначення охорони праці дер-
жавних службовців в Україні. Встановлено призначення 
охорони праці для здійснення державної служби та ви-
значено основоположні принципи, на яких базується і 
які притаманні охороні праці. Проведено порівняльно-
правовий аналіз закріплення та здійснення охорони 
праці державних службовців у міжнародно-правових до-
кументах.

Ключові слова: охорона праці, державна служба, 
нормативно-правові акти з охорони праці, міжнарод-
не регулювання охорони праці.

Ю. Ивчук. Охрана труда государственных служа-
щих

В статье исследованы особенности законодатель-
ного закрепления, существования и осуществления 
охраны труда государственных служащих. Проведен 
комплексный анализ охраны труда государственных 
служащих в Украине. Предпринята попытка дать ав-
торское определение охраны труда государственных 
служащих в Украине. Установлено назначение охраны 
труда для осуществления государственной службы и 
определены основополагающие принципы, на которых 
базируется и которые присущи охране труда. Прове-

ден сравнительно-правовой анализ закрепления и осу-
ществления охраны труда государственных служащих 
в международно-правовых документах.

Ключевые слова: охрана труда, государственная 
служба, нормативно-правовые акты по охране труда, 
международное регулирование охраны труда.

Y. Ivchuk. Work safety of the civil servants
In the article the peculiarities of the law on the exis-

tence and implementation of protection of civil servants. A 
comprehensive analysis of the protection of civil servants 
in Ukraine. An attempt was made to give their own defi-
nition of copyright protection of civil servants in Ukraine. 
Established appointment safety to perform public service 
and defined the basic principles underlying the inherent 
and labor protection. A comparative legal analysis of the 
consolidation and implementation of protection of civil 
servants in international legal documents.

Based on the scientific examination and analysis features 
protection of civil servants must make some reasoned con-
clusions. Overall analyzed the protection of civil servants 
in Ukraine is of great importance for the modern doctrine 
and practice, as is one of the starting points for further im-
provement and reform of legislation in this area.

Theoretical and conceptual developments provision 
of legal science on introduction and implementation of 
health and safety in the civil service, which are made for 
decades, requiring new vision in terms of the criteria of 

Удк 349.2

Юлія Івчук,
кандидат юридичних наук,
доцент, доцент кафедри 
правознавства 
юридичного факультету 
Східноукраїнського 
національного університету 
імені Володимира Даля



11

Погляд наУкоВця

Постановка проблеми. Питання збереження 
життя та здоров’я працівників у процесі виконання 
ними  трудових обов’язків в умовах зростання 
потенціалу нашої держави як правової та демокра
тичної країни, в якій забезпечуються усі соціальні 
інтереси громадян, набуває все більшої актуаль
ності. Саме це сприяє створенню оптимальних 
засобів, необхідних для забезпечення охорони і 
розвитку праці державних службовців. Для запобі
гання негативним наслідкам, професійному трав
матизму, аваріям, професійним захворюванням або 
виникненню непередбачуваних ситуацій в умовах 
професійної діяльності першочерговим завданням 
держави є розробка та впровадження заходів інди
відуального або колективного захисту працівників 
державних установ від будьякого шкідливого і 
небезпечного впливу.

Своєю чергою саме законодавець як першочер
говий представник держави повинен розвивати 
механізм правового регулювання охорони та без
пеки праці, трудових прав та обов’язків, захисту 
порушених інтересів державних службовців, надан
ня їм необхідних трудових можливостей задля 
вчасного та ефективного здійснення своїх функціо
нальних завдань. Виходячи із зазначеного, теоре
тичне дослідження юридичних аспектів цього 
питання дозволить проаналізувати стан сучасного 
врегулювання цієї сфери, виокремити позитивні та 
негативні аспекти, сформулювати власні підходи 
щодо вирішення тих чи інших існуючих проблем. 
Наукові ж напрацювання в контексті вказаного 
питання дозволять зробити певні висновки щодо 
необхідності вдосконалення чи реформування охо
рони праці державних службовців загалом.

Предметом дослідження є особливості охорони 
праці державних службовців та закріплення їх осно
воположних ідей в законодавстві України та світу.

Метою статті є спроба провести дослідження для 
встановлення та аналізу стану додержання і особ
ливостей нормативного закріплення охорони праці 
державних службовців в законодавстві України та 
світу, а також можливих проблемних питань і шля
хів їх подолання.

Стан дослідження. Теоретичною основою дослі
дження особливостей охорони праці державних 
службовців є наукові положення, які містяться у 
працях таких відомих вчених, як: М. О. Багмета,  
Л. М. Василишина, Л. Г. Вергазова, А. О. Єфремов,  
О. В. Захарова, М. С. Іванова, М. І. Іншин,  
Л. М. Карамушка, Д. І. Куриця, М. П. Купчик,  
Г. Г. Лесенко, В. Я. Малиновський, О. М. Мельник,  
В. М. Москальова, В. І. Мозговий, П. Д. Пилипенко,  
С. М. Прилипко, В. М. Рєпін, А. Е. Семенова,  
К. Н. Ткачук, З. М. Яремко та ін. 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб 
надати ґрунтовне авторське визначення дефініції 
«охорона праці державних службовців», потрібно 
також з’ясувати зміст поняття «державний службо
вець» як визначення особливої категорії працівни
ка та те, що є охороною праці взагалі.

Так, відповідно до ст. 1 нової редакції Закону 
України «Про державну службу» під поняттям 
«державний службовець» розуміється громадя
нин України, який займає посаду державної служ
би в державному органі, органі влади Автономної 
Республіки Крим або їх апараті, одержує заробітну 
плату за рахунок коштів державного бюджету, 
крім випадків, визначених законом, та здійснює 
встановлені для цієї посади повноваження, безпо
середньо пов’язані з реалізацією завдань та вико
нанням функцій державного органу або органу 
влади Автономної Республіки Крим щодо підго
товки пропозицій стосовно формування держав
ної політики у відповідній сфері; розроблення, 
експертизи та/або редагування проектів 
нормативноправових актів; надання адміністра
тивних послуг; здійснення державного нагляду 
(контролю); управління державним майном або 
майном, що належить Автономній Республіці 
Крим, державними корпоративними правами; 
управління персоналом державних органів, орга
нів влади Автономної Республіки Крим або їх апа
рату; реалізації інших повноважень відповідного 
органу [1].

Державними службовцями є особи, на яких 
покладається безпосереднє виконання функцій 

necessity, reasonableness and expediency, taking into ac-
count the interdependence and interaction between sci-
ence and practice.

Gainful employment of employees of public service due 
to the constant contact with a wide range of people of dif-
ferent social classes, ages and countervailing motivations 
to action with analysis and processing in a short time a 
large amount of information, the adoption of responsible 
decisions. The professionalism and perseverance of staff 
of civil servants depend on the level of satisfaction of the 
citizens of the authorities and social stability in society, 

moral and material welfare of the state. And the presence 
of an effective system for the protection of civil servants is 
a prerequisite for the emergence and consolidation of the 
civil service professional, responsible and conscientious 
employees who have their activity increased the level of le-
gal awareness of society contributed to strengthening the 
rule of law, rule of law and adherence to human rights and 
freedoms

Key words: labor, public service, regulations on labor 
protection, international regulation of labor.
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держави на відповідній території, у конкретній 
галузі державного управління.

Співвідношення понять «державний службо
вець», «посадова особа», «службова особа» є пред
метом спорів ученихадміністративістів. Уявляється, 
що службова особа – найширше поняття, яке охоп
лює собою всі інші, і стосується як  працівників 
державних, так і комерційних структур. Державний 
службовець завжди є службовою особою, але не 
завжди посадовою особою. Посадова особа може 
працювати як у державних органах, так і в органах 
місцевого самоврядування [2].

За словами М. І. Іншина, під поняттям «держав
ний службовець» розуміється громадянин України, 
який уклав з державним органом трудовий дого
вір (контракт), обіймає штатну посаду цього орга
ну, має спеціальну професійну підготовку щодо 
здійснення від імені держави наданих йому функ
цій та відповідний кваліфікуючий розряд [3,  
с. 104]. Отже, професійна діяльність, яку здійснює 
державний службовець, має характер службово
трудової. В науковій юридичній літературі є пози
ція, відповідно до якої державний службовець є 
особою, яка, поперше, здійснює професійну 
діяльність на посаді, визначеній структурою і 
штатним розкладом як первинна структурна оди
ниця державного органу та його апарату, на яку 
покладено встановлене нормативними актами 
коло службових повноважень щодо практичного 
виконання завдань і функцій держави; подруге, 
виконує організаційнорозпорядчі та консульта
тивнодорадчі функції; потретє, отримує заробіт
ну плату за рахунок державних коштів [4, с. 56]. 
Також доцільно підкреслити, що більшість праців
ників державної служби виконують свої трудові 
функції за більш складних робочих ситуацій – 
таких, які розцінюються як небезпечні для життя 
та здоров‘я.

Своєю чергою, за словами О. В. Петришина, під 
поняттям «державний службовець» слід розуміти 
особу, яка здійснює на професійних засадах повно
важення відповідно до займаної у встановленому 
законом порядку посаду в державному органі або 
державній організації, і одержує грошову винаго
роду, яка виплачується з коштів державного 
бюджету [5, с. 79].

Стосовно характеристики охорони праці, то 
насамперед слід розпочати з Конституції України, 
ст. 43 якої проголошує, що кожен має право на 
працю, яка включає можливість заробляти собі на 
життя працею, яку він вільно обирає або на яку 
вільно погоджується, та те, що кожен має право на 
належні, безпечні і здорові умови праці, на заробіт
ну плату, не нижчу від визначеної законом [6].

Стаття 1 Закону України «Про охорону праці» тлу
мачить охорону праці як систему правових, 

соціальноекономічних, організаційнотехнічних, 
санітарногігієнічних і лікувальнопрофілактичних 
заходів та засобів, спрямованих на збереження 
життя, здоров’я і працездатності людини у процесі 
трудової діяльності [7]. При цьому вказане стосу
ється не тільки підприємств, установ та організацій 
різних форм власності, а й громадських формувань, 
органів державної влади та органів місцевого само
врядування. 

Охорона праці є інститутом трудового права, до 
якого належить сукупність правових норм, що 
регулюють відносини з охорони життя, здоров’я 
та працездатності шляхом встановлення безпеч
них і здорових умов праці. До цього інституту 
належать норми, які встановлюють загальні вимо
ги охорони праці; профілактичні норми, спрямо
вані на попередження виникнення виробничого 
травматизму і професійних захворювань; норми, 
що встановлюють обов’язки роботодавців та пра
цівників з питань охорони праці; норми, які міс
тять додаткові заходи охорони праці окремих 
категорій працівників [8, с. 235].

На думку А. Є. Семенової, термін «охорона праці» 
має два значення. У широкому розумінні це все, 
що робиться на користь трудящих, усі норми, що 
охороняють їхні інтереси та права. Але цей термін 
має й інше, більш вузьке значення і означає норми 
і правила, які забезпечують трудящому нормальні 
технічні і санітарногігієнічні умови трудового 
процесу. У Кодексі законів про працю правильно 
використовується термін «охорона праці» у його 
вузькому значенні. Із цього випливає й невеликий 
обсяг відповідної глави Кодексу, де зазначено 
загальні напрями роботи з охорони праці та вка
зуються органи, на які покладається конкретиза
ція вимог, що пред’являються до підприємств та 
установ [9, с. 87].

На думку В. М. Москальова, охорона праці – це 
система законодавчих актів і відповідних соціально
економічних, технічних, гігієнічних та організацій
них заходів, що забезпечують безпеку людини, 
збереження її здоров’я і працездатності в процесі 
праці [10, с. 18].

Отже, враховуючи всі думки та визначення про
відних учених, спробуємо дати власне визначення 
поняттю «охорона праці», під яким слід розуміти 
широку систему правових та соціальних норм, 
заходів та засобів, що спрямовані, в першу чергу, на 
захист прав та інтересів трудящих та збереження 
трудових ресурсів працюючих.

В Україні  охорона праці здійснюється як на 
загальнодержавному, так і на регіональному, галу
зевому і виробничому рівнях. Загальні положення 
щодо управління охороною праці, порядок введен
ня в дію системи управління, основні функції і 
завдання управління викладені в Типовому поло
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женні про систему управління охороною праці на 
державному, галузевому, регіональному та вироб
ничому рівнях. 

Наприклад, на загальнодержавному (націо
нальному) рівні суб’єктом управління може бути 
Кабінет Міністрів України, виконавчим органом –  
спеціально уповноважений центральний орган 
виконавчої влади з нагляду за охороною праці 
(до грудня 2010 року – Державний комітет України 
з промислової безпеки, охорони праці та гірни
чого нагляду), назва, підпорядкованість і струк
тура якого може змінюватись, а об’єктами управ
ління – діяльність галузевих міністерств, облас
них та місцевих державних адміністрацій щодо 
забезпечення безпечних і здорових умов праці 
на підприємствах, в установах та організаціях. На 
регіональному рівні суб’єктом управління може 
бути відповідна державна адміністрація, а 
об’єктом управління – діяльність підприємств, 
установ та організацій, що розташовані на тери
торії такого регіону, щодо забезпечення в них 
безпечних і здорових умов праці. На галузевому 
рівні суб’єктом управління може бути відповідне 
галузеве міністерство, а об’єктами управління – 
діяльність підприємств, установ та організацій 
галузі щодо забезпечення на них безпечних і здо
рових умов праці [11].

Виходячи з наведеного аналізу понять та особ
ливостей державних службовців та охорони праці, 
необхідно констатувати, що охорона праці дер
жавних службовців – це складна система заходів 
та засобів безпеки і гігієни праці правового, 
соціальноекономічного, психологічного, культур
ного, організаційнотехнічного, наукового, 
санітарногігієнічного, лікувальнопрофілак
тичного, реабілітаційного та іншого характеру, які 
покликані  попереджувати (мінімізувати ризик 
настання) нещасні випадки у державних органах, 
інциденти, небезпечні пригоди, професійні захво
рювання, ушкодження здоров’я, а також сприяти 
збереженню й оптимізації фізичного та психічного 
здоров’я і працездатності у процесі виконання 
службовотрудових обов’язків кожним громадя
нином України, який займає посаду в державному 
органі на основі трудового договору (контракту) 
[12, с. 61].

Своєю чергою для того, щоб  краще та більш 
повно дати характеристику охороні праці держав
них службовців, небхідно спиратися на основопо
ложні принципи охорони праці державних служ
бовців. Так, на думку А. О. Єфремова, принципи 
охорони праці державних службовців – це систе
ма вихідних, керівних, базових ідей і положень, які 
формують підвалини нормативноправового регу
лювання державою забезпечення необхідних, 
належних, безпечних умов праці державних служ

бовців, отримання від них ефективного результа
ту та своєчасного виконання службових обов’язків. 
На його думку, коректно виділити такі принципи 
охорони праці державних службовців, які най
більш влучно демонструють специфічні особли
вості організації та реалізації охорони праці дер
жавних службовців: абсолютна цінність життя та 
здоров’я державного службовця; надання належ
ного рівня соціальному захисту державних служ
бовців; відповідальність керівника відповідного 
державного органу чи органу місцевого самовря
дування за створення й забезпечення безпечних і 
здорових умов праці державним службовцям; від
шкодування шкоди державним службовцям у 
випадку професійних захворювань або нещасних 
випадків у процесі здійснення службової діяль
ності; запровадження уніфікованих нормативів з 
питань охорони праці державних службовців у 
всіх державних органах; систематичне підвищен
ня кваліфікації державних службовців у сфері 
охорони праці; поєднання співробітництва й 
консультацій між різними органами державної 
влади з питань поліпшення охорони праці [13,  
с. 114115].

Як бачимо, зміст охорони праці державних служ
бовців відображає сучасний рівень і тенденції роз
витку наукового знання і практичної діяльності в 
цій області. У системі підготовки фахівця для 
подальшої роботи в державному органі охороні 
праці належить пріоритетне місце, адже дозволяє 
усвідомити роль захисту працівників від небезпеч
них та шкідливих чинників під час трудової діяль
ності, значущість заходів,  спрямованих на збере
ження та постійну охорону їх здоров’я і працездат
ності [14, с. 7].

Охорона праці та безпека життя працівників 
органів державної влади базуються на правових 
джерелах і нормах, що гарантують та забезпечу
ють охорону праці державної служби та закріпле
ні в нормативноправових актах, що регулюють 
правовідносини в галузі охорони і забезпечення 
безпеки державної служби, зокрема: гарантії, про
цедура її реалізації, умови, порядок відповідаль
ності за порушення або невиконання встановле
них нормативних актів. Основу цих правових норм 
становить правовий інститут охорони праці дер
жавної служби. Такі правила мають на меті сприя
ти зміцненню трудової та виконавчої дисципліни, 
підвищенню продуктивності праці, раціонально
му використанню робочого часу, забезпеченню 
належних і безпечних умов праці в апараті дер
жавної влади. Запровадження типових правил в 
кожній організації чи структурному підрозділі 
органів державної влади здійснюється шляхом 
регламентації та впорядкування нормативів охо
рони праці службовців. З точки зору забезпечен
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ня ефективного та безпечного функціонування 
державних служб створюються умови для вико
нання обов’язків працівників щодо дотримання 
безпеки на робочих місцях, проводяться необхід
ні організаційні заходи, інструктажі, методичні  
рекомендації.

Ведучи мову про охорону праці державних служ
бовців сьогодні, слід зазначити, що зазвичай така 
діяльність пов’язана з високою ймовірністю розви
тку конфліктних ситуацій, підвищення психоемо
ційної напруженості, мінімізацією рухової актив
ності і часто нераціональним режимом роботи та 
відпочинку. В результаті може виникнути стерео
типність мислення і поведінки або, навпаки, гіпер
активність і, як наслідок, все це може призвести до 
збільшення числа допущених помилок у процесі 
виконання державними службовцями своїх 
службовотрудових обов’язків. Така ситуація в 
сфері охорони праці викликає особливу увагу. 
Велике значення у вирішенні кадрових завдань у 
сфері охорони праці має організаційноправова 
регламентація не тільки медичного, а й психофізіо
логічного професійного відбору. 

Саме тому слід зазначити, що державні служ
бовці є особливою категорією працівників,  
покликаних виконувати службовотрудові 
обов’язки з метою забезпечення благоустрою у 
суспільстві і державі. Умови, в яких працюють 
державні службовці, потребують підвищеної 
уваги у контексті їх оптимізації, гарантування всіх 
можливостей щодо реалізації трудового потенці
алу. Специфіка такої роботи викликає гостру 
потребу у вдосконаленні існуючих засобів та 
заходів охорони праці. 

Стосовно  системи владних відносин, то держав
на служба тут виступає одним із головних елемен
тів, об’єднуючи зусилля всіх гілок влади для форму
вання цивілізованої держави, створюючи кадровий 
потенціал для роботи в органах державного управ
ління. Завдяки функціонуванню системи охорони 
праці в державному апараті реалізується демокра
тична сутність держави і позитивні тенденції життє
діяльності суспільства, зміцнюються авторитет та 
імідж державної служби, її роль в суспільному роз
витку [15, с. 26].

Можна сказати, що найкращою гарантією для 
динамічного та безперервного вдосконалення 
цього процесу є внутрішня мотивація державних 
службовців та інших працівників на безпечну 
працю,  безпечні умови праці, прихильність до 
загальних державних інтересів у сфері охорони 
праці та безпеки виробництва більшості кваліфіко
ваних співробітників, які  розвиватимуться і як 
державні службовці, і як особистості, тому що їхні 
зусилля щодо  досягнення загальних цілей у сфері 
управління професійними ризиками систематично 

підтримуються, заохочуються і гідно винагороджу
ються.

Охорона праці державних службовців має здій
снюватися з дотриманням підвищення ефектив
ності використання людських ресурсів у цьому 
напрямі, імплементацією ідей щодо покращення 
умов праці, вдосконаленням захисту працюючих 
від негативних наслідків на державній службі.  
У роботі державних службовців існує значна кіль
кість стресових ситуацій, які негативно впливають 
на їхню діяльність та інтенсивність праці. Все це 
може стати причиною виникнення фізіологічних і 
психологічних змін у стані організму, призвести до 
небезпечних ситуацій і навіть до нещасних випад
ків. З погляду медицини, для профілактики психо
емоційного стресу та реабілітації у разі його наслід
ків рекомендується періодично проводити різного 
типу вправи та заходи, що допомагатимуть  попе
редити виникнення таких ситуацій. Для зменшення 
дії психофізіологічних чинників небезпеки необхід
но враховувати також індивідуальні якості людини, 
яка стикається з особливостями конкретної про
фесійної діяльності [16, с. 116].

Як уже було сказано,  державні службовці працю
ють в умовах нервовоемоційних, психофізичних, 
розумових, тривалих статичних, підвищених зоро
вих навантажень, обмеженої рухової активності, 
що призводить до гострої перевтоми та нервових 
розладів. Психофізіологічні та емоційні перенапру
ження можуть призвести до професійних захворю
вань та інших  небажаних наслідків − значних соці
альних та економічних втрат.

Проблема психологічної і фізіологічної напруги 
державних службовців в останні роки є не менш 
значущою, ніж вдосконалення традиційних умов 
праці, пов’язаних з фізичними факторами навко
лишнього середовища. Все це дуже характерно для  
діяльності державних службовців [17, с. 34].

З метою здійснення державної політики у сфері 
охорони праці державної служби вводяться спеці
альні профілактичні заходи, які включають розроб
ку нормативноправової бази, посібників і реко
мендацій з охорони праці в державних організаці
ях, окремих їх структурних підрозділах та робочих 
місцях; забезпечення програм і впровадження 
методик навчання з питань охорони праці; розроб
ку розділів охорони праці в посадових інструкціях 
державних службовців тощо.

Лише на такій основі можливе здійснення ефек
тивної системи забезпечення діяльності охорони 
праці державних службовців для досягнення соці
альної та економічно вигідної мети – попереджен
ня виробничого травматизму та професійних 
захворювань в майбутньому.

Водночас для збереження здоров’я, запобіган
ня загальним і професійним захворюванням та 
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підтримки працездатності слід дотримуватися 
вимог щодо режиму праці та відпочинку. Для 
цього призначаються регламентовані перерви 
протягом робочого дня. В нашій країні існує бага
то небезпечних і шкідливих виробничих факто
рів, проте, як показує практика,  значну кількість 
травм державні службовці отримують поза робо
чим місцем.

Важливим є те, що відповідно до Закону України 
«Про охорону праці» у разі одержання доручення 
державним службовцем (працівником), яке супе
речить законодавству України про охорону праці 
та може призвести до ситуації, небезпечної для 
життя і здоров’я він зобов’язаний відмовитися від 
дорученої роботи та невідкладно в письмовій 
формі повідомити про це посадову особу, яка дала 
це доручення, та головного спеціаліста з охорони 
праці та цивільного захисту населення. Факт наяв
ності такої ситуації підтверджується головним спе
ціалістом з охорони праці та цивільного захисту 
населення за участі уповноваженої особи від тру
дового колективу, а у разі виникнення конфлікту – 
відповідним органом державного нагляду з охоро
ни праці та за участі уповноваженої особи від тру
дового коллективу [7].

Велике значення для розвитку охорони праці 
державних службовців має процес адаптації 
національного законодавства у цій сфері до 
законодавства Європейського Союзу. Адаптація 
законодавства України про охорону праці перед
бачає реформування її правової системи та 
поступове приведення у відповідність до  євро
пейських та міжнародних стандартів охорони 
праці різних її напрямів дії, а в контексті теми, 
що розглядається в статті −  охорони праці дер
жавних службовців.

Адаптація законодавства України до законодав
ства ЄС у сфері охорони праці почалася з прийнят
тям Закону України «Про охорону праці» в редакції 
2002 року. Новий закон у більшості випадків відпо
відає певним положенням законодавства 
Євросоюзу.

Право на охорону праці належить до невід’ємних 
прав людини, записаних у фундаментальних між
народних документах, зокрема у Загальній декла
рації прав людини ООН 1948 року та Міжнародному 
пакті ООН про економічні, соціальні та культурні 
права 1966 року. Так, у ст. 23 Загальної декларації 
прав людини 1948 року закріплено всі основні 
елементи здійснення охорони праці державних 
службовців, з огляду на які кожна людина має 
право на вільний вибір роботи, справедливі й 
сприятливі умови праці та захист від безробіття, 
на рівну оплату за рівну працю,  справедливу і 
задовільну винагороду, яка забезпечує гідне існу
вання людини та її сім’ї, і яка в разі необхідності 

доповнюється іншими засобами соціального 
забезпечення [18].

Такі ж положення містить у своєму змісті і 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 
культурні права 1966 року, який в статті 7 визнає 
право кожного на справедливі і сприятливі умови 
праці, враховуючи, зокрема умови роботи, що 
відповідають вимогам безпеки та гігієни; винаго
роду, що забезпечувала б прожитковий мінімум 
усім трудящим; справедливу зарплату і рівну вина
городу за працю рівної цінності без жодної різни
ці; відпочинок, дозвілля і розумне обмеження 
робочого часу та оплачувану періодичну відпуст
ку так само, як і винагороду за святкові дні [19].

Важливим моментом здійснення охорони праці 
державних службовців є те, що відповідно до 
Типового положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, затвердженого наказом Державного комі
тету України по нагляду за охороною праці № 15 
[20], державні службовці під час прийняття на 
роботу та в процесі роботи за рахунок установи 
проходять інструктажі, навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці, надання першої 
допомоги потерпілим від нещасних випадків, а 
також правил поведінки у разі виникнення непе
редбачуваних ситуацій. 

Такі ж норми щодо здійснення охорони праці 
державних службовців були закріплені і в змісті 
постанови Кабінету Міністрів України № 2019 від 26 
грудня 2003 року «Про затвердження Порядку 
надання Головному управлінню державної служби 
інформації про направлення за кордон державних 
службовців з метою навчання» (на сьогодні втрати
ла чинність) [21], де визначався порядок направ
лення за кордон державних службовців з метою 
навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення 
кваліфікації, знань та навичок, що включають і 
знан ня про здійснення охорони праці.

Насамкінець, необхідно  сказати, що відповідно 
до ст. 44 Закону України «Про охорону праці» за 
порушення законів та інших нормативноправових 
актів про охорону праці державних службовців та 
створення перешкод у їх діяльності винні особи 
притягаються до дисциплінарної, адміністративної, 
матеріальної, кримінальної відповідальності відпо
відно до законодавства України [7].

Висновки. Отже, на підставі проведеного науко
вого розгляду й аналізу особливостей охорони 
праці державних службовців слід зробити певні 
аргументовані висновки. Загалом, аналізоване 
питання охорони праці державних службовців в 
Україні має велике значення для сучасної доктрини 
та практики, оскільки є однією з відправних точок 
вдосконалення й подальшого реформування зако
нодавства в цій сфері.
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Теоретичні напрацювання та концептуальні 
положення юридичної науки щодо впроваджен
ня і реалізації охорони праці на державній служ
бі, які вироблялися протягом десятиліть, потре
бують нового бачення з точки зору критеріїв 
необхідності, розумності та доцільності, з ураху
ванням взаємозалежності і взаємодії науки та 
практики.

Трудова діяльність працівників державної служ
би пов’язана з постійним контактом з широким 
колом людей різних соціальних станів, віку та різ
носпрямованих мотивацій до дій, з аналізом та 
переробкою в короткі строки великої кількості 
інформації, з прийняттям відповідальних рішень. 
Від професіоналізму і наполегливості  державних 
службовців залежать рівень задоволення грома
дян діяльністю влади, соціальна стабільність у 
су спільстві, моральне і матеріальне благополуччя 
держави. А наявність ефективної системи забезпе
чення охорони праці державних службовців є 
передумовою для появи та закріплення на держав
ній службі професійних, відповідальних і сумлінних 
працівників, які своєю діяльністю підвищуватимуть 
рівень правосвідомості суспільства, сприятимуть 
зміцненню правопорядку, утвердженню верховен
ства закону та неухильному додержанню прав і 
свобод.
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як покращити процедуру 
призначення на посаду 
судді вперше: деякі 
нотатки до науково-
практичної дискусії

Статтю присвячено вивченню наявного стану 
та перспектив розвитку нормативного регулю-
вання процедури призначення на посаду судді впер-
ше. Автор через призму аналізу як особливостей 
історичного становлення цієї процедури, так і її 
сучасного стану визначає «слабкі» місця такої про-
цедури. Зокрема, акцентує увагу на недоліках нор-
мативного закріплення правового статусу Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України; доводить не-
обхідність покращення прозорості її функціонуван-
ня; обґрунтовує необхідність оптимізації взаємодії 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з іншими 
суб’єктами публічної влади, залученими до цієї про-
цедури; акцентує увагу на потребі залучення суддів-
практиків до процесу відбору кандидатів на посаду 
судді; обстоює позицію щодо потреби у деталізації 
окремих строків у межах процедури призначення на 
посаду судді вперше.

Ключові слова: Вища кваліфікаційна комісія суддів, 
суд, професійний суддя, процедура призначення на по-
саду, кандидат на посаду судді.

Вильгушинский М.  Как улучшить процедуру на-
значения на должность судьи впервые: некоторые 

заметки к научно-практической дискуссии
Статья посвящена изучению существующего состо-

яния и перспектив развития нормативного регулирова-
ния процедуры назначения на должность судьи впервые. 
Автор через призму анализа как особенностей исто-
рического становления этой процедуры, так и ее со-
временного состояния определяет «слабые» места дан-
ной процедуры. В частности, акцентирует внимание 
на недостатках нормативного закрепления статуса 
Высшей квалификационной комиссии судей Украины; 
доказывает необходимость улучшения прозрачности 
ее функционирования; обосновывает необходимость 
оптимизации взаимодействия Высшей квалификаци-
онной комиссии судей Украины с иными субъектами 
публичной власти, привлеченными к данной процедуре; 
акцентирует внимание на необходимости привлече-
ния судей-практиков к процессу отбора кандидатов на 
должность судьи; отстаивает позицию касательно не-
обходимости детализации отдельных сроков в рамках 

Удк 347.962.2(477)

Михайло Вільгушинський,
суддя Вищого 
спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, 
доктор юридичних наук
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процедуры назначения на должность судьи впервые.
Ключевые слова: Высшая квалификационная комиссия 

судей, суд, профессиональный судья, процедура назначе-
ния на должность, кандидат на должность судьи.

M. Vilhushynskyi How to improve the procedure for 
appointment to judicial position for the first time: some 

notes to scientific and practical discussion
The article is devoted to the study of the current state and 

perspectives of the development of regulatory procedures 
for the appointment of a judge for the first time. The author 
through the light of the analysis of both features of historical 
formation of the mentioned procedure and its current state 
defines «weak» points of this procedure. In particular, the au-

thor focuses on regulatory shortcomings of consolidating the 
legal status of the High Judicial Qualifications Commission of 
Ukraine; proves the need to improve the transparency of its 
operation; grounds the need to optimize the interaction of the 
High Judicial Qualifications Commission of Ukraine with other 
subjects of public authorities involved in the procedure; em-
phasizes on the need for involvement of skilled judges into the 
process of selecting candidates for a position of a judge; stands 
up for the need for the specification of some terms within the 
procedure of appointment of a judge for the first time.

Key words: High Judicial Qualifications Commission, 
court, professional judge, appointment procedure, candi-
date for a position of a judge.

Питання формування корпусу професійних суд
дів завжди викликали жваві дискусії у найширших 
колах, починаючи від громадськості та закінчуючи 
керівництвом вищих органів державної влади. І це 
зрозуміло, адже професійний та компетентний 
суддя є чи не найважливішим гарантом повноцін
ного і стабільного існування суспільства та держа
ви. У цьому контексті не можна не згадати також і 
про принцип верховенства права, реальне впрова
дження якого у сферу правотворчості та правозас
тосування можливе лише за умови гарантування й 
забезпечення громадянам України доступу до 
«законного та компетентного» судді [1]. З огляду на 
це необхідно, щоб процедура відбору і призначен
ня на посаду судді вперше перебувала під постій
ним «наглядом» суспільства, вчених, суддів тощо, 
які мають докладати максимальних зусиль для її 
постійного удосконалення і приведення у відповід
ність до вимог життя. 

У цьому плані слід вітати й усіляко підтримувати 
ті зміни, яких зазнало законодавство України про 
судоустрій та статус суддів у контексті покращен
ня підходів до процедури призначення на посаду 
судді вперше. На мій погляд, українському законо
давцю вдалося чи не вперше у вітчизняній історії 
викорінити суб’єктивізм, «кумівство» та чисельні 
зловживання, якими у попередні періоди станов
лення судової влади була наповнена така проце
дура. Наразі мова йде, наприклад, про практику 
функціонування кваліфікаційних комісій суддів 
загальних судів, які здійснювали процедури фор
мування корпусу професійних суддів до набрання 
чинності Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» [2]. Нагадаю, що ці комісії формувалися у 
межах апеляційних округів та до їх складу входи
ли персонально судді (6 осіб), представники 
Міністерства юстиції України (дві особи) й облас
ної (Київської міської) ради (дві особи), а також 
представник Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини [3]. Головним недоліком 
організації їхньої діяльності була відсутність чіт

ких, зрозумілих, а головне, прозорих процедур 
добору кандидатів на посаду судді, що і відкрива
ло шлях до зловживань та маніпуляцій у цій сфері. 
За такої організації процедури відбору кандидатів 
на посаду судді, зрозуміло, не можна було вести 
мову і про формування єдиних вимог та стандар
тів до майбутніх суддів, оскільки кожна кваліфіка
ційна комісія напрацьовувала їх самостійно. Крім 
цього, не можна не згадати і про існування чисель
них «неписаних» правил (наявність кількісних 
квот, закритість інформації стосовно вакантних 
посад суддів, потреба в отриманні направлення 
від голови місцевого чи/або апеляційного суду, 
проходження співбесіди у Голови Верховного Суду 
України тощо), знання або незнання яких, відпо
відно, відкривало або ж навпаки закривало шлях 
претенденту до посади судді.    

Принципово нова ідеологія щодо формування 
корпусу професійних суддів була запроваджена 
Законом України «Про судоустрій і статус суддів», 
розробники якого поставили собі за мету зробити 
процедуру добору суддів максимально прозорою, 
зрозумілою та вивільненою від неправомірного 
«суб’єктивного» втручання зацікавлених осіб, 
гарантуючи тим самим громадянам України право 
на рівний доступ до публічної (суддівської) служби, 
гарантоване ч. 3 ст. 127 Конституції України [4]. 
Суб’єктом, покликаним втілювати у життя нові стан
дарти у сфері призначення на посаду судді вперше, 
стала Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
(далі – ВККСУ), перше робоче засідання якої відбу
лося 01 жовтня 2010 року [5]. 

Із перших днів своєї роботи ВККСУ продемон
струвала бажання й готовність сформувати прин
ципово нові стандарти у сфері відбору та призна
чення кандидатів на посаду судді вперше. Значна 
допомога у цьому плані була надана ВККСУ 
Проектом Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) «Справедливе правосуддя», що не лише 
профінансував розробку програмного та проце
дурного забезпечення її діяльності, але й надав 
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потужну організаційну допомогу працівникам і 
членам ВККСУ, що, як наслідок, дозволило провес
ти перші анонімні тестування та кваліфікаційні 
іспити претендентів на посаду судді на надзвичай
но високому, позбавленому будьякого 
суб’єктивного впливу, рівні. Ставлячи собі за мету 
бути максимально об’єктивним, зазначу, що окремі 
недоліки на перших етапах роботи ВККСУ мали 
місце, проте вони були переважно технічного 
характеру, що не дає жодних підстав сумніватися в 
об’єктивності та справедливості проведеного від
бору претендентів на посаду судді. До речі, викла
дене може бути підтверджене й даними судової 
статистики, у межах якої ми не знайдемо жодної 
справи, предметом якої було б оскарження дій, 
рішень чи бездіяльності ВККСУ. 

Зрозуміло, що нормативні засади та процедури 
діяльності ВККСУ не можуть залишатися незмінни
ми, адже досвід її роботи з часу створення дозво
лив напрацювати відповідну практику, виявити ті 
недоліки, які потребують усунення, а раз так, то 
потрібно всіляко вітати ті зміни, які відбулися навко
ло ВККСУ в останні два роки.  

Визначена у Законі України «Про судоустрій і ста
тус суддів», а також у Законі України «Про Вищу 
раду юстиції» [6] та Регламенті Вищої кваліфікацій
ної комісії суддів України [7] процедура призначен
ня на посаду судді вперше на сьогодні характери
зується такими позитивними аспектами: 
•	 незалежний	статус	ВККСУ	пов’язаний,	зокрема,	з	

визначеним законом порядком обрання (при
значення) її членів, що представляють суддів
ський корпус, юридичні вищі навчальні заклади 
та наукові установи, адвокатський корпус, 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини;

•	 чітка	 визначеність	 етапів	 «проходження»	 доку
ментів претендента на посаду судді вперше, 
починаючи від моменту їх подання до ВККСУ і 
закінчуючи підписанням указу Президентом 
України;

•	 відкритість	 функціонування	 ВККСУ,	 зокрема,	 у	
контексті інформування громадськості про про
ведення добору кандидатів на посаду судді 
вперше.
Водночас із тим наведене не означає, що право

вий статус ВККСУ є ідеальним. На мій погляд, він 
потребує подальшого вдосконалення. Так, перше, 
що привертає увагу, це нечітко сформульований 
перелік повноважень, наданих ВККСУ. Наразі мова 
йде про п. 14 ч. 1 ст. 101 Закону України «Про судо
устрій і статус суддів», де зазначено, що ВККСУ 
«здійснює інші повноваження, передбачені зако-
ном». Подібне формулювання, на моє переконан
ня, не узгоджується з вимогами принципу юри
дичної (правової) визначеності, який, у цьому 

контексті, вимагає однозначного, повного та 
вичерпного переліку повноважень, наданих 
ВККСУ. З огляду на те, що правовий статус ВККСУ 
визначається виключно Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів», не може бути жодних 
складнощів із зазначенням у межах однієї статті 
цього Закону абсолютно усіх повноважень згада
ного органу. Подібний підхід сприятиме мініміза
ції будьяких різночитань щодо функціонування 
ВККСУ та більш чіткому розумінню її статусу як 
самими членами ВККСУ, так і іншими особами, 
котрі з тих або інших причин взаємодіють із нею. 

Ведучи мову про повноваження ВККСУ, не 
можна не зупинитися і на питанні прозорості її 
функціонування, яка має бути покращена.  
У цьому плані відзначу, що практика роботи 
ВККСУ тут дещо випереджає чинне законодав
ство України. Наразі йдеться про те, що на офі
ційному сайті ВККСУ постійно розміщується та 
оновлюється інформація про кількість вакантних 
посад суддів судів загальної юрисдикції, що є 
дійсно «проривом» порівняно з попередньою 
практикою втаємничення такої інформації. Проте 
обов’язок ВККСУ здійснювати оприлюднення 
зазначеної інформації, на жаль, не знайшов закрі
плення ані у Законі України «Про судоустрій і 
статус суддів», ані у Регламенті Вищої кваліфіка
ційної комісії суддів України [7].   

Ефективність функціонування ВККСУ багато у 
чому залежить і від належним чином організова
ної взаємодії останньої з іншими суб’єктами 
публічної влади, можливості застосування члена
ми ВККСУ заходів реагування до посадових і служ
бових осіб, котрі не виконують чи виконують 
неналежним чином законні вимоги представників 
ВККСУ. Правовою основою для такого «впливу» з 
боку ВККСУ виступає ч. 2 ст. 101 Закону України 
«Про судоустрій і статус судів», якою передбачено, 
що «Вища кваліфікаційна комісія суддів України для 
здійснення своїх повноважень має право витребу-
вати та одержувати необхідну інформацію від 
суддів, Державної судової адміністрації України, 
органів суддівського самоврядування та інших 
судових органів, органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 
підприємств, установ, організацій незалежно від 
форми власності та підпорядкування, об’єднань 
громадян та окремих фізичних осіб, ненадання 
якої тягне за собою відповідальність, установле-
ну законом». Процитоване положення Закону, на 
мій погляд, є недосконалим з огляду щонайменше 
на два аспекти. Так, поперше, у цьому Законі 
перераховано не всі суб’єкти публічної влади, які 
зобов’язані реагувати на звернення ВККСУ. 
Очевидно, що у наведеному переліку не вистачає 
органів влади Автономної Республіки Крим, які, як 
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відомо, утворюють самостійну, тобто відмежовану 
та незалежну від органів державної влади й орга
нів місцевого самоврядування, систему. Подруге, 
ст. 18835 Кодексу України про адміністративні пра
вопорушення [8] передбачено адміністративну 
відповідальність за невиконання законних вимог 
ВККСУ. Протоколи про вчинення такого правопо
рушення відповідно до п. 93 ч. 1 ст. 255 цього 
Кодексу уповноважені складати голова, заступник 
голови ВККСУ. Проте наведені повноваження голо
ви та заступника голови ВККСУ не відтворені у 
Законі України «Про судоустрій і статус суддів», 
що, як наслідок, виключає їхню адміністративно
юрисдикційну діяльність, бо у ч. 3 ст. 100 зазначе
ного Закону чітко вказано, що виключно цим 
Законом визначається порядок роботи ВККСУ, 
зрозуміло, що і у частині складання протоколів 
про адміністративні правопорушення її посадови
ми особами. З огляду на це очевидною є необхід
ність конкретизації правового статусу ВККСУ шля
хом внесення відповідних змін та доповнень до 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів».   

Повертаючись безпосередньо до процедури 
призначення на посаду судді вперше, нагадаю, 
що ст. 67 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» визначено перелік документів, які мають 
надати кандидати на посаду судді до ВККСУ. 
Серед цих документів названо «згоду на прове
дення щодо нього спеціальної перевірки відпо
відно до закону» та «заяву про проведення пере
вірки, передбаченої Законом України «Про очи
щення влади». Такі «згоди» та «заяви» надають 
можливість ВККСУ ініціювати початок відповід
них перевірок стосовно кандидата, до завершен
ня яких справа претендента  залишатиметься без 
руху. Як показує практика організації таких пере
вірок, вони можуть тривати досить довго, іноді 
закінчуючись безрезультатно (ВККСУ не отримує 
необхідних даних від уповноважених органів 
державної влади), що, як наслідок, блокує «про
сування» кандидата у межах процесу призначен
ня на посаду судді вперше. З огляду на це слід 
виробити інший підхід до підготовки документів 
претендентами, який міг би полягати у тому, що 
кандидат має до подачі заяви до ВККСУ зібрати 
усі необхідні перевірочні документи стосовно 
себе, ініціювавши відповідні перевірки самостій
но згідно з ч. 3 ст. 32 Конституції України («Кожний 
громадянин має право знайомитися в органах 
державної влади, органах місцевого самовряду
вання, установах і організаціях з відомостями 
про себе, які не є державною або іншою захище
ною законом таємницею»), Законом України «Про 
доступ до публічної інформації» [9], Законом 
України «Про звернення громадян» [10]. 
Невиконання органом державної влади таких 

заходів щодо кандидата на посаду судді або нена
дання запитуваної інформації може бути оскар
жено зацікавленою особою у порядку адміні
стративного судочинства. З огляду на викладене, 
на мій погляд, ВККСУ буде вивільнена від збору 
інформації про претендентів на посаду судді, що, 
як наслідок, дозволить прискорити процес опра
цювання документів, позитивно вплинувши на 
ефективність її функціонування. 

Водночас кандидат на посаду судді повинен 
надати до ВККСУ також і відомості (документи), які 
підтверджують, що він має стаж роботи в галузі 
права не менш як три роки (ст. 65 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів»). За цим, здава
лось би, простим і зрозумілим формулюванням 
приховуються значні проблеми, які час від часу 
виникають у діяльності ВККСУ, а раз так, то воно 
вимагає своєї деталізації та конкретизації. Головна 
складність полягає у тому, що на сьогодні жодним 
нормативним актом не визначено переліку посад, 
обіймання яких супроводжується отриманням 
«стажу роботи в галузі права». З огляду на це 
ВККСУ, відповідно, даючи відповідь на питання, чи 
має особа такий стаж роботи, діє скоріше інтуїтив
но, ніж на підставі норм права. Зрозуміло, що 
складнощів не виникає у випадку, коли на посаду 
судді претендує особа, яка обіймала посаду юрис
консульта підприємства, що здійснює господар
ську діяльність, чи адвоката. Проте ситуація змі
нюється, коли документи до ВККСУ надходять від 
працівника поліції чи викладача вищого навчаль
ного закладу юридичного профілю. Як показує 
практика, зокрема і минулих років функціонуван
ня кваліфікаційних комісій суддів, таким особам 
часто відмовляють у прийомі документів із поси
ланням на те, що вони не мають необхідного стажу 
роботи у галузі права. Стосовно цього, безумовно, 
можна довго сперечатися, доводячи і обґрунтову
ючи ту чи іншу позицію, однак очевидним є той 
факт, що без чітко визначеного у нормативному 
порядку переліку посад, обіймання яких 
пов’язується із набуттям стажу роботи у галузі 
права, нам не обійтися. На мій погляд, тут необхід
но керуватися таким: стаж роботи у галузі права 
формується у випадку обіймання особою посади, 
заміщення якої передбачає обов’язкову наявність 
у кандидата повної вищої юридичної освіти за ОКР 
«магістр» («спеціаліст») та супроводжується відпо
відно до функціональних обов’язків постійним 
застосуванням (тлумаченням) норм права. Перелік 
посад, обіймання яких супроводжується форму
ванням стажу роботи у галузі права, має бути 
затверджений рішенням ВККСУ. 

На окрему увагу заслуговує також і питання 
про рівень практичної підготовленості кандида
тів на посаду судді вперше, а також способи його 
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контролю. У межах першого етапу роботи ВККСУ 
ця проблема була вирішена за рахунок залучен
ня до складання кваліфікаційного іспиту та пере
вірки практичних завдань, що отримували для 
вирішення кандидати на посаду судді, професій
них суддів. Такий крок, на мій погляд, був абсо
лютно правильним, оскільки у цьому випадку 
водночас вирішувалися дві проблеми: поперше, 
прискорювався процес прийняття рішення щодо 
складання/нескладання кандидатом на посаду 
судді кваліфікаційного іспиту, адже штат ВККСУ 
фактично збільшувався за рахунок залучених 
суддів; подруге, професійні судді, на відміну від 
членів ВККСУ, які обиралися до її складу не з 
числа суддівського корпусу, могли дати фахову 
оцінку професійним якостям претендента, 
пов’язаним насамперед із його здатністю аналі
зувати судові справи та складати процесуальні 
документи. Вважаю, що подібна практика взає
модії професійних суддів та ВККСУ має бути 
поновлена, що, на моє глибоке переконання, 
позитивно вплине не лише на ефективність робо
ти Комісії, а й на процес формування майбутньо
го суддівського корпусу у цілому. Вагомою про
блемою, яка знижує ефективність будьякої, навіть 
найдосконалішої процедури, є проблема дотри
мання строків. Не стала у цьому плані виключен
ням і процедура призначення на посаду судді 
вперше. Як убачається з аналізу діяльності ВККСУ, 
у її роботі виникають ситуації, що викликають у 
кандидатів на посаду судді справедливі заува
ження та занепокоєння, які можуть бути нейтра
лізовані лише шляхом внесення змін до чинних 
нормативних актів. Наразі мова йде про невизна
ченість максимально допустимого строку, про
тягом якого особа, котра успішно склала кваліфі
каційні іспити, перемогла у конкурсі та отримала 
рекомендацію Вищої ради юстиції, має бути при
значена на посаду судді. Нині з огляду на відсут
ність будьяких зобов’язальних для учасників 
процедури призначення особи на посаду судді 
вперше термінів у країні склалася парадоксаль
но небезпечна ситуація, пов’язана з фактичним 
припиненням функціонування окремих судів на 
території України, що призводить не лише до 
порушення трудових прав суддів та кандидатів 
на посаду судді, але й порушення прав приват
них осіб, які позбавляються доступу до правосуд
дя. На мій погляд, Закон України «Про судоустрій 
і статус суддів» у частині процедури призначення 
на посаду судді вперше слід доповнити положен
ням, відповідно до якого максимальний термін, у 
межах якого має відбутися призначення особи на 
посаду судді вперше, не може перевищувати 
шість місяців. Для забезпечення реалізації цього 
положення очевидною є необхідність внесення 

змін і до Конституції України, зокрема ст. 106, у 
якій має бути чітко зазначено про невідкладний 
обов’язок Президента України, у межах виконан
ня ним виключно церемоніальної функції, підпи
сати Указ про призначення кандидата на посаду 
судді вперше.

Підсумовуючи викладене, зазначу, що окрес
лені проблеми як у правовому статусі ВККСУ, так 
і у процедурах її діяльності, на мій погляд, 
пов’язані насамперед з активним оновленням 
законодавства про судоустрій і статус суддів, 
приведенням його у відповідність до сучасних 
вимог функціонування Української держави та 
життя українського суспільства. Очевидно, що 
названі недоліки мають підлягати активному, 
відкритому і конструктивному обговоренню, що 
є єдиним способом їх повного усунення та  
нейтралізації.
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Право на соціальне 
забезпечення у системі 
конституційних прав  
і свобод людини  
і громадянина

Актуальність теми наукової статті присвячена 
пошуку способів удосконалення правового та організа-
ційного регулювання процесу забезпечення та реаліза-
ції права на соціальне забезпечення у системі консти-
туційних прав і свобод людини і громадянина, аналізу 
проблем забезпечення права кожного громадянина на 
достатній життєвий рівень, а також підвищення ефек-
тивності соціальної політики держави в умовах соці-
ально орієнтованої економіки.

Ключові слова: соціальна держава, соціальні права, пра-
во на соціальне забезпечення, державні соціальні стандар-
ти, прожитковий мінімум, достатній життєвий рівень.

А. Клименко. Право на социальное обеспечение в сис-
теме конституционых прав и свобод человека  

и гражданина
Актуальность темы научной статьи посвящена 

поиску способов усовершенствования правового и ор-
ганизационного регулирования процесса обеспечения и 
реализации права на социальное обеспечения в системе 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

анализу проблем обеспечения права каждого гражданина 
на достаточный жизненный уровень, а также повыше-
ния эффективности социальной политики государства 
в условиях социально ориентированной экономики.

Ключевые слова: социальное государство, социаль-
ные права, право на социальное обеспечение, государс-
твенные социальные стандарты, прожиточный ми-
нимум, достаточный жизненный уровень.

A. Klimenko. Right to social security in the system of  
constitutional rights and freedoms of man and citizen
Actuality of theme of the scientific article is devoted to the 

searching ways of making better legal and organizational 
regulation of ensuring and realization the right to social 
security in the system of constitutional rights and freedoms 
of person and citizen, analysis the problems of ensuring the 
right of every citizen to an adequate standard of living and 
also improving the efficiency of social policy in terms of so-
cially oriented economyn.
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state social standards, living wage, adequate standard of living.
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Чинна Конституція України визначає систему 
прав і свобод людини і громадянина в усіх основ
них сферах людської діяльності − політичній, еко
номічній, соціальній та культурній. Крім багатьох 
інших, у ній закріплені й основні соціальні права 
людини і громадянина. Положення Конституції 
України визначають особливе місце людини, її прав 
і свобод у системі конституційних відносин, висува
ють захист її прав як принцип, який діє у суспільстві 
та державі. У ході реформ держава вимушена, з 
одного боку, йти шляхом забезпечення відповід
ності його умовам ринку, а з другого − активно 
захищати своїх громадян від можливих соціальних 
ризиків. Це подвійне взаємозумовлене завдання 
держава покликана вирішувати, головним чином, 
через модернізацію системи соціального захисту. 

Право на соціальне забезпечення є суб’єктивним 
правом людини та належить до її основних прав і 
разом з іншими основними правами становить осно
ву правового статусу людини. Зміст права на соціаль
не забезпечення визначається як проголошена між
народним співтовариством та гарантована державою 
можливість людини забезпечувати фізіологічні, соці
альні і духовні потреби в обсязі, необхідному для гід
ного життя, у випадку настання соціального ризику. 
Вказане право: а) закріплено за кожною людиною і за 
кожним громадянином; б) має загальний характер, 
тобто його об’єм є однаковим для кожної людини і 
для кожного громадянина; в) механізм його реалізації 
пов’язаний з тим, що на відміну від інших (неоснов
них) прав і свобод, які реалізуються в конкретних 
правовідносинах, назване право виступає передумо
вою будьяких правовідносин у сфері соціального 
забезпечення, постійного невід’ємного права кожно
го учасника правовідносин [1]. 

Серед науковців фундаментальні дослідження у 
сфері соціального забезпечення проводили спеціа
лісти в галузі права соціального забезпечення, зокре
ма такі, як: Н. Б. Болотіна, Б. І. Сташків, С. М. Прилипко, 
С. М. Синчук та ін. Значний внесок у розвиток науки 
права соціального забезпечення зробили і російські 
вчені, зокрема О. Е. Мачульська, Ж. А. Горбачова,  
К. Н. Гусов, М. Л. Захаров, Є. Г. Тучкова тощо.

Класифікація прав і свобод людини за різними кри
теріями дає можливість чітко визначити місце та 
особ ливості того чи іншого права у системі основних 
прав і свобод людини. Однією з класифікацій прав і 
свобод людини і громадянина є їх поділ на класичні 
(громадянські та політичні) і соціальні (економічні, 
соціальні і культурні) права. Класичні права спрямо
вані на обмеження влади держави над людиною та 
пов’язані із зобов’язаннями влади утримуватися від 
певних дій, а соціальні (зокрема право на соціальне 
забезпечення) зобов’язують державу надавати певні 
гарантії для їх реалізації. Звідси класичні права роз
глядаються як обов’язок досягти певного результату, 

а соціальні права − надати для цього відповідні засо
би [2, c. 25]. Найбільш поширеною є класифікація 
основних прав і свобод за їх змістом чи характером 
людських потреб, що цими правами забезпечуються, 
або за сферою їх застосування. 

За черговістю їх включення до Конституції та 
міжнародноправових документів вони поділяються 
на права першого покоління (визнаються традиційні 
ліберальні цінності, сформульовані в процесі здій
снення буржуазних революцій, а потім конкретизова
ні та розширені в практиці та законодавстві демокра
тичних держав) [3, с. 21]. До них належать особисті та 
політичні права і свободи (право на життя, свободу 
думки, свободу пересування, участь в управлінні 
справами суспільства та держави тощо). Друге поко
ління (економічні, соціальні та культурні) і третє поко
ління прав прийнято називати колективними, оскіль
ки вони здійснюються не окремими особами, а колек
тивами, соціальними спільнотами (наприклад, право 
на безпечне навколишнє середовище, на мир тощо). 
Право на соціальне забезпечення належить до друго
го покоління. Завдання держави полягає у тому, щоб 
створити соціальні програми і вести всебічну творчу 
роботу, яка б дозволила гарантувати проголошені 
соціальні права. 

Реалізація суб’єктивного права особи на соціаль
не забезпечення вимагає належного юридичного 
механізму для цього. Основу юридичного механіз
му забезпечення конституційно встановленого 
права на соціальне забезпечення фізичних осіб 
становить законодавство про соціальне забезпе
чення, яке визначає організаційноправові умови 
та механізм реалізації особами права на соціальне 
забезпечення. Зокрема, цій механізм включає:

1. Конституційні гарантії забезпечення прав і сво
бод людини, зокрема права на соціальне забезпе
чення. Згідно з Конституцією України право людини 
на соціальне забезпечення гарантується правом 
на: 1) життя (ст. 27); 2) повагу до гідності людини  
(ст. 28); 3) працю (ст. 43); 4) житло (ст. 47); 5) достатній 
життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 48); 6) охо
рону здоров’я, медичну допомогу та медичне стра
хування (ст. 49); 7) судовий захист (ст. 55); 8) правову 
допомогу (ст. 59). Цей перелік не є вичерпним, але 
принаймні дотримання перерахованих прав сприяє 
належному здійсненню людиною права на соціальні 
виплати та отримання соціальних послуг. 

Право на життя є фундаментальним правом люди
ни, а всі інші права − похідні від цього права. Деякі 
автори право на соціальне забезпечення відносять 
до фізичних (життєвих) прав і свобод, оскільки право 
на соціальне забезпечення тісно пов’язане з правом 
на життя. Такий підхід науковці мотивують тим, що 
це право не може бути відокремлене державою від 
права на достатній рівень життя та права на соціаль
не забезпечення громадян [4, 5]. Особа, яка не має 
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або втратила з незалежних від неї обставин джерела 
до існування, вправі задовольняти свої основні люд
ські потреби. В цьому випадку йдеться про «можли
вості існування» через організовану державою сис
тему соціального забезпечення.

Теоретичне обґрунтування зв’язку права на життя 
та права на соціальне забезпечення сьогодні є над
звичайно актуальним. Фахівці з прав людини у зміст 
права на життя не включають право на соціальне 
забезпечення, тобто право на захист від раптової 
втрати житла, відсутності будьяких джерел до існу
вання, голодування, холоду, ненадання елементар
ної медичної допомоги тощо. Спеціалісти з права 
соціального забезпечення у своїх теоретичних 
напрацюваннях поглиблено не вивчають зв’язок 
права соціального забезпечення та права на життя. 

Суть терміна «гідне людини існування» має містити 
широкі соціокультурні контексти, виражати гуманіс
тичну концепцію людського буття в суспільстві  
[6, с. 59]. Характеризуючи право людини на життя, 
необхідно пов’язувати його з правом на соціальне 
забезпечення як природне та невід’ємне право 
людини. Саме тому життя має розглядатися як соці
альне благо, що є цінністю як для самої людини, так і 
для суспільства в цілому. Такий підхід до розуміння 
життя може вважатися вихідним теоретичним поси
ланням для обґрунтування необхідності створення 
й ефективного функціонування системи соціального 
забезпечення, яке повинно бути спрямоване на 
задоволення основних матеріальних і духовних 
потреб тих представників суспільства, які в силу 
об’єктивних причин позбавлені можливості само
стійно подолати важку життєву ситуацію [7] .

Держава намагається своєчасно реагувати на 
соціальні негаразди. Проте через відсутність про
думаної, науково обґрунтованої програми нормо
творчої діяльності законодавчої та виконавчої гілок 
влади в цій сфері накопичуються певні проблеми, 
що негативно впливають на гарантування реаліза
ції людиною її права на соціальне забезпечення. 

2. Рівень забезпечення державними соціальними 
стандартами та соціальними гарантіями. Фінансовою 
запорукою соціального забезпечення людей у кожній 
державі виступає її економіка: саме від рівня розви
тку держави залежить обсяг виділених коштів на реа
лізацію соціальних програм. В. Чиркін відзначив, що 
соціальні та економічні права утворюють єдину групу 
соціальноекономічних прав, оскільки в основі її виді
лення лежить спільний критерій захисту інтересів 
життєзабезпечення людини [8], а вживанням терміна 
«соціальноекономічні права» наголошується, що 
реалізація одних прав можлива лише при паралель
ному забезпеченні та гарантуванні інших [9].

Зміст та обсяг конкретних видів соціального забез
печення, які закріплені у нормативноправових 
актах, окреслюються природними і соціальними 

факторами та обмежуються рамками економічних 
можливостей держави щодо конкретних можливос
тей для людей як носіїв прав та відповідних дій 
зобов’язаних осіб: 1) дотриманням умов призначен
ня соціальних виплат чи надання соціальних послуг; 
2) порядком звернення особи у визначені строки до 
уповноваженого органу щодо надання відповідного 
виду соціального забезпечення; 3) прийняттям 
рішення про відповідний розмір (у грошовому вира
зі) чи обсяг надання певного виду соціального забез
печення (переліку соціальних послуг, що надаються, 
тощо) [2]. Держава бере на себе обов’язки із соціаль
ного забезпечення на певний період (бюджетний 
рік), без виділення необхідних коштів соціальні 
права людини не забезпечуються. 

Згідно зі ст. 17 Закону України від 05 жовтня 2000 
року «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії» державні соціальні гарантії перед
бачають мінімальні розміри виплат на рівні прожит
кового мінімуму і є суттєвою гарантією права на соці
альне забезпечення. Національний стандарт «про
житковий мінімум», що безпосередньо пов’язаний з 
категорією «потреби людини», має бути узгоджений з 
міжнародними стандартами в цій сфері. Це положен
ня є конституційною гарантією соціально
економічного складу, оскільки її сутність пов’язана з 
економічною категорією «потреби людини». 

Нині актуальною проблемою є вдосконалення 
законодавчих положень щодо запровадження і 
застосування в державі єдиного соціального стан
дарту − прожиткового мінімуму. На жаль, в Україні 
прожитковий мінімум як базовий стандарт викликає 
найбільше нарікань і вважається соціально неспра
ведливим. Так, склад споживчого кошика в Україні, 
який є основою розрахунку прожиткового мінімуму, 
був вперше затверджений у 1992 році й відтоді сут
тєво не переглядався. Водночас є також зауваження 
і правового характеру. Поперше, в різних норма
тивних актах щодо соціальних допомог застосову
ються різні терміни одного спрямування, зокрема: 
«межа малозабезпеченості», «прожитковий міні
мум», «рівень забезпечення прожиткового мініму
му», «межа бідності» тощо. Ці та інші соціальні стан
дарти, що застосовуються при наданні окремих 
видів соціальних виплат, часто переплітаються, іноді 
збігаються з положеннями різних нормативних актів. 
Подруге, в окремих нормативних актах щодо соці
альної допомоги соціальний стандарт «прожитко
вий мінімум» підмінюється категорією «рівень забез
печення прожиткового мінімуму». Потретє, розміри 
окремих соціальних допомог, що є основним джере
лом засобів існування громадян, встановлюються на 
рівні, який не відповідає рівню прожиткового міні
муму. Це призводить до порушення гарантій, вста
новлених ч. 3 ст. 46 Конституції України [10]. 

У сучасній соціальній структурі українського 
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су спільства переважають малозабезпечені верстви 
населення, основна частина яких живе поза офіцій
ною межею бідності. У 2014 році значна частина насе
лення стала біднішою через військовий конфлікт на 
Сході, інфляцію, втрату роботи, зниження доходів, 
втрату майна тощо. За І півріччя 2014 року рівень 
бідності за відносним критерієм становив 23,9 % [11], 
у 2015 році − 32 % [12, с. 19]. Отже, в Україні прожит
ковий мінімум використовується переважно як 
інструмент фінансового управління, але не як соці
альний орієнтир, що тим самим породжує дезорієн
тацію в соціальній політиці загалом. 

3. Рівність та справедливість щодо реалізації права 
на соціальне забезпечення. Українські реалії свід
чать про неспроможність законодавчих і виконав
чих органів влади й управління привести проголо
шені права громадян у відповідність до реальних 
можливостей країни. Внаслідок занижених держав
них соціальних стандартів частка бідного населення 
за національним критерієм стрімко зростає. Крім 
того, в умовах сучасних викликів система соціальної 
підтримки вразливих верств населення опинилася 
на межі спроможності до функціонування. Влада 
прагне надати допомогу надто широкому колу своїх 
громадян (в 2015 році в Державному бюджеті закла
дено 24 млрд грн на субсидії для 5 млн родин, соці
альні видатки Державного бюджету на 2016 рік 
зросли на 13.7 % до 92.0 млрд грн (+11.1 млрд грн). 
Левова частина такого збільшення пояснюється очі
куваним зростанням житлових субсидій населенню 
до 35 млрд грн. Умови надання цих субсидій поки що 
залишаються незмінними, однак уряд очікує, що 
посилення адресності дасть можливість перенапра
вити більшу їх частину найменш заможним верствам 
населення, що далеко виходить за межі фінансових 
можливостей держави, а безпосередні соціальні 
виплати є дуже низькими і не запобігають бідності. 
Головною вадою соціальної підтримки вразливих 
верств населення залишається безадресність, що 
порушує принцип справедливості. Суперечності 
соціального забезпечення виявляються в доходах і 
рівні життя населення, нездатності виплачувати 
заплановані зарплати та соціальні допомоги і, як 
наслідок, відбувається консервація бідності в 
су спільстві. Найгострішою сьогодні є проблема поши
рення бідності серед працюючого населення −  
рівень бідності серед сімей, де всі дорослі працю
ють, становить понад 20 %. Значною та невиправда
ною є диференціація в оплаті праці в регіональному 
вимірі (у 3 рази) та за видами економічної діяльності 
(майже у 4 рази) [13, с. 107110 ], що порушує соці
альну справедливість, забезпечення якої є ключо
вим принципом соціального залучення.

Стан економіки змушує Верховну Раду України 
призупиняти ті чи інші пільги, установлені для 
окремих категорій населення, а Кабінет Міністрів 

України − змінювати розміри виплат, установлених 
законами України. Різке скорочення соціальних 
зобов’язань сучасної української держави створи
ло нові аспекти соціальної нерівності, що проявля
ється у надмірній диференціації суспільства на 
багатих та бідних, посиленні маргіналізації, «роз
миванні» середнього класу. Системний аналіз зако
нів про Державний бюджет України попередніх 
років показав, що фактично припиняється на пев
ний строк правове регулювання відносин у сфері 
соціального захисту, зупиняється дія механізму 
реалізації конституційних соціальноекономічних 
прав громадян, що призводить до обмеження 
права на соціальний захист. Такі дії законодавчої і 
виконавчої влади суперечать Конституції України і 
вимагають втручання Конституційного Суду 
України. Правова позиція Конституційного Суду 
України у цих рішеннях зводиться до того, що зупи
нення дії положень законів, якими визначено права 
і свободи громадян, їх зміст та обсяг є обмеженням 
прав і свобод. Звуження обсягу прав і свобод – це 
зменшення кола суб’єктів, розміру території, часу, 
розміру або кількості благ чи будьяких інших кіль
кісно вимірюваних показників використання прав і 
свобод, тобто їхньої кількісної характеристики [14]. 

Закон України «Про Державний бюджет України 
на 2015 рік», на відміну від законів про державний 
бюджет попередніх років, не зупиняв дію певних 
соціальних законів, а лише встановив новий меха
нізм їх реалізації, зробивши прив’язку щодо надан
ня певних пільг до сукупного доходу сім’ї.  
З 01 липня 2015 року розмір середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї впливає на право на пільгу 
для більшості категорій пільговиків. За даними 
Мінфіну, на початок 2014 року в Україні налічувало
ся 18 млн пільговиків, які отримували 360 категорій 
пільг, з нововведеннями щодо надання пільг їх 
кількість майже вдвічі зменшилася.

 4. Механізм захисту права на соціальне забезпе
чення. У разі порушення свого права на соціальне 
забезпечення кожна особа має право на захист 
державою, зокрема використання засобів, «за 
допомогою яких припиняються порушення прав 
людини, усуваються перепони для їх реалізації, від
новлюються порушення прав» (юридичні засоби 
захисту прав людини). В системі права соціального 
забезпечення найбільшу роль відіграють адміні
стративні та судові форми захисту прав фізичних 
осіб. 

Оскільки право на соціальне забезпечення, нале
жить до соціальних прав, механізм захисту вказа
ного права має суттєві відмінності через залежність 
матеріального забезпечення непрацездатних від 
рівня розвитку економіки. Неможливо реалізувати 
такі конституційні положення, як верховенство 
закону щодо інших нормативних актів, прямої дії 
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конституційних норм, недопущення в майбутньому 
звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, 
забезпечення достатнього життєвого рівня тощо. 

Адміністративний спосіб відновлення порушено
го права на соціальне забезпечення в сучасних 
умовах є найбільш наближеним до громадян, однак 
недостатньо ефективним. Органи соціального 
захисту не зацікавлені реєструвати звернення гро
мадян у формі скарги, розв’язувати спір на користь 
громадянина, оскільки таким чином вони визнають 
недоліки своєї роботи, що підриває їх авторитет. 
Вони можуть задовольнити скарги громадян, зі 
змісту яких видно «явне» порушення права людини 
на соціальний захист посадовою особою, і обґрун
товано відмовляють в задоволенні, якщо питання, 
яке оскаржує громадянин, є спірним [15, с. 2528].

Основним правовим критерієм реального закрі
плення будьякого права (зокрема, соціально
економічних прав) є можливість судового захисту 
права та виконання судових рішень. Захист певно
го права на соціальне забезпечення у суді веде до 
необхідності прийняття рішення щодо конкретних 
грошових сум, які виділені на такі цілі з державного 
бюджету. Складність ситуації призвела до того, що 
суди приймають відповідні рішення, але їх вико
нання неможливе через брак коштів. Неможливість 
судового захисту соціальноекономічних прав фак
тично перетворили їх на декларативні, що підриває 
довіру людей до інституту прав людини та до 
Основного Закону загалом. Отже, передбачений у 
Конституції України механізм захисту права на соці
альне забезпечення вимагає належного гаранту
вання їх державними органами при здійсненні 
ними своїх повноважень.

Політичні й економічні негаразди суттєво впли
нули на рівень забезпечення права на соціальне 
забезпечення, відбулося реальне зниження розмі
рів пенсій, допомог, якості надання соціальних 
послуг. Ефективність реалізації соціальних прав 
насамперед залежить від рівня економічного роз
витку держави та стану державного бюджету. Саме 
розмір відповідних бюджетних виплат, а не сам 
факт їх наявності, є визначальним індикатором 
існування чи відсутності в реальності соціальних 
прав. 

Отже, право на соціальне забезпечення − це 
основне та суб’єктивне право, яке належить людині 
від народження і не може бути відчуженим; 2) вка
зане право знайшло міжнародне та конституційне 
визнання; 3) конкретизоване у галузевих правових 
актах щодо умов отримання соціальних виплат і 
надання соціальних послуг; 4) рівень (обсяг) соці
альних виплат залежить від офіційно встановлено
го прожиткового мінімуму; 5) захист права на соці
альне забезпечення можливий в адміністративно
му та (чи) судовому порядку.
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The aim of this article is to address the major issues in, 
and perspectives on, public administration in general and to 
determine the role of information and communication tech-
nologies (ICT) in governing in Ukraine. 

Key words: public administration, e-governance, informa-
tion and communication technologies (ICT).

О. Руднік. Зміни в державному управлінні у зв’язку  
з розвитком інформаційних і комунікативних техно-

логій: досвід України
Метою цієї статті є розгляд основних засад та пер-

спектив розвитку державного управління в цілому та 
визначення ролі інформаційних і комунікативних тех-
нологій (ІКТ) в процесі здийснення державного управ-
ління в Україні. 

Ключові слова: державне управління, електронне 
самоврядування, інформаційні та комунікативні 
технології (ІКТ).

О. Рудник. Изменения в государственном управле-
нии в связи с развитием информационных и комуни-

кативных технологий: опыт Украины
Целью данной статьи является рассмотрение осново-

ложных аспектов и перспектив развития государствен-
ного управления в целом, а также определение роли инфор-
мационных и комуникативных технологий (ИКТ) в процессе 
осуществления государственного управления в Украине.

Ключевые слова: государственное управление, элек-
тронное самоуправление, информационные и комуни-
кативные технологии (ИКТ).
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Community development and improving countries 
overall wellbeing require to enable the pursuit of the 
sustainable development goals with the effective in
volvement of all interested stakeholders. No progress 
can be made in promoting peace, development and 
protection of human rights unless trust is built in gov
ernment through appropriate governance and public 
administration institutions. 

Public administrstion is one of the main tools 
through which the relationship between the state, 
civil society and the private sector is realized [1, 
156]. The key function of public administration is 
to implement government decisions and to render 
services to the citizens based on their needs, duties 
and responsibilities. The scope of services, which de
pends on defined basic needs for the society and its 
stakeholders, might be enforced through legislation. 
Access, affordability and speed of service delivery 
are key to building trust in the government. All of 
these goals are valid for each level of government 
at which public service is organized and managed. 
Wellinformed citizens know where to obtain ser
vices and expect delivery that is timely, lowcost, 
reliable and predictable. The function of the public 
administration is to be there for citizens, but it is not 
the function of citizens to be there for the public ad
ministration. Sound public administration involves 
public trust. The values of integrity, transparency 
and accountability in public administrations have 
enjoyed a resurgence within the past three decades 
or more. Citizens expect public servants to serve the 
public interest with fairness and to manage public 
resources properly on a daily basis. Fair and reliable 
public services and predictable decisionmaking in
spire public trust and create a level playing field for 
businesses, thus contributing to wellfunctioning 
markets and economic growth [2, 2].

Nowadays, governments aim to modernize the 
public administration, to strengthen its capaci
ties and to make it more efficient and accountable. 
Governments are using different methods and tech
niques to find out the citizen’s demands in order to 
reduce the gap between government and the peo
ple and to enhance the public trust as an important 
factor [1, 157]. The importance of a wellperforming 
public administration was reiterated in Resolution 
57/277 of the “General Assembly on Public Admin
istration and Development” (dated 20 December 
2002), which states that “an efficient, accountable, 
effective and transparent public administration, at 
both the national and international levels has a key 
role to play in the implementation of internationally 
agreed goals, including the Millennium Develop
ment Goals (MDGs)” [3, 1]. 

Innovation in public administration is an effective 
and inventive solution of problems and obstacles. 
Furthermore, innovation is not a closed and complete 
solution, but an open solution, transformed by those 
who adopt it.[4] The role of public administration is 

to bring people to the table and to serve citizens in 
the manner that recognizes the multiple and com
plex layers of responsibility, ethics and accountability 
in a democratic system. The responsible administrator 
should work to engage citizens not only in planning, 
but also implementing programs to achieve public 
objectives [5, 53]. 

The time of hierarchial government and bureau
cracy is coming to the end. Emerging in its place is 
a fundamentally different model which is called e
government in which government executives rede
fine their core responsibilities from managing people 
and programs to coordinating resources for produc
ing public value [6, 3]. One of the means by which 
citizens are able to reach public services is participa
tion in the governance. Regular consultaion and ac
tive participation of citizens in governance strengths 
the relationship with public authorities. A citizens 
should be viewed as a partner in government rather 
then a mere customer [7, 10]. Decentralization trends 
worldwide have led to the transfer of more decision
making authority from central to local governments. 
These are often accompanied by the assignment of 
expenditure management and revenue mobiliza
tion functions to local entities [8, 3]. A rational and 
sustained ongoing process of decentralization in the 
next period will move toward the better quality and 
quantity of public services, and public administra
tions will be able to improve their response to the 
requirements of citizens. 

Thus, decentralized political system will lead 
Ukraine closer to Europe and will bring Ukrainian 
political system to the European standatrs. The con
cept of the Heads of the State Administrations will 
be eliminated and daily management of oblasts and 
districts shall be transferred to the Oblast and District 
Executive Committees. Such Executive Committees 
shall be established by the local Councils elected by 
the community [9]. 

The role of ICT in promoting public sector change 
has been widely studied in recent years [8, 3]. Use of 
ICT can considerably change the way in which servic
es are offered to citizens and businesses, overcoming 
the logistical and temporal barriers and obstacles. ICT 
empowers the general public to actively participate 
in policy formulation and help to ensure transparent 
use of public funds [10, 23].

Several decades ago, early research demonstrated 
that information and communications technologies 
do not only make society more efficient and effective, 
but it also fundamentally affects our world views and 
the social, organisational and political foundations on 
which society is built (e.g., Mumford 1934; Ellul 1964; 
McLuhan 1964; Winner 1977). Therefore, it is impor
tant to search for the transformations that are being 
caused by the current trend towards egovernment 
[11, 160]. 

Government’s primary role in ICT development is 
to provide an enabling policy, legal and regulatory 
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environment that levels the plating filed and allows 
the private sector to lead… The undeniable role of 
ICT as a major driver of the economy requires the 
creation and/or strengthening of government’s ar
rangments for the facilitation of ICT development, 
and ICT for development of the country [6, 5].

The government of the advanced society, in the 
age of globalization and ICT, requires stronger and 
more efficient responsibilities between local, re
gional and central administrations. Furthermore, the 
need for coordination that in the past could only be 
adequately satisfied by centralization of decisions 
on public policies at a higher territorial level today 
finds an adequate response in the new possibility of 
peer to peer coordination allowed by ICTs [12, 1]. In 
egovernment initiatives, the transformational ef
forts usually encompass all the major organizational 
dimensions including strategy, structure, people, 
technology and regulators [13, 6]. Egovernment rep
resents a fundamental change and therefore, resis
tance to change from some stakeholders is possible. 
EGovernance lies at the heart of two global shifts: 
the information revolution and the governance 

revolution. Both shifts are changing the way society 
works and the way that society is governed. They 
bring the opportunity for not just incremental but 
radical gains in efficiency and effectiveness [14, 129]. 
Digitalization of administrative information as a tool 
for information disclosure makes governmental 
work visible to citizens [15, 1]. Governments all over 
the world are developing information systems and 
electronic services that have the capacity to meet 
service needs and demands of citizens and other cli
ents [1, 156]. 

In broad terms, egovernment is a set of tools, 
which allows to public administration making use 
of ICTbased solutions for the delivery of services 
to citizens, business, and other public administra
tions. In the early stages of diffusion of ICT in public 
administration, egovernment mostly consisted of 
simple provision of information or services via the 
Internet. Nowadays, egovernment includes various 
instruments, which aim to reshape the ways in which 
citizens and businesses interact with public admin
istrations, and public administrations interact with 
each other [16, 2157].

The main task of electronic government in 
Ukraine is an increase of efficiency of functioning 
of government, and it means perfection of mecha
nisms of control and adjusting of relations of gov
ernment with corporate participants and the soci
ety in general [17]. 

At the national level United Nations Development 
Programme (UNDP) invested in support of platforms 
for engagement, communication, and awareness of 
developments in the egovernance sphere. Thus, it 
can support the creation and launch of the Nation
al WebPortal of the Open Government Partnership 
Initiative, aimed at bettering public services and 
increasing the transparency, and also integrity of 
public administration as the key online resource in 
the process of implementing the OGP Initiative in 
Ukraine. In 2013 the National Knowledge Manage
ment Portal “We Develop Egovernance” was cre
ated by the Association of Local SelfGovernance 
Bodies «EGovernance Cities», the National Centre 
for EGovernance created with the State Agency for 
Science, Innovation and Informatization of Ukraine, 
and the National Academy of Public Administra
tion, with UNDP support. The portal was designed 
as a oneofakind platform for collecting, storing 
and disseminating knowledge and best practices in 
the area of egovernance, a mechanism for policy 
formulation, and a tool for monitoring and assess
ing egovernance introduction. At the same time, 
in the absence of systemic nationallevel devel
opments, the use of both tools was mostly linked 
to regionallevel support and utilization [18]. The 
project “Assistance for the Ukraine Government for 
capacity building to develop the electronic govern
ment” assists the Ukraine Government in develop
ing egovernance policies and processes, related 

No progress can  
be made in pro-
moting peace, 
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protection of hu-
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trust is built in gov-
ernment through 
appropriate gov-
ernance and pub-
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institutions
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legislation, capacity building, communication ac
tivities and online services.

The State Agency for EGovernance in Ukraine an
nounces that available and transparent public ser
vices, which helps to prevent corruption, is what the 
entrepreneurs will obtain and what is achieved by 
introduction of online public services [19]. Online ser
vices development is made through launching pilot 
versions of webportals, such as https://kap.minjust.
gov.ua/, https://igov.org.ua/. Citizens have access to 
wide range of public services in different areas, for ex
ample, completing application for license of marriage, 
completing application for The State registration of 
rights (encumbrances) for the real estate, getting in
formation about initiated bankruptcy proceedings 
from the State Register of Legal Entities and Individ
ual Entrepreneurs, vehicle registration, registration of 
NGOs, etc.

Recently President of Ukraine signed the Law on 
Electronic Application and Electronic Petition. The 
Law provides for the submission of individual and 
group applications via Internet and creates an op
portunity for the Ukrainian citizens to address the 
President, Verkhovna Rada, Cabinet of Ministers and 
local selfgovernment through the submission of e
petitions on the official websites [20].

In midFebruary 2015, Ukraine launched Prozorro 
(Transparently), a pilot system of electronic public 
procurement controlled by Transparency Interna
tional [21]. Prozorro is a system created through the 
initiative of NGOs, commercial platforms, public au
thorities, and businesses. Our goal is transparent and 
effective public spending and corruption prevent
ing through public monitoring and a wider range of 
suppliers. In order to prevent the spread of any cor
ruption schemes, copyright for this eprocurement 
system was transferred to the Transparency Interna
tional  an organization known for anticorruption 
activities. The code of the system is completely open, 
which means complete transparency and publicity 
of development [22]. Over 300 state customers have 
already joined Prozorro: Ministries, the National Bank 
of Ukraine, state enterprises, seaports, municipal en
terprises of Kyiv CSA, hospitals, libraries etc.

Electronic tenders in public institutions will allow 
to save significant budget funds, as well as to provide 
public access to government spending. The Ministry 
of Finance has signed contracts with electronic trad
ing platforms for conducting eprocurements via Pro
zorro system, designed to make the bidding process 
as open, transparent and effective as possible. Pro
curements through the esystem will allow attracting 
more suppliers, which in turn will allow lowering pric
es and reducing government spending [23]. Recently, 
the MoD Tender Committee took a decision to sign 
the agreements based on the results of the bidding 
executed within the Prozorro electronic procurement 
system. Thus, the Ukrainian Armed Forces will re
ceive 50,000 caps, 1.5 mln packs of canned meat, etc. 

Thanks to the ebidding, the Defence Ministry saved 
about 15%, i.e. about UAH 4.5 mln [24].

Conclusions
Recent developments in Ukraine have shown high 

political willingness to accelerate reforms in the field 
of egovernance. Strong calls for political account
ability, administrative efficiency, transparency and 
greater engagement in decisionmaking are high 
on the civic agenda. There are nearly 24 million of 
Internet users in Ukraine, 71% of whom are interest
ed in accessing services and interacting with state 
agencies online. Earlier, results of the national pub
lic opinion survey for February 2015, made by the 
Kyiv International Institute of Sociology [25], show 
that the level of information provision, online ser
vices and citizens’ interaction with public authorities 
in Ukraine is still low and needs to be improved in 
order to meet citizens’ demand. Introducing innova
tive approaches to empower both public authorities 
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and citizens to make better use of egovernance and 
edemocracy tools for transparency, efficiency and 
greater interaction is therefore timely and relevant.
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Військовослужбовець  
як спеціальний суб’єкт  
злочину
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Удк 343.21

У статті проаналізовано обов’язкові (конститу-
тивні) ознаки військовослужбовця як спеціального 
суб’єкта злочинів, передбачених розділом XIX «Військо-
ві злочини» Кримінального кодексу України. Визначено 
період існування військових правовідносин. Автор ро-
бить висновок щодо спеціальних (факультативних) 
ознак військовослужбовця.

Ключові слова: військовослужбовець, ознаки суб’єкта, 
збройні сили, військова служба.

С. Харитонов. Военнослужащий как специальный 
субъект преступления

 В статье проанализированы обязательные (консти-
тутивные) признаки военнослужащего как специального 
субъекта преступлений, предусмотренных разделом XIX 
«Воинские преступления» Уголовного кодекса Украины. 

Определен период существования военных правоотно-
шений. Автор делает вывод относительно специаль-
ных (факультативных) признаков военнослужащего.

Ключевые слова: военнослужащий, признаки субъек-
та, вооруженные силы, военная служба.

S. Kharitonov.  Military servant as a special subject of 
crime

The article analyzes the required (constitutive) charac-
teristics of military servant as a special subject of crimes 
provided for by Chapter XIX of the Criminal Code of Ukraine 
«War crimes». The life cycle of military relations has been de-
termined. The author concludes on special (optional) char-
acteristics of military servant.

Key words: military servant, subject’s characteristics, 
armed forces, military service.

Постановка проблеми. Захист суверенітету і 
територіальної цілісності України, забезпечення її 
економічної та інформаційної безпеки згідно зі ст. 17 
Конституції України є найважливішими функціями 
держави, справою всього українського народу. 
Оборона України, захист її територіальної ціліснос
ті і недоторканності покладається на Збройні Сили 
України. Обороноздатність України залежить від 
здатності військовослужбовців під час проходжен
ня військової служби таким чином бути підготовле
ними особисто, підготувати зброю і військову техні

ку, щоб відвернути збройний напад іншої держави. 
Тому завжди будуть актуальними питання щодо 
охорони суспільних відносин у сфері проходження 
військової служби. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням, що стосуються військових злочинів, за 
період незалежності України приділяли увагу такі 
вчені: Г. В. Андрусів, В. М. Білоконєв, П. П. Богуцький, 
В. П. Бондаєвський, В. К. Грищук, М. І. Мельник,  
В. О. Навроцький, М. І. Панов, М. І. Хавронюк,  
Г. І. Чангулі та ін.
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Мета дослідження – проаналізувати поняття та 
ознаки військовослужбовця як спеціального 
суб’єкта злочину.

Виклад основного матеріалу. Кримінально
правова охорона відносин, що регулюють порядок 
проходження військової служби, передбачена XIX 
розділом Кримінального кодексу України (далі – КК 
України). Будьякі суспільні відносини складаються 
з трьох обов’язкових елементів: суб’єктів (носіїв) 
певних прав та обов’язків, предмета відносин (того, 
внаслідок чого чи завдяки чому існують ці відноси
ни) та соціального зв’язку між суб’єктами існування 
суспільних відносин. Правовідносини військової 
служби не є виключенням. Вони складаються з про
ходження військової служби різними категоріями 
військовослужбовців, суб’єктами яких є держава в 
особі спеціальних органів державної влади (Збройні 
Сили України, Служба безпеки України тощо), та 
військовослужбовців або військовозобов’язаних в 
період проходження навчальних (чи перевірних) 
чи спеціальних зборів.

Такі військові правовідносини виникають між 
особою, що зарахована за призовом або за контр
актом на відповідну військову посаду, і державою в 
особі спеціальних військових органів (частин, під
розділів, учбових закладів тощо). Військові право
відносини виникають при настанні юридичного 
факту, тобто з початком проходження військової 
служби. Настання даного юридичного факту зако
нодавство України пов’язує з двома умовами:
1) наявність у особи можливості в силу своїх влас

тивостей (громадянство, вік, стан здоров’я) бути 
зарахованою за призовом або за контрактом на 
військову службу;

2) обов’язок (якщо служба за призовом) або бажан
ня (якщо служба за контрактом) особи пройти 
військову службу.
Військова служба – це вид державної служби 

особ ливого характеру, яка, з одного боку, є консти
туційним обов’язком громадян України [8,487], а з 
іншого – правом громадян України [9], і полягає у 
професійній діяльності придатних до неї за станом 
здоров’я громадян України та пов’язана із захистом 
Вітчизни [1]. 

Згідно з цим визначенням військовослужбовцем 

є громадянин України, який перебуває на особли
вому виді служби, що пов’язана з виконанням вій
ськового обов’язку, або службою на конкурсно
контрактній основі у Збройних Силах України, 
Службі безпеки України, Державній прикордонній 
службі України, Національній гвардії України, 
Державній спеціальній службі транспорту, 
Державній службі спеціального зв’язку та захисту 
інформації України та інших створених відповідно 
до законів України військових формуваннях1. 
Виходячи з цього, військовослужбовець є носієм 
прав і обов’язків військової служби, проходить вій
ськову службу (служить), є суб’єктом суспільних 
відносин військової служби.

В українській мові термін «службовець» позначає 
людину, яка перебуває на будьякій службі, той, хто 
займається розумовою працею, а також фізичною 
працею, пов’язаною не з виробництвом, а з обслу
говуванням кого, чогонебудь, [10, 1150] а саме 
виконанням свого конституційного обов’язку із 
захисту Вітчизни, незалежності та територіальної 
цілісності України [8, 487]. Служба – обов’язок, 
визначений посадою, праця, заняття як засіб існу
вання [10, 1150].

Конститутивною ознакою військовослужбовця 
як суб’єкта злочинів проти військової служби є 
перебування особи в момент здійснення злочину 
на військовій службі.

Згідно зі ст. ст. 1, 2 Закону України «Про військо
вий обов’язок і військову службу» військова служба 
у Збройних Силах України й інших військових фор
муваннях, а також правоохоронних органах спеці
ального призначення та Державній спеціальній 
службі транспорту, посади яких комплектуються 
військовослужбовцями2, є державною службою 
особливого характеру, яка полягає у професійній 
діяльності придатних до неї за станом здоров’я і 
віком громадян України, пов’язаній із захистом 
Вітчизни [1].

Відповідно до Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» існують такі види 
військової служби: строкова військова служба; вій
ськова служба за призовом під час мобілізації, на 
особливий період; військова служба за контрактом 
осіб рядового складу; військова служба за конт

1Слід зазначити, що КК України словами «інші військові формування, утворені відповідно до законів України» робить перелік 
структур (військових формувань), що згідно із Законом України «Про Оборону» є створена відповідно до законодавства України 
сукупність військових з’єднань і частин та органів управління ними, які  комплектуються військовослужбовцями і призначені 
для оборони України, захисту її суверенітету, державної незалежності і національних інтересів, територіальної цілісності і 
недоторканності у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних 
(бойових) дій) відкритим, тобто набрання чинності будь-якого закону України, який  регламентуватиме діяльність якогось 
нового військового формування, автоматично розширюватиме перелік суб’єктів військових злочинів.

2Ст. 401 КК України до військової служби відносить й службу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, 
та в ст. 11 закону, що врегульовує діяльність цієї служби, чітко визначено, що до особливого складу належать військовослужбовці, 
державні службовці та інші працівники.
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рактом осіб сержантського і старшинського складу; 
військова служба (навчання) курсантів вищих вій
ськових навчальних закладів, а також вищих 
навчальних закладів, які мають у своєму складі вій
ськові інститути, факультети військової підготовки, 
кафедри військової підготовки, відділення військо
вої підготовки; військова служба за контрактом 
осіб офіцерського складу; військова служба осіб 
офіцерського складу за призовом [1].

Так, деякі вчені вважають, що умовою вступу на 
державну службу є фактичні обставини, що мають 
юридичне значення, й виключно за наявності 
яких і можуть виникати державнослужбові від
носини [12; 316]. Це, мабуть, не зовсім правильне 
формулювання, тому що для державнослужбових 
відносин необхідна належність службової особи 
як одного із суб’єктів цих правовідносин до вій
ськової служби. Тут слід говорити не про 
державнослужбові відносини, а про правовідно
сини військової служби. Під умовами вступу гро
мадян на військову службу за контрактом розумі
ють передбачені чинним законодавством обста
вини, за яких такий вступ є можливим [12, 60]. 
Таким чином, наявність певних підстав є переду
мовою виникнення військових правовідносин. 
Центральним ланцюгом правовідносин військо
вої служби є військовослужбовець як представ
ник Збройних Сил України та інших військових 
формувань, носій прав та обов’язків військової 
служби. Військово службовець як суб’єкт є 
обов’язковим елементом складу військових зло
чинів, що прямо передбачено в ст. 401 КК 
України.

Виходячи з положення ст. 401 КК України, 
суб’єктом злочинів проти встановленого порядку 
військової служби може бути лише спеціальний 
суб’єкт злочину (військовослужбовець або 
військовозобов’язаний за наявності відповідних 
умов, а саме періоду проходження навчальних (чи 
перевірних) або спеціальних зборів. Незважаючи 
на те, що КК України в ч. 2 ст. 18 дає законодавче 
поняття спеціального суб’єкта, а саме: фізична 
осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може 
наставати кримінальна відповідальність, злочин, 
суб’єктом якого може бути лише певна особа, в 
науці кримінального права досі існують дискусії з 
цього питання. І хоча поняття спеціального 
суб’єкта не є предметом цієї статті, слід зупинити
ся на точках зору стосовно цього питання. Існує 
декілька думок щодо поняття спеціального 
суб’єкта. Відокремлено від усіх інших науковців, 
своєрідну позицію займав А. Н. Трайнін, який до 
обов’язкових елементів складу злочину відносив 
лише ознаки спеціального суб’єкта, а вік та осуд
ність фізичної особи взагалі виносив за межі скла
ду злочину як суб’єктивну умову кримінальної 

відповідальності [14, 58]. Ця точка зору не зна
йшла підтримки в науці кримінального права. Не 
зовсім зрозуміло, чому осудність та вік, з якого 

можливе настання кримінальної відповідальнос
ті, ознаки, які прямо передбачені в Кримінальному 
кодексі, були винесені за межі складу злочину, а 
ознаки, що притаманні спеціальному суб’єкту − 
включені до його складу. Всі інші вчені не спере

Суб’єкт військового 
злочину, а саме військо-
вослужбовець, окрім 
обов’язкових ознак за-
гального суб’єкта зло-
чину (фізична, осуд-
на особа, яка досягла 
певного віку), повинен 
бути носієм додатко-
вих спеціальних ознак, 
передбачених кримі-
нальним законом, або 
які прямо випливають з 
нього, обмежуючи коло 
осіб, що можуть не-
сти відповідальність за 
злочин проти порядку 
проходження військо-
вої служби, якими є  
військовослужбовці або 
військовозобов’язані 
під час проходження 
зборів
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чаються в тому, що обов’язковими ознаками будь
якого суб’єкта злочину як елементу його складу є 
фізична особа, осудна особа та особа, яка досягла 
певного віку. Стосовно поняття спеціального 
суб’єкта є різні позиції. А саме: особа, яка має не 
тільки властивості загального суб’єкта, а й наді
лена додатковими ознаками, згідно з якими їй 
притаманні особливі властивості [15,138; 16,131; 
17,122], що вказані в диспозиції статті [18, 389], 
повинна мати додаткові особливі ознаки, що 
виступають додатковими умовами притягнення 
особи до кримінальної відповідальності за вчине
ний злочин [19,17; 20, 46] і водночас обмежують 
можливість притягнення інших осіб, які не мають 
додаткових ознак, до кримінальної відповідаль
ності за вчинення цього злочину [21,202; 22,141]. 
Деякі автори взагалі не вказують на те, що спеці
альний суб’єкт повинен мати загальні ознаки, та 
обмежуються лише наявністю конкретних особ
ливостей, визначених у відповідній статті КК [23,8; 
24,117]. У трактуванні  В. В. Устименко, спеціаль
ний суб’єкт злочину – це особа, яка має поряд з 
осудністю та віком інші додаткові ознаки, перед
бачені кримінальним законом, або які з нього 
випливають, обмежуючи коло осіб, що можуть 
нести відповідальність за даним законом [25, 23]. 
На наш погляд, це формулювання є найбільш вда
лим для визначення всіх особливостей спеціаль
ного суб’єкта злочину, тому ми візьмемо його за 
основу.

З усього викладеного вище можна зробити висно
вок, що суб’єкт військового злочину, а саме вій
ськовослужбовець, окрім обов’язкових ознак 
загального суб’єкта злочину (фізична, осудна особа, 
яка досягла певного віку), має бути носієм додатко
вих спеціальних ознак, передбачених криміналь
ним законом, або які прямо випливають з нього, 
обмежуючи коло осіб, що можуть нести відпові
дальність за злочин проти порядку проходження 
військової служби, якими є військовослужбовці 
або військово зобов’язані під час проходження 
зборів.

КК України не дає поняття військовослужбовця 
як суб’єкта військових злочинів, однак його осно
вні й суттєві ознаки можуть бути виведені з нор
мативних актів, що регламентують військову 
службу. Для з’ясування змісту поняття «військо
вослужбовець» необхідно розглянути всі ознаки, 
які йому притаманні. Всі ці ознаки будуть спеці
альними (додатковими) щодо поняття загального 
суб’єкта злочину та водночас обов’язковими 
(конститутивними) для військовослужбовця як 
суб’єкта злочинів проти порядку проходження 
військової служби. Тобто такі ознаки характерні 
для будьякого військовослужбовця, а їх відсут
ність свідчитиме про відсутність військовослуж

бовця як спеціального суб’єкта військових зло
чинів (саме військових злочинів), тому що для 
вчинення загальнокримінального злочину 
достатньо наявності трьох обов’язкових ознак 
загального суб’єкта злочину. Отже, розглянемо 
докладніше ознаки військовослужбовця як 
суб’єкта військових злочинів. Для набуття стату
су військовослужбовця, тобто відповідно до 
закону бути зарахованим на військову службу до 
Збройних Сил України або інших військових фор
мувань, що були створені відповідно до чинного 
законодавства України, особа повинна володіти 
певними якостями, відповідати певним вимогам 
(умовам). Насамперед, однією з таких умов є гро
мадянство особи. Згідно із Законом України «Про 
Збройні Сили України» особистий склад Збройних 
Сил України складається з військовослужбовців і 
працівників Збройних Сил України, які є громадя
нами України [2]. Вимоги щодо громадянства 
України існують в законах, що регулюють діяль
ність Служби безпеки України [3], Державної при
кордонної служби України [4], Національної гвар
дії України [5], Державної спеціальної служби 
транспорту [6], Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України [7]. Виходячи 
із зазначеного, конститутивною ознакою військо
вослужбовця є його державноправове положен
ня − громадянство України. 

Другою обов’язковою ознакою військовослуж
бовця є правова (юридична) ознака. Зміст цієї 
ознаки неоднорідний і полягає у відсутності у 
військовослужбовця судимості взагалі та відсут
ності накладення адміністративного стягнення за 
вчинення корупційного правопорушення для 
військовослужбовців Державної прикордонної 
служби України та Служби безпеки України. На 
службу в Державній прикордонній службі 
України, Службі безпеки України, Національній 
гвардії України не може бути прийнята особа, яка 
має непогашену або не зняту судимість за вчи
нення злочину, крім реабілітованої, або на яку 
протягом останнього року накладалося адміні
стративне стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення [4,3,5]. 

Військовослужбовці строкової служби Збройних 
Сил України, Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, які були засу
джені до позбавлення волі, обмеження волі, зокре
ма зі звільненням від відбування покарання, звіль
няються від призову (бажано внести зміни до зако-
ну «не підлягають призову») на строкову військову 
службу [1,7]. Стосовно військовослужбовців 
Державної спеціальної служби транспорту та вій
ськовослужбовців Збройних Сил України, 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, що проходять військову служ
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бу за контрактом, або офіцерів за призовом, обме
жень, які стосуються судимостей, не існує. Мабуть, 
законодавцю потрібно привести до єдиного зна
менника правову (юридичну) ознаку всіх військо
вослужбовців.

Наступними ознаками, що необхідні для прий
няття на військову службу, є вік особи, його пси
хічне та фізичне здоров’я, його психофізичні здіб
ності. Такі ознаки (умова) пов’язані з тим, що вій
ськова служба передбачає значні фізичні та пси
хічні навантаження, а також володіння спеціаль
ними навичками та вміннями. Свідомість та рівень 
розвитку, здатність усвідомлювати особою значу
щість військової служби, вміння та можливість 
оволодіти військовою спеціальністю − всі ці риси 
притаманні військовослужбовцю. Тому наступною 
обов’язковою ознакою військовослужбовця є 
акмєологічна ознака (акмєологія – наукова галузь, 
що вивчає закономірності та механізми розвитку 
людини при досягненні нею певної зрілості), що 
характеризує багатовимірний стан людини як спе
ціаліста своєї справи, охоплює певний період його 
розвитку (вік та психофізичний стан). «... Необхідно, 
щоб розвиток організму був закінчений, оскільки 
у протилежному випадку він не буде в змозі 
винести труднощі та прикрощі військової служби; 
відповідно до цієї умови повинен бути визначе
ний призовний вік» [11, 316]. Більшість лікарів 
дійшли висновку, що оптимальним віком для при
зову є вік від 22 до 25 років. Зниження вікової 
планки призову на військову службу пояснюється 
такими обставинами: 1) прагненням держави до 
можливого найшвидшого розв’язання питання 
щодо прийняття або неприйняття військово
зобов’язаних на службу, яке є надзвичайно важли
вим з огляду на необхідність влаштування їх гос
подарських та сімейних справ; 2) бажанням в еко
номічних та моральних цілях за можливості змен
шити кількість військово зобов’язаних, які вступа
ють на службу одруженими; 3) прагненням держа
ви мати в складі збройних сил громадян молодшо
го віку, здатних переносити труднощі військової 
служби; підвищення віку для призову було б необ
хідним наслідком скорочення часу для 
військовозобов’язаних в резерві, що позначилося 
б зовсім невигідно на чисельності армії у воєнний 
час [26, 7879]. 

Досягнення певного віку є однією з умов, яка дає 
громадянину України право бути зарахованим на 
військову службу в добровільному порядку, а дер
жаві − вимагати у відповідної категорії осіб вико
нання військового обов’язку. Мабуть, слід говорити 
не про досягнення певного віку, а про перебування 
громадянина в певному віковому проміжку, коли 
він зобов’язаний пройти військову службу або має 
право вступити на неї [12, 63]. 

На строкову військову службу призиваються 
громадяни у віці від 18 до 27 років. На військову 
службу за контрактом приймаються громадяни у 
віці від 18 до 40 років. На військову службу до 
вищих військових навчальних закладів прийма
ються особи від 17 до 30 років, зокрема й ті, яким 
17 років виповнюється у рік зарахування на 
навчання. Кінцевий термін перебування на вій
ськовій службі також відрізняється для різних 
категорій військовослужбовців: для військовос
лужбовців строкової служби – 28 років; для  
військовослужбовців рядового, сержантського, 
старшинського складу, які проходять службу за 
контрактом, а також офіцерів молодшого складу – 
45 років; для старших офіцерів: майорів (капітанів 
3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) –  
50 років, полковників (капітанів 1 рангу) –  
55 років; для військовослужбовців вищого офі
церського складу – 60 років.

Офіцери Збройних Сил України та інших вій
ськових формувань, які мають високу професій
ну підготовку, досвід практичної роботи на 
займаній посаді, визнані військоволікарською 
комісією придатними за станом здоров’я для 
проходження військової служби, на їх прохання 
Міністерством оборони України, вищим команду
ванням інших військових формувань можуть бути 
залишені на військовій службі понад кінцевий 
термін − на 5 років. Військовослужбовці, в яких 
закінчився термін контракту і які досягли певно
го віку перебування на військовій службі, можуть 
бути залишені на службі на їх прохання після 
укладання нового контракту на термін не більше 
5 років [1]. Таким чином, суб’єктом суспільних 
відносин на військовій службі особа може бути 
лише до 65 років.

Виходячи з положення цього закону, відповідно 
до якого на військову службу шляхом зарахування 
до вищих військових навчальних закладів можуть 
бути прийняті особи, яким у рік зарахування випов
нюється 17 років (тобто фактично можуть бути 
зараховані шістнадцятирічні), слід відзначити необ
ґрунтованість тверджень деяких авторів, які вважа
ють, що на військову службу (а саме є суб’єктом 
військових злочинів) призиваються громадяни у 
віці від 18 років [27, 18; 28, 346].

Всі особи, які призвані на військову службу і які 
вступають на неї за контрактом, повинні бути при
датними за станом здоров’я [1]. Ця умова пов’язана 
з підвищеними фізичними та психічними наванта
женнями під час проходження військової служби, 
які полягають у ризиковому характері для життя і 
здоров’я військовослужбовців та оточення. І, звіс
но, метою кожної держави є набір в збройні сили 
здорових та боєздатних людей. «Армія потребує 
людей сильних та здорових». Це положення за 
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своєю явністю й незаперечністю не потребує жод
них доказів. Хворі і слабкі люди не тільки не 
потрібні армії, але, навпаки, є для неї тягарем. 
Прийняття таких військовозобов’язаних до армії, 
крім того, йде всупереч інтересам населення; 
втративши сили і здоров’я від непосильної праці 
на службі, вони можуть стати тягарем і для самого 
суспільства, вимагаючи від нього підтримки для 
свого існування, між тим як ці ж громадяни, зали
шаючись у звичних умовах життя, займаючись 
звичними заняттями, можуть бути корисними чле
нами суспільства. Недопущення виконання вій
ськового обов’язку особами, фізично непридатни
ми до військової служби, повністю відповідає як 
інтересам держави, так і інтересам армії»[29,127]. 
Наказом Міністерства оборони України від 
14.08.2008   № 402 затверджено Положення «Про 
військоволікарську експертизу в Збройних Силах 
України», в якому передбачається ступінь гідності 
військовослужбовця щодо проходження відповід
них видів військової служби у відповідний період 
часу (мирний або воєнний). 

Військова служба має свої початковий і кінце
вий моменти. Саме початковий момент створює 
військові правовідносини, а кінцевий момент є 
часом припинення цих відносин. Початком вій
ськової служби є: 1) день відправлення у військо
ву частину з обласного збірного пункту – для гро
мадян, призваних на строкову службу; 2) день 
зарахування до списків особового складу військо
вої частини – для громадян, прийнятих на військо
ву службу за контрактом, зокрема 
військовозобов’язаних, які проходять збори, та 
резервістів під час мобілізації; 3) день призначен
ня на посаду курсанта вищого військового 
навчального закладу, військового навчального 
підрозділу вищого навчального закладу – для гро
мадян, які не проходили військової служби, та 
військовозобов’язаних; 4) день відправлення у 
військову частину з районного (міського) військо
вого комісаріату – для громадян, призваних на 
військову службу під час мобілізації на особливий 
період, та на військову службу за призовом осіб 
офіцерського складу. Закінченням проходження 
військової служби (кінцевим моментом військової 
служби) вважається день виключення військовос
лужбовця зі списків особового складу військової 
частини (військового навчального закладу, уста
нови тощо) у порядку, встановленому положення
ми про проходження військової служби громадя
нами України [1]. Саме в цей проміжок часу − не 
раніше і не пізніше, коли особа на законних під
ставах є військовослужбовцем, може йтися про 
виникнення й існування військових правовідносин 
та суб’єкта цих правовідносин і водночас суб’єкта 
військового злочину – військовослужбовця. 

Окрім так званих загальновійськових злочинів, 
суб’єктом яких може бути будьякий військово
службовець, існує певна група злочинів проти 
порядку проходження військової служби, для 
суб’єкта яких недостатньо бути лише військовос
лужбовцем. Стосовно них законодавець потребує 
наявності додаткових спеціальних ознак. Тобто 
окрім загальних ознак військовослужбовця, грома
дянин України, придатний за віком та станом 
здоров’я, на законних підставах та в певний про
міжок часу, перебуваючи на військовій службі, 
повинен мати додаткові спеціальні ознаки   
(В. В. Устименко виділяв цю категорію спеціальних 
суб’єктів як складні (комбіновані) спеціальні 
суб’єкти) [25, 104]. Залежно від видового об’єкта 
злочинів проти порядку проходження військової 
служби додатковими (спеціальними) ознаками вій
ськовослужбовця можуть бути: 1) ознаки, які харак
теризують наявність в ст.ст. 402405 КК України або 
відсутність у ст. 406 КК відносин підлеглості;  
2) ознаки, що притаманні особі, яка експлуатує вій
ськову техніку відповідно до ст.ст. 415417 КК;  
3) ознаки, які характеризують законність перебу
вання військовослужбовця у складі вартової (вах
тової) служби або патрулювання відповідно до  
ст. 418 КК України, наряду прикордонної служби – 
ст. 419 КК, в підрозділі, що забезпечує бойове чер
гування (бойову службу) – ст. 420 КК України, у 
складі добового наряду частини – ст. 421 КК України; 
4) ознаки військовослужбової особи − ст.ст. 425, 
426 КК України; 5) ознаки, притаманні командиру 
(начальнику) – ст.ст. 427, 428 КК України; 6) ознаки, 
що характеризують військовополоненого або 
особу, яка піклується про військовополонених згід
но зі ст.ст. 431, 434 КК України. Лише наявність таких 
додаткових (особо спеціальних) ознак дає можли
вість військовослужбовцю бути визнаним виконав
цем цих злочинів.

Висновки: викладене вище дає підстави зроби
ти такі висновки: фізична осудна особа, що досяг
ла віку, з якого можливе настання кримінальної 
відповідальності, набуває правового положення 
(статусу) військовослужбовця та може бути спе
ціальним суб’єктом злочину, якщо вона на закон
них підставах проходить військову службу в 
Збройних Силах України та в інших військових 
формуваннях, створених згідно із законами 
України, є суб’єктом правовідносин військової 
служби та має такі ознаки:
1. Обов’язкові (конститутивні) ознаки:

а) державноправова − громадянин України;
б) акмєологічна − вік від 16 до 65 років, придат

ний за станом психофізичного здоров’я, проходить 
військову службу;

в) правова (юридична) – відсутність судимості 
взагалі, відсутність накладення протягом останньо
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го року адміністративного стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення або засудження до 
позбавлення волі, обмеження волі, зокрема зі 
звільненням від відбування покарання.
2. Спеціальні (факультативні) ознаки: підлеглий, 

льотчик, керівник польотів або особа, що забез
печує польоти, особа, на яку покладено обов’язки 
з водіння корабля, особа зі складу вартової (вах
тової) служби або патрулювання, наряду з охоро
ни державного кордону України, підрозділу 
бойового чергування (бойової служби), добового 
наряду, військова службова особа, військовопо
лонений або той, хто опікується військовополо
неними.
Особа, у якої відсутня будьяка ознака загального 

суб’єкта або вона не повною мірою володіє озна
ками військовослужбовця, не може бути спеціаль
ним суб’єктом військових злочинів.
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У статті досліджується категорія «фінансовий ри-
зик» в контексті економічного та правового значення 
для інвестиційних договорів на будівництво житла, 
з’ясовується його правова природа та підстави ви-
никнення. Автор робить висновок, що причиною фінан-
сових ризиків в контексті інвестиційної діяльності у 
будівництві є невиконання або неналежне виконання іс-
тотних умов інвестиційного договору на будівництво 
житла.

Ключові слова: будівництво, ризики, інвестиційна ді-
яльність, договір.

А. Савченко. Категория «финансовый риск» в кон-
тексте исполнения инвестиционных договоров на 

строительство жилья
В статье исследуется категория «финансовый риск» 

в контексте экономического и правового значения для 
инвестиционных договоров на строительство жилья, 
выясняется его правовая природа и основания возник-

новения. Автор делает вывод, что причиной финан-
совых рисков в контексте инвестиционной деятель-
ности в строительстве является неисполнение или 
ненадлежащее исполнение существенных условий ин-
вестиционного договора на строительство жилья.

Ключевые слова: строительство, риски, инвести-
ционная деятельность, договор.

Savchenko. A. The category «financial risk» in the context 
of investment agreements on housing

In the article the category of «financial risk» in the context 
of economic and legal value for the housing construction 
investment contracts, it’s legal nature and occurrence are 
investigated. The author concludes that the cause of finan-
cial risks in the context of investment in construction is the 
failure or improper fulfillment of the essential conditions of 
the investment agreement for the construction of housing.

Keywords: construction, risk, investment, contract.
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Будівництво належить до однієї з тих галузей, для 
яких характерна вірогідність виникнення значної 
кількості ризиків, оскільки є висока небезпека різ
номанітних форсмажорних обставин та ситуацій, 
що пов’язані з виконанням різних будівельних 
робіт та складними виробничими процесами. В той 
же час діяльність суб’єктів, які беруть участь у буді
вельному процесі, пов’язана й з багатьма ризиками 
фінансового характеру, що вважаються основними, 
оскільки ставлять під загрозу подальшу успішну 
діяльність. Важливу роль зпоміж інших відведено 
фінансовим ризикам в будівельній галузі, які вна
слідок швидкої зміни економічної ситуації в країні 
та кон’юнктури фінансового ринку негативно впли
вають на результати інвестиційної діяльності та 
капіталомісткість процесу будівництва.

Відтак особливо гостро постає проблема забез
печення ефективного управління фінансовими 
ризиками у сфері будівельноінвестиційної діяль
ності. Ця проблема має консолідований характер і 
стосується як замовника, так і забудовника інвес
тиційного договору, а також інших контрагентів, 
пов’язаних (прямо чи опосередковано) з цим про
ектом. Конфігурація фінансових ризиків спричи
нена багатьма чинниками: тривалістю інвестицій
ного циклу; вкладенням фінансових ресурсів у 
великих розмірах; залученням третіх осіб (зазви
чай фінансових посередників) до виконання інвес
тиційного договору; обмеженістю ресурсів; наяв
ністю зовнішніх умов, зокрема інфляційних про
цесів [1, с. 258].

Ризик − це економічне поняття, яке в широкому 
значенні характеризується ймовірністю втрат фінан
сових ресурсів (грошових коштів) у підприємниць
кій діяльності. У цьому значенні поняття «фінансо
вий ризик», як стверджує О. С. Журавка, тотожне 
поняттю «комерційний (підприємницький) ризик», 
яке містить цілий комплекс ризиків: майнових, 
виробничих тощо. Також зазначене поняття вико
ристовується у більш вузькому значенні як частина 
комерційних ризиків, пов’язаних з імовірністю 
фінансових втрат внаслідок операцій у фінансово
кредитній і біржовій сферах [2].

Загалом у науковій літературі немає однознач
ності в трактуванні сутності фінансових ризиків, 
тому, на нашу думку, буде доцільно здійснити 
вивчення цього поняття з урахуванням специфіч
них рис та сфери його застосування.

Так, під ризиком у будівництві розуміється мож
лива подія, поява якої має ймовірний і випадко
вий характер та зумовлює небажані наслідки для 
учасників договору або третіх осіб, які можуть 
мати різний ступінь прояву. Відтак для визначення 
фінансових ризиків у будівельній діяльності необ
хідно попередньо їх ідентифікувати, тобто вияви
ти можливі ризиковані ситуації, що матимуть май

новий прояв і в результаті чого набудуть грошово
го виміру. 

Відповідно метою даної статті є з’ясування пере
думов виникнення фінансового ризику в інвести
ційних договорах на будівництво житла, дослі
дження його правової природи та наслідків існу
вання в контексті виконання умов зазначених 
договорів.

Традиційно фінансові ризики пов’язані з імо
вірністю виникнення непередбачених фінансо
вих втрат ресурсів (зниження очікуваного при
бутку, втрата частини чи всього капіталу) в ситуа
ції невизначеності умов фінансової діяльності 
підприємства.

Відтак фінансові ризики в сфері інвестиційно
будівельної діяльності слід розглядати з позиції 
інвестиційного ризику, який є складовою частиною 
фінансового ризику та полягає в можливості 
виникнення непередбачених фінансових втрат у 
процесі інвестиційної діяльності – ризик реального 
інвестування (порушення календарного плану 
робіт, низька якість здійснюваних робіт тощо).

Інвестиції в динамічні ринки приховують у собі і 
перспективи, і значну кількість ризиків, тому 
голов не – зрозуміти законодавчі механізми, які 
регулюють питання залучення приватного капіта
лу. Одним із таких механізмів є фонд фінансування 
будівництва (далі – ФФБ), головна мета викорис
тання якого – збільшення капіталу інвестора 
(отримання у власність житла).

Відповідно, договором управління майном для 
фонду фінансування будівництва є договір про 
участь у ФФБ. За умовами такого договору, згідно 
з положеннями постанови КМУ «Про затверджен
ня Типового договору про участь у фонді фінан
сування будівництва» [3] довіритель бере на себе 
зобов’язання виконувати правила фонду та пере
дати управителю в обсягах та на умовах цього 
договору кошти в управління з метою отримання 
у власність об’єкта інвестування, визначеного 
цим договором. Своєю чергою управитель отри
мує від довірителя кошти в управління та відпо
відно до правил фонду і цього договору перера
ховує частину таких коштів для фінансування 
будівництва, решта коштів залишається в управ
лінні управителя.

Паралельно управитель укладає із забудовником 
договір, за яким забудовник зобов’язується збуду
вати один або декілька об’єктів будівництва, ввести 
їх в експлуатацію в установленому законодавством 
порядку та передати об’єкти інвестування установ
никам цього фонду у строки та на умовах, визна
чених законом, Правилами фонду та договором 
управління майном, а управитель зобов’язується 
здійснювати фінансування будівництва цих об’єктів 
будівництва за умовами договору [4]. 
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Таким чином, у цьому зобов’язальному право
відношенні мають місце два взаємопов’язані дого
вори, які по своїй суті є тристоронніми правовід

носинами і в яких управитель виконує роль своє
рідного правового містка між установником та 
забудовником.

Так, відповідно до ст. 19 Закону України «Про 
фінансовокредитні механізми і управління май
ном при будівництві житла та операціях з нерухо
містю» [4] функції управителя як посередника між 
установником та забудовником полягають у тому, 
що управитель здійснює контроль за дотриманням 
забудовником умов та зобов’язань за договором з 
метою своєчасного запобігання виникненню ризи
кових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій 
забудовника, що можуть призвести до:

1) змін технічних характеристик об’єктів будів
ництва та/або об’єктів інвестування

2) погіршення споживчих властивостей об’єктів 
будівництва та/або об’єктів інвестування

3) зростання вартості будівництва більше ніж на 
двадцять відсотків

4) збільшення строків будівництва більше ніж на 
дев’яносто днів.

Настання зазначених вище ризикованих ситуацій 
в будьякому випадку тягне за собою настання 
небажаних додаткових фінансових (майнових) 
втрат для учасників договору, які за своєю суттю і є 
фінансовими ризиками у процесі будівництва.

Отже, з точки зору економіки, основними чин
никами, які зумовлюють виникнення інвестицій
них ризиків у сфері будівництва, є: збільшення 
термінів будівництва інвестиційних об’єктів; істот
ні перевитрати інвестиційних ресурсів; відхилен
ня фактичного прибутку від його запланованого 
обсягу за інвестиційними проектами, тривалий 
термін окупності та неефективний менеджмент. 
Тоді як з позиції права причиною фінансових 
ризиків в контексті інвестиційної діяльності у 
будівництві, яке включає три етапи: 1) підготовка 
до будівництва; 2) здійснення будівництва та 3) 
введення об’єкта в експлуатацію, є невиконання 
або неналежне виконання істотних умов інвести
ційного договору на будівництво житла.

Як слушно відзначив М. І. Брагінський, всі 
цивільноправові договори виникають щодо пере

дачі речей, виконання робіт або надання послуг. У 
будьякому з цих трьох варіантів сутність договору 
можна, за загальним правилом, звести до визна
чення чотирьох параметрів, кожен з яких відпові
дає на одне з таких питань: що, скільки, коли і яким 
чином [5, с. 313].

Так, при укладенні інвестиційних договорів на 
будівництво житла сторони керуються своїми 
інтересами, а саме: дії реципієнта з укладення 
договору, направлені на залучення інвестицій, а 
дії інвестора − на отримання у власність житла. 
Таким чином, предметом інвестиційного догово
ру на будівництво житла виступають як інвести
ції, на залучення яких спрямовані дії реципієнта, 
так і житло, на отримання якого спрямовані дії 
інвестора [6, с. 83].

Так, положення ст. 2 Закону України «Про 
фінансовокредитні механізми і управління май
ном при будівництві житла та операціях з нерухо
містю» [4] визначають, що об’єктом будівництва є 
будівля, споруда або комплекс споруд, будівництво 
яких організує забудовник та фінансування будів
ництва яких здійснює управитель за рахунок отри
маних в управління коштів. Тоді як об’єкт інвесту
вання – це квартира або приміщення соціально
побутового призначення (вбудовані в житлові 
будинки або окремо розташовані нежитлові при
міщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в 
об’єкті будівництва, яке після завершення будівни
цтва стає окремим майном.

Крім того, в інвестиційних договорах на будів
ництво житла обов’язково має бути зазначено 
обсяг інформації щодо предмета договору. А 
саме: інвестиційні договори на будівництво 
житла повинні містити відомості стосовно інвес
тицій – їх розміру, виду, порядку та строків вне
сення, а стосовно житла – дані про його місце
знаходження, розмір та технічні характеристики. 
Адже, як правомірно відзначив М. І. Брагінський, 
предмет договору охоплює набір показників, 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ВІДНОСИНИ

УПРАВИТЕЛЬ ЗАБУДОВНИКУСТАНОВНИК
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стосовно чого укладено договір. Сюди входять 
відомості про кількість, якість та ціну переданих 
товарів, виконаних робіт та наданих послуг. 
Тобто в найелементарнішому вигляді предмет 
договору виражається у формулі «що та скіль
ки» [5, с. 315316].

Також сторони інвестиційних договорів на будів
ництво житла повинні виконувати взяті на себе 
зобов’язання у встановлені договором строки. Як 
випливає зі ст. 530 Цивільного кодексу (далі – ЦК) 
України [7], якщо у зобов’язанні встановлений 
строк (термін) його виконання, то воно підлягає 
виконанню у цей строк (термін). Зобов’язання, 
строк (термін) виконання якого визначений вказів
кою на подію, яка неминуче має настати, підлягає 
виконанню з настанням цієї події.

Інвестиційним договорам на будівництво житла 
притаманний порядок розрахунків, який здійсню
ється в певній сумі та у певний строк, передбаче
ний договором (наприклад, кожний квартал про
тягом року чи двох). Відповідно до положення 
строком визначаються часові рамки існування 
самого договору і в цих межах моменти (періоди), в 
яких має відбутися виконання зобов’язання контр
агентами [5, с. 318]. Можна стверджувати, що інвес
тиційним договорам на будівництво житла прита
манний однократний характер, якщо йдеться про 
виконання договору в цілому, з моменту підписан
ня до моменту оформлення права власності на 
об’єкт будівництва; та багатократний характер 
строку, якщо виокремлювати ту обставину, що 
інвестор (довіритель) сплачує суму договору (вар
тість майбутньої квартири) поетапно, в чітко вста
новлені договором строки, які переважно роздроб
лені на період зведення будівельного об’єкта.

Так, традиційно в пункті інвестиційного договору 
на будівництво житла «порядок приймання
передавання» зазначено, що після сплати 100 % 
суми договору та протягом певного часу (напри
клад, 3035 робочих днів з дати отримання рішення 
про закінчення об’єкта будівництва і прийняття 
його в експлуатацію) управитель зобов’язується 
передати завершений об’єкт та документи про під
твердження прийняття його в експлуатацію інвес
тору (довірителю), а останній − прийняти об’єкт та 
необхідні документи відповідно до акта приймання
передавання.

Є характерним, що в інвестиційних договорах 
на будівництво житла зазначається орієнтовний 
строк закінчення будівництва та прийняття об’єкта 
будівництва в експлуатацію, в рамках якого нада
ються необхідні документи та підписується акт 
прийманняпередавання житла інвестору. Це 
пов’язано з тим, що в сучасних умовах все гострі
ше постають проблеми врегулювання попиту та 
пропозиції на ринку житлового будівництва, недо

статнього його фінансування та недосконалості 
нормативноправового регулювання будівельно
го процесу.

Предмет та строк як істотні умови інвестиційного 
договору на будівництво житла нерозривно 
пов’язані з вартістю об’єкта будівництва або ціною 
даного договору. Як стверджував М. І. Брагінський, 
зазначена умова іманентна оплатним договорам як 
таким. Це закладено в самому їх визначенні. Адже 
оплатним визнається договір, за яким одна сторо
на повинна отримати плату або інше зустрічне 
задоволення [5, с. 327].

Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про 
фінансовокредитні механізми і управління май
ном при будівництві житла та операціях з нерухо
містю» [4] вартість будівництва – погоджена упра
вителем і забудовником у договорі вартість будів
ництва всіх об’єктів інвестування як складової час
тини об’єкта будівництва, фінансування якої здій
снюватиметься за рахунок коштів ФФБ згідно з 
графіком фінансування і розраховується, виходячи 
з поточної ціни вимірної одиниці об’єкта будівни
цтва та кількості вимірних одиниць усіх об’єктів 
інвестування за попереднім обсягом замовлення 
на будівництво.

Тобто за своєю сутністю інвестиції в будівництво 
житла – це кошти, що розміщуються у вигляді періо
дичних грошових внесків у порядку та розмірах, 
передбачених договором, результатом повної 
сплати яких є виникнення права вимоги від кон
кретної особи (інвестора) до забудовника щодо 
передання завершеного об’єкта нерухомості чи 
майнових прав у його власність.

Слід звернути увагу також на те, що цей вид дого
ворів обов’язково містить й умови, необхідні для 
такого виду договорів. Необхідними, а відтак й 
істотними для конкретного договору вважаються ті 
умови, що виражають його природу і без яких він 
не може існувати як такий вид договору [8, с. 589]. 
Зокрема, договір між забудовником та управите
лем ФФБ має обов’язково містити зобов’язання 
забудовника після закінчення будівництва переда
ти об’єкти інвестування у власність довірителям 
ФФБ на умовах Закону та Правил ФФБ.

На відміну від істотних умов інвестиційних дого
ворів на будівництво житла, його звичайні умови 
не потребують узгодження сторонами. Адже вони 
передбачені у відповідних нормативних актах й 
автоматично вступають в дію з моменту підписання 
договору. Однак погоджуємося з позицією  
О. Є. Сімсон, що довгостроковий і ризиковий харак
тер інвестиційних відносин за договором вимагає 
більш детального відображення прав і обов’язків 
сторін, деталізації форм і розмірів відповідальності 
сторін за невиконання або неналежне виконання 
умов договору, введення видів забезпечення 
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зобов’язань (застава, гарантія тощо), страхування 
інвестиційних ризиків [9, с. 12]. Це значно убезпе
чить сторони від неналежного виконання або від 
невиконання зобов’язання, а також надасть їм 
додаткові гарантії захисту від неправомірних дій 
контрагента.

Випадковими є такі умови, які змінюють або допов
нюють звичайні умови. Вони включаються до тек
сту договору на розсуд сторін. Їх відсутність, так 
само як і відсутність звичайних умов, не впливає на 
дійсність договору. Проте, на відміну від звичайних, 
вони набувають юридичної сили лише у випадку 
включення їх до тексту договору [8, с. 591].

Таким чином, для інвестиційних договорів на 
будівництво житла в контексті ціни (вартості 
об’єкта будівництва) як істотної умови даного 
роду договорів, є необхідним встановлення та 
погодження таких умов, як допустиме відхилення 
та інфляційне застереження. Суть їх полягає в 
тому, що в разі збільшення індексу інфляції на 5 % 
і більше з дня сплати першої частини суми дого
вору загальна його сума коригується на індекс 
інфляції з дати зазначеного збільшення з подаль
шим коригуванням суми договору на індекс 
інфляції щомісяця. Крім того, з огляду на вимоги 
ч.2 ст. 632 та ст. 655 ЦК України [7] сума договору 
змінюється пропорційно до зміни розрахункової 
площі з урахуванням інфляційних застережень. 
При цьому, відповідно до додатку № 9 «Інструкції 
про порядок проведення технічної інвентаризації 
об’єктів нерухомого майна» [10], розрахункова 
площа громадського будинку є сумою площ усіх 
розташованих у ньому приміщень, за винятком 
коридорів, тамбурів, переходів, сходових кліток, 
ліфтових шахт, внутрішніх відкритих сходів, а 
також приміщень, призначених для розміщення 
інженерного обладнання та інженерних мереж. 
Як наслідок, «розрахункова площа» використову
ється для цілей інвестиційного договору на будів
ництво житла щодо визначення суми договору і 
виступає показником, що її зумовлює.

У разі зміни розрахункової площі новозбудова
ного об’єкта більш ніж на допустимі відхилення1, 
сума договору коригується у відповідну сторону 
прямо пропорційно величині різниці між фактич
ним відсотком зниження розрахункової площі 
новозбудованого майна та допущеними відхилен
нями.

Проте слід мати на увазі, що зазначені вище 
умови можуть бути віднесені й до істотних умов 
інвестиційних договорів на будівництво житла, 
оскільки є необхідними для договорів цього виду, 
тому що безпосередньо можуть впливати на роз

мір ціни. І як слушно зазначив з цього питання  
Н. Д. Єгоров, істотними вважатимуться й всі ті 
умови, у яких за заявою однієї зі сторін має бути 
досягнуто згоди. Це означає, що за бажанням 
однієї зі сторін в договорі істотною стає умова, 
яка не визнана такою законом чи іншим право
вим актом і яка не виражає природу такого дого
вору [8, с. 589].

За загальним правилом, виконанням договору є 
вчинення або утримання від вчинення певних дій, 
що становлять предмет договору. Тобто 
зобов’язання укладаються для того, щоб призвести 
до певного результату, який досягається шляхом 
реалізації боржником та кредитором прав та 
обов’язків, що становлять зміст зобов’язання.

Відповідно до ст. 526 ЦК України [7] зобов’язання 
має виконуватися належним чином відповідно до 
умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів 
цивільного законодавства, а за відсутності таких 
умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обо
роту або інших вимог, що звичайно ставляться. Як 
зазначив М. В. Кротов, зобов’язання повинно бути 
виконане належними суб’єктами, в належному 
місці, в належний час, належним предметом та 
належним чином [8, с. 620].

Отже, виконання умов інвестиційного договору 
на будівництво житла надасть інвестору (довірите
лю) право отримати у власність житло після закін
чення будівництва, а забудовнику (управителю) – 
отримати від інвестора кошти (інвестиції) на будів
ництво житла.

Беручи до уваги, що управитель – це особа, яка 
виступає гарантом довірителя від настання 
несприятливих наслідків (ризиків) під час про
цесу зведення проінвестованого об’єкта будів
ництва, то відповідно до положень ст. 18 Закону 
України «Про фінансовокредитні механізми і 
управління майном при будівництві житла та 
операціях з нерухомістю» [4] у разі виявлення 
управителем ризику порушень умов договору 
управитель має право припинити фінансування 
будівництва, вимагати розірвання договору, 
повернення забудовником усіх спрямованих на 
фінансування будівництва цього об’єкта коштів, 
відшкодування заподіяних забудовником збит
ків, перерахування на рахунок ФФБ коштів, необ
хідних для розрахунків з довірителями відповід
но до цього Закону, а також здійснювати інші 
заходи щодо виконання забудовником своїх 
зобов’язань за договором, визначені цим 
Законом.

У разі порушення забудовником строків спору
дження об’єкта будівництва або у разі неналежного 

1Допустиме відхилення в більшу або меншу сторону становить не більше 3 %, зазначається сторонами в договорі і не впливає 
на суму договору.
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виконання управителем своїх обов’язків, передба
чених частиною першою цієї статті, довіритель має 
право вимагати від управителя дострокового розі
рвання договору та виплати йому коштів. 
Управитель зобов’язаний виплатити довірителю 
кошти у сумі, що визначається цим Законом і яка не 
може бути меншою за суму, внесену довірителем 
до ФФБ.

Читаючи зазначені положення даного Закону, з 
одного боку, ми бачимо, що відносини між довіри
телем, управителем та забудовником врегульовані 
належним чином. Виконання зобов’язання забез
печується спеціальними правовими заходами у 
вигляді уступки прав та іпотекою, що свідчить про 
те, що права сторін, особливо інвестора (довірите
ля), в разі неналежного виконання договору контр
агентами, захищені. Однак, з іншого боку, реалії 
сьогодення зовсім інші. Інвестор після сплати 
повної вартості об’єкта будівництва внаслідок 
порушення умов виконання зобов’язання контра
гентами не може отримати ні квартиру, будівництво 
якої так і не завершено, (строки можуть сягати 
десятки років), ні повернути вкладені інвестиції, не 
кажучи вже про отримання додаткових майнових 
гарантій. 

І що найцікавіше, забудовник, як правило, й не 
збирається завершувати будівництво (підводити 
відповідні комунікації, вводити будинок в експлу
атацію тощо). Проте продовжує укладати з інвес
торами додаткові угоди щодо подовження буді
вельних строків, апелюючи до положення дого
вору, відповідно до якого сторона не несе відпо
відальності за невиконання та/або неналежне 
виконання будьякого зі своїх зобов’язань за 
договором, якщо доведе, що таке невиконання 
та/або неналежне виконання було викликано 
обставинами непереборної сили, та які перебу
вали поза її контролем (наприклад, такими, як 
стихійні лиха, акти, дії або бездіяльність органів 
центральної та/або місцевої державної влади та/
або управляння тощо), і що від неї не можна було 
очікувати належного реагування на цю перешко
ду при укладанні договору або уникнення чи 
подолання таких обставин або їх наслідків. Як 
наслідок, термін виконання зобов’язань за дого
вором автоматично продовжується на час дії 
вказаних перешкод, за умови, що сторона в разі 
потреби зможе надати документальне підтвер
дження їх настання.

Зазначені проблеми виникають переважно у 
зв’язку з недосконалістю чинної законодавчої бази, 
яка на сьогодні тільки сприяє «відносно чесним 
способам відбирання грошових коштів у громадян» 
та відсутністю правдивої інформації про забудов
ників, яка ніким детально не перевіряється та ніде 
офіційно не фіксується.

Відсутність реальних механізмів забезпечення 
збереження інвестицій свідчить про те, що 
основ ним способом захисту майнових інтересів 
інвестора, який ще додатково збільшить його 
збитки – вдатися до судових механізмів вирішен
ня спору. Адже легше впроваджувати фінансові 
інструменти, що є сприятливим та родючим ґрун
том для появи фінансових ризиків, які в подаль
шому ще й трансформуватимуться у фінансові 
піраміди, аніж сприяти належному виконанню 
інвестиційних зобов’язань у будівництві житла, 
тим самим спрощуючи «наболілі схеми у будів
ництві».
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Стаття присвячена дослідженню співвідношення 
верифікації та валідації в кримінальному провадженні, 
виокремленню в цих поняттях спільного та відмінного. 
Детально охарактеризовані чинники, за якими прово-
дилося співвідношення верифікації та валідації в кри-
мінальному провадженні. Визначено їх термінологічне 
співвідношення. Окремо досліджені питання складових 
верифікації та валідації в кримінальному провадженні.

Ключові слова: співвідношення, верифікація, валідація, 
кримінальне провадження, складові верифікації, складо-
ві валідації.

О. Ващук. Соотношение верификации и валидации 
в уголовном производстве

Статья посвящена исследованию соотношения ве-
рификации и валидации в уголовном производстве. 
Подробно охарактеризованы факторы, по которым 
проводилось соотношение верификации и валидации в 
уголовном производстве. Определено их терминологи-

ческое соотношение. Отдельно исследованы вопросы 
составляющих верификации и валидации в уголовном 
производстве.

Ключевые слова: соотношение, верификация, валида-
ция, уголовное производство, составляющие верифи-
кации, составляющие валидации.

O. Vaschuk. Correlation of verification and validation 
in criminal proceedings

The article studies the correlation of verification and vali-
dation in criminal proceedings. The factors which were car-
ried out correlation of verification and validation in criminal 
proceedings are characterized in detail. The correlation of 
their terminology is defined. The components of verification 
and validation in criminal proceedings are studied sepa-
rately.

Key words: verification, validation, criminal proceedings, 
pre-trial investigation, court proceedings, non-verbal infor-
mation, criminalistics.
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Постановка проблеми та актуальність теми 
дослідження. Використання термінів «верифіка
ція» (англ. − перевірка) та «валідація» (англ. − надан
ня законної сили) в науковому світі зумовлено їх 
специфічним значенням, різносторонністю й термі
нологічним змістом. Це слова іноземного похо
дження, які є давно вживаними у технологічному 
процесі розробки та використанні продуктів діяль
ності [1]. Їх поширеність та адаптованість ми спо
стерігаємо у багатьох розробках, а саме: верифіка
ція лікарських препаратів, електронне обслугову
вання платіжних карток, у різних онлайнсервісах 
тощо. Використання їх в кримінальному прова
дженні зумовлено розвитком у криміналістиці 
вчення про невербальну інформацію, яке застосо
вує саме ці терміни; з одного боку – для перевірки 
істинності виявлених обставин або достовірності 
отриманої інформації, а з другого − для перевірки 
законності і допустимості з точки зору процесуаль
них норм, криміналістичних правил і рекоменда
цій. Однак ми розглядатимемо їх не як процедуру, 
процес, підхід, а як окремі методи перевірки інфор
мації в кримінальному провадженні. 

Отже, метою цієї статті є виокремлення спільних 
і відмінних ознак з висвітленням ключових момен
тів, що дозволяють використовувати верифікацію 
та валідацію як окремі методи опрацювання інфор
мації, а також характеристика співвідношення між 
ними. До того ж такі терміни, як «верифікація» та 
«валідація», на перший погляд словасиноніми, сут
тєво відрізняються за своїм значенням та колом 
питань, які вони вирішують. Продемонструємо це на 
прикладі проведення процесуальних дій у межах 
кримінального провадження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Верифікація (англ. − verification) − криміналістичний 
метод у кримінальному провадженні, що дозволяє 
здійснити індивідуальну інформаційну взаємодію 
його учасників, в якій реалізується головна мета − 
встановлення істини у кримінальному провадженні 
(відповідності отриманих результатів сутності події, 
що мала місце) [2], а валідація (англ. − validation) − 
криміналістичний метод у кримінальному прова
дженні щодо підтвердження дотримання процесу
альних норм та відповідності криміналістичним пра
вилам і рекомендаціям ходу та результатів криміналь
ного провадження. Таким чином, верифікація на 
практиці проводиться майже завжди шляхом зістав
лення відповідності встановлених (уявних та реаль
них) обставин ходу та результатів злочинної події, що 
мала місце. Валідація своєю чергою проводиться 
шляхом аналізу дотримання вимог процесуального 
закону, криміналістичних правил та рекомендацій у 
ході розслідування та отриманого результату.

Відповідно до цієї точки зору на наведені методи 
можна виокремити такі їх складові:

1. Об’єктивна − процесуальні норми, криміналіс
тичні правила та рекомендації, ситуаційна обста
новка досудового розслідування й судового про
вадження, тобто кримінального провадження в 
цілому.

2. Суб’єктивна − діяльність учасників кримінально
го провадження, що базується на інформаційно
пізнавальних та організаційнотактичних мето
дах і засобах її реалізації [3, с. 114128].
Ефективність застосування вказаних методів зале

жить від належного їх поєднання. При цьому 
об’єктивна складова виступає як передумова пра
вильного вирішення завдань кримінального прова
дження. Водночас досягнення адекватного резуль
тату розслідування залежить, головним чином, від 
знань та вмінь, практичних навичок слідчого та 
інших учасників кримінального провадження.

Пропонуємо для детального та розгорнутого ана
лізу цієї проблематики викласти матеріал у вигляді 
порівняльних таблиць, зміст яких відображує спів
відношення між верифікацією та валідацією у досу
довому розслідуванні, та окремо у судовому прова
дженні. Додатково це дає змогу проілюструвати їх 
співвідношення відповідно до кримінального про
вадження залежно від їх властивостей. 

За допомогою верифікації учасник кримінально-
го провадження перевірить, чи відповідають вста-
новлені обставини ходу та результатам події, що 
мала місце. А завдяки валідації зможе впевнитися, 
що хід та результати відповідають процесуальним 
нормам, криміналістичним правилам та рекомен-
даціям, а завдання кримінального провадження 
виконані на належному рівні. На практиці суттєві 
відмінності між верифікацією та валідацією прояв-
ляються залежно від учасників кримінального про-
вадження (якісно-кількісні показники).

З метою роз’яснення наведемо приклад типової 
верифікації. Завдання: верифікувати хід та результати 
будьякої слідчої (розшукової) дії, використати її 
результати в подальшому у досудовому розслідуван
ні та судовому провадженні. Засоби: інформація, що є 
в наявності (протоколи, акти, відгуки, характеристи
ки, показання, висновки експертизи тощо). Процес: 
перевірка відповідності отриманої інформації події, 
що мала місце. Результат верифікації: відповідність 
(невідповідність) отриманої інформації ходу слідчої 
(розшукової) дії, фіксації її результатів.

І приклад типової валідації. Завдання: валідація 
результатів будьякої слідчої (розшукової) дії, вико
ристання її результатів в подальшому на досудово
му розслідуванні та у судовому провадженні. 
Засоби: процесуальні норми, криміналістичні пра
вила та рекомендації. Процес: перевірка дотриман
ня засобів в ході слідчої (розшукової) дії та при 
фіксації її результатів. Результат валідації: відповід
ність (невідповідність) засобам ходу слідчої (роз
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шукової) дії та фіксації її результатів.
Висновки. Верифікація відповідає на загальне 

питання: «Чи відповідає процес конкретного кримі
нального провадження події, що мала місце?», а 
валідація на питання: «Чи відповідає досудове роз
слідування чи судове провадження процесуальним 
нормам, криміналістичним правилам та рекоменда
ціям?». Отже, верифікація − це метод підтвердження 
того, що хід і результати досудового розслідування 
та судового провадження відповідають дійсним 
обставинам події, що мала місце. А валідація − це 
метод перевірки того, чи правильно та в повному 
обсязі дотримані процесуальні норми, криміналіс

тичні правила і рекомендації на досудовому розслі
дуванні та у судовому провадженні. Тому може 
виникнути ситуація, коли досудове розслідування 
закінчено, виявлено винну особу, однак притягнути 
її до відповідальності неможливо через порушення 
норм КПК України на досудовому розслідуванні. 
Тобто дослідження співвідношення верифікації та 
валідації на досудовому розслідуванні та у судовому 
провадженні надає можливість виокремити спільне 
та відмінне між цими криміналістичними методами 
залежно від їх властивостей. До того ж окрему увагу 
приділено їх взаємообумовленим складовим в кри
мінальному провадженні.

№ Верифікація Валідація Властивості
1 Верифікація − перевірка достовірності 

інформації щодо відповідності дійсності
Валідація − перевірка інформації щодо 
дотримання процесуальних норм, 
криміналістичних правил та рекомендацій

Інформативність

2 Об’єкт дослідження: хід та результати 
досудового розслідування

Об’єкт дослідження: хід та результати 
досудового розслідування

Об’єктність

3 Засоби: інформація, що є в наявності 
(акти, відгуки, характеристики, показання, 
висновки експертизи тощо)

Засоби: процесуальні норми, 
криміналістичні правила та рекомендації

Інструментальність

4 Суб’єкт: учасники досудового 
розслідування

Суб’єкт: учасники досудового 
розслідування

Суб’єктність

5 Об’єктивна оцінка відповідності ходу та 
результатів досудового розслідування 
події, що мала місце, з урахуванням 
індивідуальних якостей та властивостей 
учасника досудового розслідування

Об’єктивна оцінка відповідності ходу та 
отриманих результатів процесуальним 
нормам з урахуванням індивідуальних 
якостей та властивостей учасника 
досудового розслідування

Процесуальна 
відповідність

6 Об’єктивна оцінка відповідності ходу та 
результатів досудового розслідування 
події, що мала місце, з урахуванням 
індивідуальних якостей та властивостей 
учасника досудового розслідування

Об’єктивна оцінка відповідності ходу та 
отриманих результатів криміналістичним 
правилам та рекомендаціям з урахуван
ням індивідуальних якостей та властивос
тей учасника досудового розслідування

Криміналістична 
відповідність

7 Статичне дослідження (зіставленння, 
порівняння тощо)

Статичне дослідження (зіставленння, 
порівняння тощо)

Статичність

8 Динамічне дослідження (проведення 
додаткових та повторних процесуальних 
дій тощо)

Динамічне дослідження (проведення 
додаткових та повторних процесуальних 
дій тощо)

Динамічність

9 Сфера дослідження: початок досудового 
розслідування; слідчі (розшукові) 
дії; негласні слідчі (розшукові) дії; 
повідомлення про підозру; зупинення 
досудового розслідування; закінчення 
досудового розслідування; досудове 
розслідування кримінальних проступків; 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності

Сфера дослідження: початок досудового 
розслідування; слідчі (розшукові) 
дії; негласні слідчі (розшукові) дії; 
повідомлення про підозру; зупинення 
досудового розслідування; закінчення 
досудового розслідування; досудове 
розслідування кримінальних проступків; 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності

Сферність

10 Питання 1: На досудовому розслідуванні 
встановлено всі обставини злочинної 
події?

Питання 1: На досудовому розслідуванні 
встановлено всі обставини злочинної події 
з дотриманням процесуальних норм, кри
міналістичних правил та рекомендацій?

Доказовість

11 Питання 2: На досудовому розслідуванні 
виконано завдання кримінального 
провадження?

Питання 2: На досудовому розслідуванні 
ефективно виконано завдання 
кримінального провадження?

Ефективність

12 Висновок: достовірність чи недостовір
ність (істинність  неістинність) інформації 
щодо відповідності дійсності (події, що 
мала місце)

Висновок: дотримання чи недотримання  
процесуальних норм, криміналістичних 
правил та рекомендацій

Результативність

Таблиця 1. Співвідношення верифікації та валідації у досудовому розслідуванні
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Погляд наУкоВця

Список використаних джерел:
1. Див. Синицын С. В., Налютин Н. Ю. Верифика-

ция программного обеспечения. - М.: БИНОМ, 
2008. – 368 c.; Ассоциация фармацевтичес-
ких производителей. «Концепции валидации 
компьютерных систем, используемых в произ-
водстве лекарственных продуктов». Фармацев-
тическая технология. Том 10 (5), 1987. – с. 24-34.

2. Див.: Ващук О. П. Верифікація при проведенні обшу-
ку. Юридична наука : проблеми та досягнення: ма-
теріали міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції. – Тернопіль, 2013. – с. 37-40; Прийоми 
верифікації даних при проведенні слідчих (розшу-
кових) дій. Право і суспільство. Науковий журнал. 
Випуск 6. – Дніпропетровськ. – 2013. – с. 293-2987;  

 

Ващук О. П. Вербалізація і верифікація в контексті 
проведення слідчих (розшукових) дій. Реформу-
вання законодавства України та розвиток суспіль-
них відносин в Україні: питання взаємодії: Матері-
али міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р. – Херсон: Видав-
ничий дім «Гельветика», 2013. – с. 216-218; Ващук О. П.  
Питання верифікації в допиті. «Розвиток правової 
системи України в умовах сьогодення»: міжнарод-
на науково-практична конференція, м. Донецьк, 
16-17 лютого 2013 р. – Д.: Східноукраїнська наукова 
юридична організація, 2013. – 110-112 с.

3. Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи ме-
тодики розслідування злочинів. – Одеса : Фенікс, 
2007. - с. 90-114.

№ Верифікація Валідація Властивості
1 Верифікація − перевірка достовірності 

інформації щодо відповідності дійсності  
у судовому провадженні

Валідація − перевірка інформації щодо 
дотримання процесуальних норм, кри
міналістичних правил та рекомендацій у 
судовому провадженні

Інформативність

2 Об’єкт дослідження: хід та результати 
судового провадження

Об’єкт дослідження: хід та результати 
судового провадження

Об’єктність

3 Засоби: інформація, що є в наявності 
(обвинувальний акт, клопотання тощо)

Засоби: процесуальні норми, 
криміналістичні правила та рекомендації

Інструментальність

4 Суб’єкт: учасники судового провадження Суб’єкт: учасники судового провадження Суб’єктність
5 Об’єктивна оцінка відповідності ходу 

та результатів судового провадження 
події, що мала місце, з урахуванням 
індивідуальних якостей та властивостей 
учасника судового провадження 

Об’єктивна оцінка відповідності ходу та 
отриманих результатів процесуальним 
нормам з урахуванням індивідуальних 
якостей та властивостей учасника 
судового провадження 

Процесуальна 
відповідність

6 Об’єктивна оцінка відповідності ходу 
та результатів судового провадження 
події, що мала місце, з урахуванням 
індивідуальних якостей та властивостей 
учасника судового провадження 

Об’єктивна оцінка відповідності ходу та 
отриманих результатів криміналістичним 
правилам та рекомендаціям з урахуван
ням індивідуальних якостей та властивос
тей учасника судового провадження 

Криміналістична 
відповідність

7 Статичне дослідження (зіставлення, 
порівняння, аналіз тощо)

Статичне дослідження (зіставлення, 
порівняння, аналіз тощо)

Статичність

8 Динамічне дослідження (проведення 
додаткових та повторних процесуальних 
дій у ході судового провадження тощо)

Динамічне дослідження (проведення 
додаткових та повторних процесуальних 
дій у ході судового провадження тощо)

Динамічність

9 Сфера дослідження: судове провадження 
у першій інстанції, судове провадження 
з перегляду судових рішень, особливі 
порядки кримінального провадження, 
виконання судових рішень

Сфера дослідження: судове провадження 
у першій інстанції, судове провадження 
з перегляду судових рішень, особливі 
порядки кримінального провадження, 
виконання судових рішень

Сферність

10 Питання 1: У судовому провадженні всі 
обставини, які підлягають доказуванню, 
доказані?

Питання 1: У судовому провадженні всі 
обставини злочинної події доказані з до
триманням процесуальних норм, криміна
лістичних правил та рекомендацій?

Доказовість

11 Питання 2: У судовому провадженні 
виконано завдання кримінального 
провадження?

Питання 2: У судовому провадженні 
ефективно виконано завдання 
кримінального провадження?

Ефективність

12 Висновок: достовірність чи 
недостовірність (істинність  неістинність) 
інформації щодо відповідності дійсності 
(події, що мала місце)

Висновок: дотримання чи недотримання  
процесуальних норм, криміналістичних 
умов та рекомендацій

Результативність

Таблиця 2. Співвідношення верифікації та валідації у судовому провадженні
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офіційно

Засоби масової інформації ретельно слідкують за кваліфікаційним оцінюванням

Ознайомлення суддів з порядком оцінювання

Онлайн трансляція кваліфікаційного оцінювання в будівлі Комісії

Перед початком анонімного тестування
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офіційно

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков відповідає на запитання журналістів

Члени Комісії під час кваліфікаційного оцінювання

Анонімне тестування та виконання практичного завдання є одним з етапів оцінювання суддів

Член Комісії Станіслав Щотка надає коментарі засобам масової інформації
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