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МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 
 

УДК 341         О. Шуліпа,  

аспірант відділу європейського права та міжнародної інтеграції 

 Інституту законодавства Верхвоної Ради  України 

 

КОДЕКСИ ПОВЕДІНКИ СЛУЖБОВЦІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕГІОНАЛЬНИХ 

МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙЯК МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ 

СИСТЕМ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 

 
У статті розглянуті кодекси поведінки службовців таких європейських 

регіональних міжнародних організацій як Європейський Союз, Рада Європи та 

Організація з безпеки та співробітництва у Європі. Проаналізовані структура кодексів 

та основні положення зазначених документів. Виділені спільні принципи побудови 

Кодексів поведінки службовців міжнародних організацій у Європі. 

Ключові слова: європейські регіональні міжнародні організації, кодекси поведінки, 

міжнародні стандарти, службовці міжнародних організацій.  

 

Шулипа А. Кодекс поведения служащих Европейских региональных 

международных организаций как модель организации национальных систем 

публичной службы 

В статье рассмотрены кодексы поведения служащих таких европейских 

региональных международных организаций как Европейский Союз, Совет Европы и 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Проанализированы структура 

кодексов и основные положения указанных документов. Выделенные общие принципы 

построения кодексов поведения служащих международных организаций в Европе. 

Ключевые слова: европейские региональные международные организации, кодексы 

поведения, международные стандарты, служащие международных организаций. 

 

Shulipa O. Codes of Conduct of European Regional International Organizations as a 

Model for National Systems of Public Service. 

The article deals with codes of conduct for officials of the European regional and 

international organizations such as the European Union, Council of Europe and the 

Organization for Security and Cooperation in Europe. The structure andthe main provisions of 

such codes was analyzed. The general principles of the codes of conduct for employees of 

international organizations in Europe were identified. 

Keywords: European regional organizations, codes of conduct, international standards, 

officials of international organizations. 

 

Актуальність теми. Реформування державного сектору в Україні є 

широкомасштабним та охоплює практично всі сфери публічної служби. Такі 

процеси потребують міцного теоретичного підґрунтя та аналізу різних 

підходів до вирішення вкрай складних практичних проблем. Поряд із 

найкращим досвідом реформування національних систем публічної служби 

наразі також може бути використано досвід побудови служби в європейських 

міжнародних регіональних організаціях. Актуальність дослідження такого 
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досвіду також обумовлюється посиленням євроінтеграційних процесів в 

Україні, зокрема, створенням зони вільної торгівлі між Україною та 

Європейським Союзом, активна участь України в діяльності таких 

міжнародних організацій як Рада Європи та ОБСЄ. Усі наведені вище 

фактори обумовлюють актуальність темизапропонованої статті. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання про зміст, 

значення та правову природу міжнародних кодексів поведінки різних 

категорій службовців неодноразово піднімалося у вітчизняній правовій 

доктрині, зокрема, його розглядали такі дослідники якБралатан 

В. П.Василевська Т. Е., Рудакевич М. І., Малімон В. І. та інші. Водночас 

питання про стандарти поведінки службовців саме європейських 

регіональних міжнародних організацій або ж взагалі не висвітлені, або ж 

висвітлені лише фрагментарно.  

Мета та завдання. Метою статті є аналіз та узагальненняположень 

кодексів поведінкислужбовців європейських регіональних міжнародних 

організацій. Відповідно до поставленої мети автор визначив такі завдання: 

- проаналізуватизмісткодексів поведінки службовців європейських 

регіональних міжнародних організацій; 

- виділити ключові елементи системи стандартів поведінки службовців 

європейських регіональних міжнародних організацій; 

- дослідити релевантність стандартів поведінки службовців регіональних 

міжнародних організацій для національних систем публічної служби. 

Виклад основного матеріалу. В рамках Європейського Союзу було 

ухвалено низку документів, що визначають стандарти поведінки службовців 

Європейського Союзу в цілому, та службовців окремих інституцій 

Європейського Союзу.Так, Європейським омбудсменом у 2012 році було 

ухвалено Принципи публічної служби для цивільної служби ЄС [1]. 

Відповідно до цього документа визначається п’ять основних принципів 

публічної служби цивільних службовців ЄС:відданість Європейському 
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Союзу і його громадянам; непідкупність;об’єктивність;повага до інших; та 

прозорість.Під принципом відданості Європейському союзу і його 

громадянам розуміється, що цивільні службовці мають усвідомлювати 

призначення існуючих інститутів ЄС, що полягає у відстоюванні інтересів 

його громадян та самого інтеграційного об’єднання через виконання цілей 

установчих договорів ЄС, а саме Договору про Європейський Союз та 

Договору про функціонування Європейського Союзу. Відповідно до 

принципу непідкупності, цивільні службовці ЄС повинні керуватися 

почуттям гідності і відповідати вимогам суспільства, що здійснює 

громадський контроль. Принцип об’єктивності полягає у неупередженості, 

відкритості і готовності розглянути різні аргументовані підходи до 

вирішення службових питань. Повага до інших включає комплекс норм щодо 

ввічливого ставлення службовців один до одного і до громадян. І зрештою, 

сутність принципу прозорості полягає у готовності пояснювати та 

аргументувати свої дії. Цивільні службовці мають з розумінням ставитися до 

громадського контролю і сприяти здійсненню відповідних заходів [1]. 

Інший документ, що заслуговує на увагу в контексті нашого 

дослідження є Кодекс поведінки для комісарів Європейського Союзу (англ. 

Code of Conduct for Commissioners), що було ухвалено у 2011 р. За 

структурою зазначений документ складається зі вступу, основної частини та 

заключних положень. Цейдокументвизначає норми поведінки комісарів ЄС 

під час виконання покладених на них службових обов’язків та поза службою, 

встановлює правила службових відносин, що мають відповідати принципам 

прозорості, відданості та довіри. Кодекс, зокрема, визначає принцип 

незалежності комісарів, який також закріплено у статті 17 Договору про 

Європейський Союз та статті 245 Договору про функціонування 

Європейського Союзу [2].Принцип незалежності та гідності, закріплено в 

першому розділі цього Кодексу. Так, задля забезпечення неупередженості під 

час прийняття рішень та уникнення потенційних конфліктів інтересів 
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комісарам забороняється займатися будь-якою діяльністю окрім службової 

професійної діяльності, як прибуткової, так і неприбуткової. Винятком 

становить лише публікування наукових статей, промов та участь у 

конференціях, при цьому якщо це передбачає отримання винагороди чи 

гонорару, то такі кошти мають бути передані на благодійність. Комісари 

зобов’язані декларувати свої фінансові та інші активи, що можуть 

спричинити до виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових 

обов’язків. Комісарам під час виконання покладених на них службових 

обов’язків не слід займатися діяльністю, що може стосуватися їх власних 

інтересів та/або інтересів членів їх родини (зокрема, інтересів фінансового 

характеру). Про будь-які подібні випадки комісар має повідомляти 

Президента, який може прийняти рішення про передання такого завдання 

іншому комісару. Відповідно до принципу колективної відповідальності та 

конфіденційності комісарам забороняється робити заяви, які ставлять під 

сумнів будь-які рішення Комісії. Навіть після припинення служби комісарам 

забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку із 

виконанням службових обов’язків. Комісари повинні користуватися майном 

Комісії суворо за призначенням. Комісари не мають права приймати будь-які 

подарунки, вартість яких перевищує 150 Євро. У тому випадку, якщо 

вартість подарунка становить більше встановленого обмеження, прийняття 

такого подарунку має бути погоджено з Президентом. Слід наголосити на 

тому, що у випадку якщо подарунок, премія, винагорода мають форму 

готівки або цінностей, то вони повинні бути передані на благодійність. 

Заключні положення цього Кодексу визначають мету його запровадження, 

що полягає у роз’ясненні комісарам їх прав та обов’язків, принципів захисту 

незалежності та переваги інтересів організації над власними інтересами. 

Кодекс поведінки комісарів Комісії містить два додатки: Форма щорічної 

декларації службовця та Правила офіційних відряджень для службовців. 
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Іншим яскравим прикладом Кодексів поведінки службовців є Кодекс 

Європейського центрального банку (англ. Code of Conduct of the European 

Central Bank). За своєю структурою складається з 5 розділів 26 підрозділів. 

Перший розділ Кодексу поведінки службовців Європейського Центрального 

Банку визначає загальні положення, мету, а також наводить рекомендації з 

питань професійної етики для всіх осіб, які працюють у структурі 

Європейського Центрального Банку. Кодекс встановлює засади поведінки 

службовців Європейського Центрального Банку у відносинах з третіми 

особами. Другий розділ складається з трьох підрозділів та закріплює основні 

принципи діяльності службовців організації. Так, співробітники повинні 

проявляти свою відданість, виконувати роботу чесно, неупереджено, без 

урахування власних інтересів або будь-яких національних інтересів. Всі 

службовці Європейського Центрального Банку є рівними між собою, без 

виключення, забороняється дискримінація за будь-якою ознакою. Крім того, 

службовці зобов’язані якісно, сумлінно виконувати покладені на них 

обов’язки, підтримувати та змінювати суспільну довіру до Європейського 

Центрального Банку, докладати зусиль до підвищення ефективності 

управління Європейським Центральним Банком. Також співробітникам 

надаються привілеї та імунітети лише в інтересах Європейського 

Центрального Банку, але привілеї та імунітети не звільняють від виконання 

прямих обов’язків. Третій розділ кодексу є найбільшим за обсягом та містить 

18 підрозділів. Його положенняврегульовують відносини між організацією та 

третіми особами. Службовцям дозволяється займатися неоплачуваною 

діяльністю у таких сферах як культура, наука, освіта, спорт, благодійність 

тощо, за умови надання дозволу керівництва. У третьому розділі закріплено 

принцип нерозголошення конфіденційної інформації, за яким забороняється 

розповсюдження будь-якої інформації, що становить професійну таємницю. 

На особливу увагу заслуговує підрозділ 3.7, у якому визначені особливості 

ведення приватної фінансової діяльності, що має бути неупередженою, 
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обґрунтованою та такою, що не допускає виникнення потенційного 

конфлікту інтересів. Розділ 4 Кодексу визначає, правила та засади побудови 

внутрішньо-інституціних відносин. Згідно з положеннями зазначеного 

розділу службовці мають виконувати покладені на них обов’язки сумлінно, в 

умовах відкритості, прозорості та взаємодопомоги щодо будь-яких ділових 

відносин з керівництвом та колегами. Заключний розділ кодексу визначає 

роль співробітників щодо підтримання високого рівня корпоративної етики, 

закріплює регламент звернень до Радника з питань етики та визначає його 

повноваження. 

Текст Кодексу доводиться до відома всіх службовців і опублікована в 

офіційних виданнях Європейського Союзу. Окрім самого кодексу, службовці 

Європейського Центрального Банку зобов’язані користуватися під час 

виконання своїх службових обов’язків Рекомендацією Комісії від 

27 листопада 1991 року про захист гідності жінок та чоловіків на роботі [3]. 

Іншою інституцією Європейського Союзу, що ухвалила кодекс 

поведінки для своїх службовців є Європейський Парламент. Так, в рамках 

Європейського Парламенту було прийнято окремий документ, що 

встановлює правила поведінки міжнародних службовців – Настанови із 

зобов’язань посадових осіб та інших службовців Європейського Парламенту 

– Кодекс поведінки [4] (далі – Кодекс поведінки Європейського Парламенту). 

Бюро Європейського Парламенту ухвалило зазначений документ 7 липня 

2008 року. За структурою Кодекс поведінки Європейського Парламенту 

складається зі вступу, трьох розділів, кожен з яких супроводжується 

коментарями, висновків та додатків.  

У Вступі до Кодексу поведінки Європейського Парламенту міститься 

посилання на статтю 27 Правил поведінки службовців інституцій 

Європейських Співтовариств [5] відповідно до якої службовці установ 

Європейського Союзу повинні проходити службу дотримуючись найвищих 

стандартів професійної підготовки, ефективності та незалежності. Зазначена 
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норми є обов’язковою для всіх службовців Європейського Союзу, вони 

повинні дотримуватися визначених стандартів поведінки як під час 

проходження служби, так і у позаслужбовий час. За порушення встановлених 

стандартів службовці несуть адміністративну відповідальність. Метою 

Кодексу поведінки Європейського Парламенту є визначення професійних, 

етичних обов’язків службовців, а також посилення колективного духу. 

Кодекс містить загальні принципи, обов’язкові до виконання кожним 

службовцем Європейського Союзу. 

У першому розділі закріплено загальні обов’язки поведінки службовців 

під час проходження служби та поза нею, задля забезпечення збереження 

репутації та безпеки діяльності Європейського Союзу та його службовців. 

Найпершою вимогою Кодекс поведінки Європейського Парламенту визначає 

незалежність під час прийняття рішень та пріоритетність інтересів 

Європейського Союзу. Посадовим особам або іншим службовцям 

забороняється коментувати справи, на які вони мають прямий або 

опосередкований вплив, що може призвести до конфлікту інтересів. Під час 

служби та поза нею службовці мають обережно та обачно використовувати 

інформацію, яку вони отримують, а також утримуватись від будь-яких дій чи 

поведінки, що може негативно позначитися на репутації Європейського 

Союзу або Європейського Парламенту. Також слід зазначити, що службовці 

навіть після звільнення з посади зобов’язані бути обачними, не 

розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку із службовим 

становищем. Положення другого розділу закріплюють основні службові 

обов’язки Європейського Парламенту, а саме: постійно бути в розпорядженні 

Парламенту (дотримуватися робочого графіку, умов надання відпусток); 

поважати та допомагати керівництву, колегам; допомагати слідчим органам 

та виконувати свої безпосередні службові обов’язки. Слід підкреслити, що 

кожен співробітник несе особисту незворотну відповідальність за справи 

доручені йому без можливості передання або переадресування. Посадові 
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особи, незалежно від їх рангу, мають виконувати свої обов’язки відповідно 

до правил внутрішнього трудового розпорядку та з урахуванням професійних 

настанов їх безпосередніх керівників. Власні інтереси не повинні братися до 

уваги під час виконання службових обов’язків. Прийняття будь-якого 

рішення та здійснення будь-якої діяльності має базуватися на принципах 

неупередженості, об’єктивності, нейтральності і виключно в інтересах 

Парламенту та Європейського Союзу. В організації заборонено будь-які 

форми психологічного переслідування або сексуальних домагань, 

використання агресивної та ненормативної лексики, пригнічення гідності 

колег. Подібні дії підлягають дисциплінарним покаранням. Відповідно до 

положень Кодексу поведінки Європейського Парламенту співробітники 

мають дипломатичні привілеї та імунітети, що надаються виключно в 

інтересах організації. У випадку, коли такі привілеї чи імунітети під 

загрозою, службовці повинні негайно повідомити відповідні органи. 

Третій розділ Кодексу поведінки Європейського Парламенту визначає 

порядок відносин з громадянами держав – членів Європейського Союзу. 

Європейські службовці мають бути відкритими та доступними для громадян. 

Під час виконання своїх службових обов’язків службовці повинні 

утримуватися від дискримінації за будь-якою ознакою та використання 

службового становища у власних інтересах. Будь-який запит особи з-за меж 

організації має бути опрацьовано якнайшвидше, шляхом надання письмової 

відповіді офіційною мовою Європейського Союзу. Положення цього розділу 

регулюють порядок роботи зі зверненнями громадян. Також визначається 

порядок доступу до документації Європейського Парламенту, принципи 

збору та зберігання інформації. В цілому норми Кодексу поведінки 

Європейського Парламентуспрямовані на визнання важливості та 

відповідальності роботи службовців, захист гідності, неупередженості та 

незалежності. Слід зазначити, що кожна особа, що вступає до організації має 

відповідати всім вимогам та чітко розуміти всі обов’язки і завдання. 
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Іншою важливою регіональною міжнародною організацією є Рада 

Європи.Ця організація відстоює принципи захисту прав людини, демократії 

та верховенства права. В рамках установ, що входять до її структури 

ухвалила власні кодекси поведінки службовців. Водночас на особливу уваги 

в контексті нашого дослідження заслуговують стандарти поведінки суддів 

Європейського суду з прав людини. Тут слід відзначити, що судді є окремою 

категорією службовців, на яких покладенеособливе завдання із застосування 

права і саме тому стандарти їх поведінки мають надзвичайно важливе 

значення. 

Стандарти поведінки суддів Європейського суду з прав людини, що 

закріплені у Резолюції суддівської етики [6], були прийняті 28 червня 

2008 року на Пленарному засіданні Суду. За структурою Резолюція 

складаються зі вступу, 10 статей та заключних положень. Резолюція 

суддівської етики встановлює основні стандарти професійної поведінки 

суддів. Положення зазначеного документа були розроблені з урахуванням 

статті 21 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [7] та 

статей 3, 4 та 28 Правил Європейського Суду з прав людини [8]. Перша 

стаття Резолюції закріплює, що судді під час виконання своїх обов’язків 

повинні бути незалежними від будь-якого впливу. Вони повинні 

утримуватись від будь-якої діяльності або членства в асоціаціях та уникати 

ситуації, які б мали вплив на їх незалежність. Друга стаття встановлює, що 

судді повинні виконувати власні обов’язки неупереджено. Вони повинні 

обґрунтовувати власні рішення, для уникнення конфлікту інтересів. Більше 

того, поведінка суддів повинна відповідати високим моральним стандартам. 

Судді зобов’язані пам’ятати про свій обов’язок підтримувати репутацію Суду 

(стаття 3). Судді повинні виконувати свої службові обов’язки сумлінно, 

розвивати свої професійні навички для підтримання високого рівня 

компетентності. Також судді повинні проявляти максимальну обережність 

щодо секретної або конфіденційної інформації, у судочинстві (стаття 5). 
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Згідно зі статтею 6 Судді повинні утримуватися від публічних заяв або 

зауважень, що можуть підірвати авторитет Суду або поставити під сумнів їх 

неупередженість. Слід зазначити, що суддям забороняється займатися будь-

якою додатковою діяльністю, що могла б впливати на їх незалежність або 

неупередженість. Судді зобов’язані інформувати Голову суду про будь-яку 

додаткову діяльність (стаття 7). Також положення статті 8 закріплює, що 

суддям забороняється приймати будь-які подарунки, які б могли вплинути на 

прийняття рішень або поставити під сумнів їх незалежність та 

неупередженість. Дев’ята стаття встановлює, що суддям дозволено приймати 

нагороди та почесні звання у випадках, коли Голова суду надає на це свою 

згоду. Резолюція є обов’язковою для членів суду, колишніх суддів та суддів 

ad hoc. У разі сумнівів, щодо застосування цих принципів суддя має право 

звернутися до Голови суду. Голова суду, своєю чергою, може 

консультуватися з Бюро або винести поставлене питання на обговорення під 

час Пленарного засідання суду. 

Поряд із наведеними документами на увагу також заслуговує Кодекс 

правил поведінки для персоналу ОБСЄ (OSCE Code of Conduct for 

Staff/Mission Members) [9]. Його було прийнято рішенням Постійної Ради № 

550 (PC.DEC/550) на розширеному 458-му пленарному засіданні 27 червня 

2003 року. В цілому, в кодексі зазначено, що посадові особи повинні 

проявляти себе лише на найвищих особистих та професіональних рівнях, 

успішно та гідно представляти організацію. Також зазначено, що 

службовцям заборонено діяти проти рішень адміністрації (секретаріату, місії, 

установи тощо), всі дії службовців повинні бути в рамках норм та принципів 

ОБСЄ. Кодекс складається з 12-ти статей. Відповідно до 2-ої статті 

службовці ОБСЄ не підпорядковуються жодному уряду або будь-яким 

вказівкам, що виходять з-за меж організації.Норма 3 статті закріплює, що всі 

службовці повинні бути неупередженими, з гордістю носити почесне звання 

«службовець ОБСЄ». Також слід утримуватись від будь-яких дій які б 
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ставили під сумнів  неупередженість службовців, забороняється займатися 

діяльністю, що є несумісною з належним виконанням службових обов’язків 

або можуть завдати шкоди їх статусу.Кодекс закріплює, що службовцям 

забороняється порушувати права людини. У статті 4 зазначено, що 

співробітники повинні діяти в рамках цілей ОБСЄ. Вони повинні робити свій 

внесок у боротьбі з торгівлею людьми, звітувати при виявлені будь-якої 

незаконної діяльності. Стаття 5 визначає стосунки з приймаючою державою. 

Службовці зобов’язані поважати закони і правила країни перебування, а 

також місцеві звичаї і традиції. Привілеї та імунітети, надані ОБСЄ, не 

звільняють службовців від виконання прямих обов’язків. Відповідно до 

статті 6 всі службовці є рівними без виключення за будь-якими ознаками та 

повинні проявляти взаємоповагу один до одного. Співробітники ОБСЄ не 

повинні використовувати або намагатися використовувати своє становище 

для власної вигоди, а також не отримувати подарунки, які виходять за рамки 

простої ввічливості (стаття 7). Також у цій статті зазначено, що вартість 

подарунка не може бути більшою за 40 Євро.У статті 8 закріплено, що 

співробітники не повинні займатися будь-якою оплачуваною діяльністю або 

роботою поза межами ОБСЄ без попереднього узгодження з керівництвом. 

Також їм забороняється вести власний бізнес чи мати стосунки з іншими 

підприємствами для власної вигоди. Відповідно до статті 9 всі службовці 

повинні дотримуватися максимальної обачності щодо службових питань. 

Забороняється використовувати, розповсюджувати чи друкувати відомості, 

що стали відомими у зв’язку із службовим становищем, за винятком 

письмової згоди Генерального секретаря або керівника установи чи місії в 

якій працює відповідний службовець. Крім того, така інформація не може 

бути розголошена у засобах масової інформації, публічних виступах, власних 

книгах чи публікаціях. Ці зобов’язання не припиняються після припинення 

служби в ОБСЄ.Співробітники ОБСЄ повинні докласти максимум зусиль для 

забезпечення безпеки установ (Секретаріату, Установи чи Місії), до яких 
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вони прикріпленні, та всього особового складу місії. Забороняється будь-яке 

відхилення від встановлених норм безпеки (стаття 10). Стаття 11 закріплює 

правила користування майном організації. Службовці повинні управляти 

майном та використовувати його ефективно уникаючи можливості 

пошкодження. У разі навмисного псування службовець зобов’язаний 

відшкодувати вартість майна частково чи в повному обсязі. Стаття 12 

визначає сферу дії Кодексу. Положення кодексу є обов’язковими для 

Генерального секретаря, голів установ та місій. 

Висновки: Проведений аналіз кодексів поведінки службовців 

європейських міжнародних організацій дає можливість визначити загальні 

принципи побудови публічної служби у Європі. Так, фактично всі 

проаналізовані кодекси визначають, що службовці міжнародних організацій 

зобов’язані ставити інтереси своєї організації понад свої власні інтереси або 

інтереси своїх національних урядів, вони зобов’язані діяти прозоро та 

неупереджено, використовувати ресурси своїх організацій обачливо, 

відповідально ставитися до покладених на них обов’язків. Більше того, 

фактично всі кодекси закріплюють, що службовці не мають права займатися 

будь-якою іншою оплачуваною діяльністю. Стандарти, закріплені у 

наведених вище документах, є практичним втілення принципу верховенства 

права. Кодекси поведінки сприяють утвердженнюпринципів підзвітності та 

транспаретності публічної служби. Положення зазначених кодексів можуть 

бути використані під час впровадження нових підходів до організації 

публічної служби в Україні.  
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню розвитку сучасних аспектів захисту 

прав біженців в рамках Європейської конвенції з прав людини. Автор аналізує практику 

Європейського суду з прав людини, яка стосується депортації біженців, умов їх 
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Європі, та аналізу причин збільшенню потоку скарг від біженців до Європейського суду. 

Ключові слова: Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод, біженці, Європейський суд з прав людини, заборона катувань, нелюдське 

поводження, права біженців. 

Annotation.The article is devoted to the analyses of the current development of refugee 

protection under the European convention on human rights. The author examines case-law of 

the European Court of Human Rights concerning the deportation of refugees’ issues, conditions 

of detention etc. Special attention is paid to the analysis of the current situation in Europe and 

the increasing amount of complains  from refugees to the European court.  

Key words: European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, refugees, European Court of Human Rights, the prohibition of tortures, inhuman 

treatment, refugees’rights  

 



«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». Науково-практичний електронний фаховий журнал. – №5/6. –2015.  

 

 

 17 

Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод (ЄКПЛ), прийнята в рамках Ради Європи у 1950 році, є сьогодні 

найбільш відомим та ефективним інструментом захисту широкого кола прав 

людини, якою передбачено можливість  всім особам, що знаходяться під 

юрисдикцією держав-учасниць, звертатися до Європейського суду з прав 

людини за захистом своїх порушених прав, закріплених безпосередньо 

ЄКПЛ та Протоколами до неї. Конвенція містить зокрема,  право на життя, 

заборону катувань, захист від незаконних арештів, несправедливого суду, 

свободу та особисту недоторканність, свободу совісті та віросповідання, 

свободу вираження поглядів, право на приватне та сімейне життя тощо. 

Завдяки розширеному еволюційному тлумаченню положень Конвенції 

Європейським судом з прав людини, все більша кількість прав, прямо не 

відображених Конвенцією та Протоколами також захищається конвенційним 

механізмом, надаючи цьому документу характер живого діючого права.  

Постановка проблеми. Маючи «живий» характер, ЄКПЛ  реагує на 

всі виклики сьогодення, одним з яких є гостра та складна проблема біженців.  

Враховуючи значне зростання потоку біженців, кількість яких вперше в 

історії перевісила 65 млн. осіб [1], очевидним є їх масовий рух до 

європейських країн. Намагаючись відстоювати свої права біженці все 

частіше звертаються до Європейського суду, що обумовлює необхідність 

досліджень його практики та аналізу тенденції її подальшого розвитку. 

Передбачаючи  в основному захист громадянських і політичних прав, 

ЄКПЛ не містить норм, які прямо стосуються біженців, за виключенням 

окремої заборони колективної висилки іноземців у Протоколі № 4 до 

Конвенції та заборони висилки іноземців, які законно перебувають на 

території держави-учасниці (за виключенням загрози національній безпеки) у 

Протоколі № 7. Однак, особи, які шукають притулку, біженці успішно 

зверталися і звертаються до Європейського суду з прав людини з різних 

питань, серед яких можна виокремити такі, як запобігання поверненнютаких 
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осіб на території, де є обґрунтовані побоювання катувань, нелюдського або 

принижуючого гідність поводження чи покарання, для захисту передбачених 

процесуальних гарантій у випадках утримання під вартою, поганих умов 

утримання, порушення прав на справедливий суд, права на оскарження 

винесених національними судами та органами рішень стосовно, зокрема 

відмови у наданні відповідного статусу, порушення владою принципу 

невислання, а також захисту багатьох інших прав, закріплених у Конвенції. 

Сотні рішень Суду, в тому числі, щодо України, було винесено з різних 

питань цієї теми, що дозволяє говорити про наявну практику і стандарти.  

Стан дослідження. Незважаючи на значну увагу науковців та юристів 

до Європейської конвенції з прав людини, діяльності та практики Суду, 

дослідження захисту прав біженців українськими фахівцями практично 

відсутні. Так, увагу Європейський конвенції приділяли такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені як Буткевич В.Г., Буткевич О.В., Буроменський М.В., Бенуа-

Ромер Ф., Бремс Е., Гом’єн Д., Горшкова С.А., Денисов В.Н., Джемчевські 

А., Задорожній О.В.,  Ентин Л.М., Лутковська В., Карташкін В.А., Клебес Г., 

Коста Ж.П., Клементс Л., Мармазов В.Є., О’Бойл К., Палмер Е., Піляєв І.С., 

Рабинович П.М.,  Рисдал Р., Сіммонс А., Туманов В.А., Харріс Д., Уарбрик 

К., Шевчук С.В. та інші. Деякі питання щодо захисту прав біженців  в Раді 

Європи та в рамках Європейської конвенції досліджували Буроменський 

М.В., Гаврушко Ю.Ф., Гнатовський М.М., Поєдинок О.Р., Сірант М.М., 

Шаповал В.М. та інші. Однак, сьогодні питання врегулювання проблем 

біженців постає перед всією світовою спільнотою в абсолютно новому 

масштабі, з яким Європа та світ не стикалися досі та вимагає негайного 

вирішення та реформування чинних міжнародних та національних 

механізмів, підкреслюючи актуальність та необхідність дослідження різних 

аспектів цього питання. 

Виклад основних положень. Практика Європейського суду з прав 

людини свідчить про посилання біженців на різні статті Конвенції з метою 
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захисту своїх прав. Так, розглянуті Судом справи стосувалися статті 5 (право 

на свободу та особисту недоторканність), 8 (право на повагу приватного і 

сімейного життя), 13 (право на ефективний засіб правового захисту), 2( право 

на життя), ст.4 Протоколу 4 (заборони колективного вислання іноземців) і 

ст.1 Протоколу 7 (процедурні гарантії у випадку вислання іноземців) та 

інших, хоча й не мали масового характеру. Найбільш широко питання 

захисту прав біженців розглядалися в рамках різних аспектів статті 3 

(заборона катувань) та були пов’язані як з загрозою катувань та інших видів 

забороненого поводження у випадку повернення до власної держави, так і 

порушень у приймаючій державі. 

Однією з серйозних проблем сучасності у сфері захисту прав біженців 

залишається недобровільне повернення осіб, які подають заяви про 

отримання статусу біженця, до країн їхнього походження. Захист таких осіб в 

рамках Конвенції базується зазвичай на принципах статті 3, яка передбачає 

заборону катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, 

поводження або покарання [2], та є однією з найважливіших  в сфері захисту 

прав біженців. Адже у випадку примусового повернення особи до країни, в 

якій  існує ризик переслідувань, загроза життю та здоров’ю, Європейський 

суд констатує,як правило, порушення статті 3 Конвенції.  

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що 

незалежно від того, чи є держава, яка запитує про екстрадицію, учасником 

Конвенції, саме на державу, в якій особа знаходиться, покладається 

відповідальність у разі, якщоє серйозні підстави вважати, що заявник 

«реально ризикує» стати жертвою жорстокого поводження. Одним з перших 

найбільш відомим у цьому аспекті є рішення у справі «Cьорінг проти 

Великобританії» 1989 р. [3], в якому Європейський суд дійшов висновку, що 

стаття 3 Конвенції буде порушена в разі екстрадиції заявникав США у 

зв’язку з реальним ризиком потрапити до «камери смертників».  
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Таким чином, Європейський суд, як правило, встановлює порушення 

державою статті 3 та/або 2 ЄКПЛ у випадках наявності реальних підстав 

вважати, що  при поверненні до держави походження заявнику неминуче 

загрожують катування, нелюдське поводження та інші порушення ст. 3, або у 

випадках, коли заявника було засуджено до смертної кариабо позбавлення 

життя було реальним. Так, у рішенні у справі «Бадер таКанбор проти 

Швеції» [4] Суд встановив порушення ст. 2 та 3 у випадку депортації 

заявника до Сирії, в якій його заочно засудили до смертної кари.  

Не менш важливим для розуміння прав біженців в рамках ЄКПЛ можна 

вважати рішення у справі «Чахал проти Великобританії» [5], заявником у 

якій був один з відомих активістів підтримки ідеї створення окремої держави 

сикхів на території Індії.У цьому рішенні Європейський суд визнав 

неможливість відступу від вимог статті 3 ЄКПЛ, підкреслюючи її 

абсолютний характер, навіть у випадках скоєння такою особою злочинів на 

території приймаючої держави та представлення загрози для національної 

безпеки приймаючої держави[6]. 

У рішенні у справі «Ябарі проти Туреччини» [7]заявниця з Ірану мала 

намір просити притулок у Туреччині, однак пропустивши 5-денний термін 

для відповідного звернення, автоматично отримала рішення про депортацію, 

яке було підтверджено апеляційною інстанцією. Суд розкритикував такий 

короткий період, передбачений законодавством,і здійснення  процедури 

депортації під час розгляду апеляції, враховуючи, що жінці загрожувала 

смертна кара через закидання каменями.  

У справі «Байсаковта інші проти України» [8] заявникависилалидо 

Казахстану, де на той момент, на думку Суду, можливо було застосування до 

заявниківкатування, нелюдське або принижуюче гідність поводження. 

Заявники отримали статус біженців через політичну діяльність та можливі 

переслідування за політичними мотивами. Втім, Генеральна прокуратура 

згодом стверджувала, що казахська влада розшукувала заявників за 
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звинуваченнями у скоєнні важких злочинів, не пов’язаних з політичною 

діяльністю [9; с. 54]. У справі «Дубовік проти України» [10] заявницю було 

розлучено з новонародженим немовлям та заарештовано на підставі 

міжнародного ордеру на арешт та листа Білоруського Бюро Інтерполу з 

проханням заарештувати з метою екстрадиції. У період встановлення та 

підтвердження інформації з Білорусією заявниця отримала статус біженця в 

Україні. Однак, незважаючи на відповідний статус заявниця продовжувала 

утримуватися під вартою впродовж більше року фактично до вичерпання 

Генеральною прокуратурою всіх національних судових інстанцій стосовно 

перегляду та скасуванню рішення про надання заявниці статусу біженця. 

Європейський суд нагадав, що тримання під вартою має ґрунтуватися 

виключно на законі, а також визнав, що особа, яку затримано, має право на 

оскарження рішення про взяття під варту, та у випадку порушення права на 

свободу повинна мати право на отримання компенсації за здійсненні по 

відношенню до неї порушення.  

В цілому, застосування статті 3 ЄКПЛ можливе в силу широкого 

тлумачення Судом як положень Конвенції, так і  принципу non-refoulement. 

Як вже зазначалося, стаття 3 трактується Європейським судом універсально: 

як така, що забезпечує ефективний засіб захисту проти всіх форм 

примусового повернення туди, де особа може зазнати її порушення. Таким 

чином, стаття 3 Конвенції може бути ефективним засобом захисту для тих 

осіб, заяви на отримання статусу біженця яких було відхилено, в тому числі, 

тим, хто не відповідає визначенню поняття «біженець» відповідно до 

Конвенції 1951р., однак потребує міжнародного захисту.  

Стаття 3 Конвенції може бути застосована також щодо умов утримання 

осіб, яких мають намір депортувати чи щодо яких вирішується питання 

надання статусу біженця. Зокрема, Європейський суд розглядав справу 

«ХирсиДжамаата інші проти Італії»[11], заявників за якою було затримано 

італійською береговою охороною неподалік від острова Лампедуза та 
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відправлено назад в Лівію. До моменту передачі заявників владі Лівії останні 

були переконані, що прямують до Італії, адже жодних пояснень їм надано не 

було. У своєму рішенні Суд підтвердив принцип, згідно з яким на судна у 

відкритому морі поширюється юрисдикція держави прапору, та категорично 

не погодився з аргументами Італії про рятувальну операцію на морі. Крім 

того, факт відсутності прохання заявників про надання їм статусу біженців та 

нерозуміння небезпеки, яка загрожувала заявникам в Лівії, не звільняє Італію 

від своїх зобов’язань за ст. 3 ЄКПЛ та відповідальності за їх порушення [12; 

c.43]. 

Дії італійської влади поблизу берегів острова Лампедуза щодо 

поводження та повернення біженців ставали неодноразово предметом 

розгляду у Європейському суді з прав людини. Так, у 2015 р. було винесено 

рішення по справі «Хаіфі та інші проти Італії»[13]. Справа стосувалася 

утримання заявників під вартою в центрі для мігрантів на Лампедузі і згодом 

на суднах в гавані Палермо, а також репатріації в Туніс нелегальних 

мігрантів, яких перехопили у морі та доправили до італійського узбережжя в 

2011 році під час подій, пов’язаних з «арабською весною». Суд встановив, 

що заявників тримали під вартою незаконно. Вони не були повідомлені про 

причини їх затримання, та не змогли оскаржити його. З приводу умов їх 

утримання під вартою в приймальному центрі, суд врахував виняткову 

гуманітарну кризу на острові Лампедуза в 2011 році (55 298 мігрантів 

висадилися приблизно одночасно), однак визнав, що «умови утримання 

принижували їхню людську гідність» [14]. В цілому, тільки у 2015 році 

Європейський суд виніс 56 рішень, які стосувалися  рішень про депортацію 

та висилку біженців з країн Європейського Союзу до держав, в яких 

заявникам загрожували репресії та переслідування[15]. 

Тривале утримання під вартою, жахливі побутові і санітарні умови 

утримання, нездатність задовольнити  базові потреби впродовж місяців були 

предметом розгляду Європейського суду також у справі «М.С.С. против 
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Бельгии и Греции»[16]. Заявник у справі тривалий період був позбавлений 

мінімальних засобів існування, чекаючи на винесення владою рішення про 

надання статусу біженця. Суд вирішив справу на користь заявника, 

встановивши порушення багатьох статей ЄКПЛ, в тому числі, порушення ст. 

3 ЄКПЛ. Порушення Грецією статті 3 стосовно умов утримання біженців 

було визнано Судом також у справах «А.А. проти Греції» від 22 липня 2010 

року.  

Необхідно зазначити, що до винесення рішення у справі «М.С.С. против 

Бельгии и Греции»Європейський суд неодноразово визнавав скарги на умови 

утримання в Греції у випадку переведення осіб відповідно до Дублінської 

системи ЄС неприйнятними або такими, що не містили порушень. Так, у 

справі К.Р.С. проти Великобританії [17] заявника, який через Грецію 

потрапив на територію Великобританії, остання мала намір відправити в 

Грецію для вирішення питання про надання статусу біженця відповідно до 

положень законодавства ЄС та Дублінського механізму. Заявник 

стверджував про порушення статті 3 у випадку його повернення в Грецію 

через погані умови утримання відповідних осіб. Втім, Європейський суд не 

погодився з доводами заявника, підкресливши необхідність презюмувати 

дотримання Грецією її обов’язків по відношенню до таких осіб за відсутності 

доказів протилежного [18]. Аналогічного висновку Європейський суд дійшов 

у рішенні 2013 року у справі «Шаріфі проти Австрії», визнавши скаргу 

неприйнятною. [19] Саме тому, винесене пізніше рішення у справі «М.С.С. 

против Бельгии и Греции» мало позитивно вплинути на захист прав тисяч 

біженців, які опинилися в аналогічній ситуації [20]. 

Окрім широкого застосування статті 3 ЄКПЛ у справах біженців, 

останні активно захищають свої права і в рамках статті 8, яка закріплює 

повагу до приватного і сімейного життя та застосовується  у ситуаціях, коли 

депортація тягне за собою розрив та роз’єднання з сім’єю. Так, у справі 

«Мехемі проти Франції» від 26 вересня 1997 року заявника, визнаного 
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винним у торгівлі наркотиків, було вирішено депортувати до Алжиру. Втім, 

тривалий час проживання у Франції, наявність французького громадянства  у 

членів його родини, відсутність будь-яких соціальних зв’язків у країні 

громадянства були достатніми аргументами для підтвердження Судом 

серйозного втручання у сімейне життя заявника та не пропорційність заходів 

меті, яка переслідувалася владою.  

Незважаючи на сформовані позиції Європейського суду щодо захисту 

прав біженців, кризова ситуація, яка виникла в Європі у зв’язку з 

непередбаченою кількістю біженців, може вплинути як на  практику Суду, 

так і на національне законодавство держав. Декілька останніх років потік 

скарг відповідної категорії заявників збільшується шаленими темпами 

внаслідок арабської весни, війни в Сирії, Лівії, ситуації в Афганістані, Іраку 

та все більш негативного ставлення до біженців у приймаючих європейських 

країнах. Про очікування потоку скарг від заявників, що прибувають до 

Європи з країн Азії і Африки та збільшення кількості співробітників для 

розгляду таких справ зазначав Г. Раймонді, наголошуючи водночас на праві 

держав самостійно вирішувати питання надання особам статусу біженців. 

Однак, Голова Європейського суду підкреслював, що масове повернення осіб 

до держав їх походження не відповідає вимогам ЄКПЛ [15]. На поширенні 

положень Конвенції до біженців наголошував Генеральний секретар Ради 

Європи, зазначаючи, що опиняючись на території держав-членів Ради 

Європи, кожна людина отримує такі ж самі права Конвенції, як і всі інші 

європейці. Європейський суд, на думку Т. Ягланда, категорично 

висловлюється стосовно необхідності індивідуального розгляду та оцінки 

кожної  заяви на отримання статусу біженця та має не відступати від 

правових позицій, сформульований з цих питань [21]. Однак, на негативну 

тенденцію поширення можливості відмови від індивідуального розгляду заяв 

на отримання статусу біженця неодноразово звертав увагу Комісар Ради 

Європи з прав людини. На його думку, сприяти збільшенню потоку скарг до 
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Європейського суду з прав людинибуде  Угода між ЄС та Туреччиною щодо 

біженців через  очевидні порушення прав біженців, головним чином, саме 

права на розгляд справи в індивідуальному порядку, який, відповідно до 

тексту Угоди, може бути не дотримано [22]. Дійсно, необхідно погодитися з 

Комісаром, адже укладення зазначеної Угоди поки що не вплинуло 

позитивно на надзвичайно складну ситуацію з біженцями в Європі. 

Тобто, сьогодні, нова політика європейських держав стосовно 

впровадження жорсткіших критеріїв для отримання особами статусу біженця 

та обмеженням багатьох їх прав, в тому числі, мінімальних стандартів умов 

утримання, не завжди відповідає практики Європейського суду щодо 

вирішення питань біженців та захисту їх прав. Європейські держави, 

незважаючи на  принципи, закладені Судом зокрема у рішенні у справі 

Чахалпроти Великобританії, про яке йшлося раніше, намагаються надавати 

пріоритет захисту та забезпеченню державної безпеки, запобіганню 

терористичним актам. Так, у рішенні у справі «A.A.M v. Sweden» 2014 р. 

Європейський суд не визнав порушення Швецією положень Конвенції у 

випадку депортації заявника до Іраку, незважаючи на встановлену загрозу 

переслідувань заявника представниками Аль-Каїди у деяких регіонах Іраку. 

Підтвердженням тенденції посилення пріоритету захисту національної 

безпеки  можна вважати рішення у справі Отмана (Абу Катада) проти 

Великобританії [23] та підтримку Комітетом Міністрів Ради Європи 

депортації Великобританією у 2013 році радикального проповідника Абу 

Катади з урахуванням гарантій Договору про взаємну правову допомогу між 

Великобританією та Йорданією [6]. 

Ускладненняпроцедуриотриманнястатусубіженця,атакожзбільшенняте

рміну очікуваннявозз’єднаннязсім’єюдотрьохроків було впроваджено у 

Данії. Причому, особам,якимвідмовлятьунаданні притулку, може бути 

винесено рішення про висиланнязкраїнипротягом тижня,ане 15днів,якбуло 

раніше. Держави все частіше приймають норми стосовно конфіскації  
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матеріальних цінностей у біженців. Зокрема, такі правила вже діють в Данії, 

окремих землях Німеччини, Швейцарії та деяких інших державах[24]. 

ВисокийсудНідерландівухвалив,щоурядкраїнимаєправовідмовлятиу наданні 

продовольчоїдопомогиіжитлаособам,якимбуловідмовленоу статусі біженця,і 

щоцяполітика несуперечить Європейськійконвенціїз правлюдини та нормам 

права ЄС. Національний суд також дійшов 

висновку,щоурядНідерландівмаєправо,надаючижитло навіть у відповідних 

центрах зобмеженоюсвободою для таких осіб,вимагативідтих,хто 

отримуєвідмовуу наданні статусу біженця, співпрацюватиупроцесівласної 

депортаціїзНідерландів. Парламент Норвегії ухвалив резолюцію щодо 

необхідності адаптування міжнародних конвенцій до нових реалій через 

кризу біженців. Такі дії держав, на думку Генерального Секретаря Ради 

Європи, можуть бути серйозною загрозою для подальшого функціонування 

ЄКПЛ[25], адже Суду необхідно буде аналізувати сумісність дій 

національної влади держав-учасниць з вимогами  Конвенції.   

Таким чином, незважаючи на відсутність прямого закріплення прав 

біженців у Європейській конвенції з прав людини, значна кількість їх прав 

надається особам завдяки тлумаченню положень Конвенції Європейським 

судом з прав людини, особливе значення серед яких має стаття 3. В рамках 

статті 3 Європейський суд сформулював надзвичайно важливе правило 

стосовно захисту проти всіх форм примусового повернення у державу, в якій 

до особи може бути застосовано поводження чи покарання заборонене 

статтею 3. Величезне значення для дотримання державами своїх зобов’язань 

за Конвенцією є надання  відповідним особам можливості задовольнити свої 

базові потреби та утримуватися у належних  умовах під час перебування під 

вартою, в центрах для біженців.  

Однак, безпрецедентний потік біженців в європейські країни останні 

декілька років, загроза тероризму змушує держави вживати нових заходів, 

спрямованих на обмеження прав біженців. Тому, аналіз та застосування 
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практики розгляду Європейським судом різноманітних аспектів та проблем, 

які стосуються біженців, має допомогти пошуку спільного вирішення 

Європою кризи, що склалася, сприяти вдосконаленню Дублінського 

механізму Європейського Союзу та національного законодавства 

європейських держав.  
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Summary 

 

European Convention on human rights as oneof the most effectivehuman rights protection 

mechanisms enshrined a wide range offundamentalrights andfreedoms. Despite the lack of direct 

fixing the rights of refugees in the European Convention on Human Rights, a significant number 

of rights granted to such kind of persons due to the broad interpretation of the Convention by the 

European Court of Human Rights, particularly important mining has the interpretation of 

Article 3.  

The European Court within the Article 3 has formulated criticalrule concerning the 

protection against all forms of forced return to the country in which a person may be subjected 

to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment. Article3 of the Conventioncan 

be appliedas totheissueson the appropriate length for the grantingrefugee status procedures, or 

onconditions of detentionof persons waiting for the decision about deportation or refugee status. 

The great importance to compliance by States with their obligations under the Convention is to 

provide opportunities to those concerned meet their basic needs and keep in appropriate 

conditions during detention. Dueto the flowof refugeescausedby Arabic spring, the warsin Syria 

andLibya andnegative attitudes towardsrefugees,restriction of theirrights insome statesof the 

Councilof Europe, could be the reason for huge increasing of the amount of refugees’ 

applications to the Court. Nowadays European states have begun to adopt new more strict 

criteria for the obtaining refugee status and restrict their rights. This negative trend 

demonstrates the threat to the values of the Convention and should be considered as the need for 

a detailed analysis of  the case-law of the European Court  to find finally the joint European 

solution of the crises. 

The case-law of European Court versus Ukraine in this sphere is rather impressive and 

shows the need to improve national legislation and the need for more active application the 

case-law of the Court at the nationallevel. 
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ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, ЯК ОБ’ЄКТ  

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

 
У статті досліджуються особливості міжнародно-правових відносин щодо 

поводження, експлуатації, захисту природних ресурсів та механізм їхнього міжнародно-

правового регулювання. Окрема увага в статті приділяється аналізу терміну «природні 

ресурси» в контексті джерел міжнародного та національного права, а також з 

урахуванням доктринальних підходів вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі 

міжнародного природоресурсного права. Запропоновано авторське, доктринальне 

визначення природних ресурсів, як частини природних багатств і навколишнього 

середовища. 

Ключові слова: міжнародне природоресурсне право, міжнародно-правове 

регулювання природокористування, міжнародні природоресурсні відносини, природні 

ресурси, екосистема тощо. 
 

Спектор О. Природные ресурсы, как объект международно-правового регулирования  

В статье исследуются особенности международно-правовых отношений по обращению, 

эксплуатации, защите природных ресурсов, а также механизм их международно-правового 

регулирования. Отдельное внимание в статье уделяется анализу термина «природные ресурсы» в 

контексте источников международного и национального права, а также с учетом 

доктринальных подходов отечественных и зарубежных специалистов в области международного 

природоресурсного права. Предложено авторское, доктринальное определение природных 

ресурсов, как части природных богатств и окружающей среды. 
Ключевые слова: международное природоресурсне право, международно-правовое 

регулирование природопользования, международные природоресурсные отношения, природные 

ресурсы, экосистема и тому подобное. 

 

Spector O.M. Natural resources as an object of international legal regulation 

The peculiarities of international legal relations concerning the handling, exploitation, 

protection of natural resources and the mechanism of their international legal regulation are 

examined in the article. Special attention is paid to the analysis of the term "natural resources" 

in the context of sources of international and domestic law, and taking into account the doctrinal 

approaches of national and foreign experts in the field of international law of natural resources. 

The author's doctrinal definition of natural resources as a part of natural resources and the 

environment is proposed. 

Keywords: international law of natural resource, international legal regulation of nature 

management, international natural resource relations, natural resources, ecosystem, etc. 

 

Постановка проблеми. Протягом останніх десятиліть природні ресурси 

стали об’єктом різних наукових дисциплін. Це робить їхнє дослідження 

бажаним і складним. Підхід кожної науки до досліджуваних понять буде 
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визначатися за спеціальним кутом, з якого вивчається об’єкт: вчений-

природознавець підкреслить генерацію живих і неживих ресурсів, економіст 

– достаток чи дефіцит ресурсів, їх експлуатаційність і розподіл за певних 

витрат, геолог – виникнення певних мінералів в земній корі, еколог – 

внутрішню цінність природних ресурсів та необхідності їх сталого 

використання, тоді як національний юрист вивчатиме право власності та 

права користування щодо них. 

В умовах зростаючого дефіциту природних ресурсів, вони все частіше 

стають об’єктами домагань і тому потрібно їх якісне міжнародно-правове 

регулювання. При цьому перед суб’єктами міжнародного права, що 

забезпечують сталість використання природних ресурсів, стоїть завдання 

враховувати інтереси і потреби не тільки існуючих, але і майбутніх поколінь. 

Це завдання ускладняється тим, що досліджувані відносини є комплексні і 

багатогранні, а міжнародно-правові режими природокористування мають 

специфіку в залежності від того, щодо якого природного ресурсу 

здійснюється регулювання. 

З поширенням регулятивної функції міжнародного права на все нові 

групи відносин, зростає потреба в якісній деталізації міжнародно-правового 

регулювання природокористування. Держави об’єктивують свої правові 

претензії не тільки на використовувані наразі природні ресурси, а й на 

потенційні блага, наприклад, небесних тіл або Міжнародний район дна 

Світового океану. 

Протягом останніх десятиліть стало ясно, що в галузі природних ресурсів 

держави багато в чому стали взаємозалежними, наприклад, в результаті: 

зростаючого дефіциту ресурсів; розподілу ресурсів на розвиток; збереження 

біорізноманіття; а також збереження навколишнього середовища в цілому. 

Відповіддю на це були спроби захисту навколишнього середовища, як на 

національному, так і на міжнародному рівні. 
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Теоретична основа дослідження. Слід зазначити, що питання правового 

регулювання відносин щодо поводження, експлуатації, захисту природних 

ресурсів є дискусійним і виступає об’єктом не одного наукового 

дослідження, проте проблемам його визначення на міжнародному рівні 

присвячені лише окремі роботи, в основу яких покладені праці В.І. Акуленка, 

В.І. Андрейцева, Г. І. Балюк, Н.Р. Малишевої, Ю.С. Шемшученка, Е.Г. 

Василевської, М.О. Косаревої та інших учених. Проте, ці роботи не містять 

комплексного підходу до дослідження визначеної проблематики.  

У зв’язку з цим, метою статті є дослідити особливості міжнародно-

правових відносин у сфері поводження, експлуатації, захисту природних 

ресурсів та механізм їхнього міжнародно-правового регулювання. Крім того, 

метою цієї статті є запропонувати авторське доктринальне визначення 

терміну «природні ресурси» з урахуванням конвенційних норм та 

доктринальних підходів.  

Виклад основного матеріалу. Екологічний аспект сталого розвитку 

передбачає широке коло заходів, спрямованих на охорону навколишнього 

середовища та раціональне використання природних ресурсів: охорону 

атмосфери, раціональне використання земельних ресурсів, збереження лісів, 

боротьбу з опустелюванням і засухою, збереження біорізноманіття, охорону і 

раціональне використання водних ресурсів, екологічно безпечне 

використання біотехнологій, підвищення безпеки використання токсичних 

хімічних речовин, вирішення проблеми відходів [13, с. 54]. 

Це, безсумнівно, потребує подальшої еволюції сучасного міжнародного 

права, яке в основному орієнтоване на держави, і за яким національний 

режим ресурсів співіснує, але ледве взаємодіє, по відношенню до того, що є 

орієнтованим на людство і за яким охорона навколишнього середовища та 

сталий розвиток наближаються до Глобальної перспективи: коротко – 

міжнародне право, в рамках якого міжнародне співробітництво прагне 

забезпечити рівноправний розподіл, управління глобальною спільною 
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власністю (Міжнародний район, космічний простір і небесні тіла, 

Антарктида) та її збереження для майбутніх поколінь. В рамках цієї 

міжнародно-правової основи національний суверенітет над природними 

ресурсами, виступає важливим наріжним комнем екологічних прав та 

обов’язків, може і надалі служити спеціальним принципом регулювання 

міжнародних природоресурсних відносин [30, р. 250]. 

При цьому необхідно враховувати прийняті раніше державами і 

міжнародними організаціями зобов'язання в сфері економічного і 

енергетичного співробітництва, охорони навколишнього середовища, щоб не 

допустити посилення фрагментації міжнародного права і забезпечити його 

прогресивний розвиток. Тому дослідження питань про сутність і місце 

міжнародного природоресурсного права (далі – МПрП) в системі 

міжнародного права, виявлення загальних засад в міжнародно-правовому 

регулюванні відносин природокористування може підвищити ефективність 

подальшої співпраці держав щодо збереження запасів природних ресурсів та 

їх раціонального використання. 

Нагальна потреба в наявності міжнародно-правового регулювання 

поводження з природними ресурсами наразі пов’язана не лише з потребою 

їхнього захисту, але й з протидією виникненню міждержавних конфліктів з 

приводу їхнього використання. Так, у 1970-і роки Великобританія, ФРН і 

Ісландія вели тривалі «тріскові війни» щодо районів і квот вилову цього 

живого морського природного ресурсу, коли мав місце розрив 

дипломатичних відносин між цими державами, а обидві сторони застосували 

військово-морські сили. Досить частими є збройні конфлікти між державами 

через неживі природні ресурси на суходолі: Чаду з Лівією в 1970-і роки через 

полосу Аузу, що містить поклади урану, Ірану з Ірак у 1980-і роки через 

поклади нафти, Іраку з Кувейтом через спільне родовище нафти у 1990-х 

роках і так далі. 
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У міжнародному праві до 1945 р. природні ресурси не були об'єктом 

систематичного вивчення і регулювання, а рибальство та міжнародні річки 

були певною мірою винятком. Проте, фіксація принципу постійного 

суверенітету, норм морського права та регулювання торгівлі товарами 

спричинили активізацію інтересу до природоресурсного права. В рамках 

міжнародно-правового регулювання використання природних ресурсів треба 

відзначити відсутність цілісно сформованого підходу, що базувався би на 

єдиному правовому акті. Існуючі правові режими щодо різних видів 

природних ресурсів є по суті фрагментованими, вони не пов’язані один з 

одним. Відповідно, поки важко казати про існування цілісної правової 

структури. 

Своєю чергою, ефективне правове регулювання і координація 

міжнародного співробітництва в сфері природокористування сприяють 

вирішенню глобальної задачі – забезпечення сталого розвитку в 

загальносвітовому масштабі. Згідно з підсумковим документом Конференції 

ООН зі сталого розвитку 2012 р. (Ріо+20), «відмова від нераціональних і 

заохочення раціональних моделей споживання і виробництва, охорона і 

раціональне використання природних ресурсів ... є головними завданнями і 

найважливішими передумовами сталого розвитку» [18, с. 54]. Крім того, 25 

вересня 2015 р. держави-члени ООН прийняли нову резолюцію ГА ООН 

«Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на 

період до 2030 року» (2015 р.), в якій закріпили 17 цілей в сфері розвитку, 

серед яких міститься цілий комплекс питань з охорони навколишнього 

середовища та раціонального використання ресурсів Світового океану, 

водних і енергетичних ресурсів, ґрунтів та лісів [17]. 

Як зазначає В.І. Акуленко, юридична термінологія має безпосереднє 

значення для стабільності закону і всього законодавства цілому [1, с. 426]. В 

цьому сенсі на перший план виступає проблема адекватності термінології 

застосовної в різних міжнародно-правових актах. У нашому випадку, 
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використані в міжнародних і національних правових документах, політичних 

актах і доктрині терміни пов’язані з природними ресурсами варіюються.  

Хоча в договірних нормах сучасного міжнародного права 

використовується безліч різноманітних термінів («неживі ресурси», 

«мінеральні ресурси», «ресурси», «поліметалічні конкреції», «живі ресурси», 

«катадромні», «енергетичні ресурси» і т.д.) родовим для позначення таких 

ресурсів слід вважати термін «природні ресурси». Природні ресурси є 

об'єктом публічно-правових відносин, на відміну від продуктів вилучених за 

допомогою певної діяльності з природного середовища існування 

(наприклад, «улов») або залягання («корисні копалини») – останні можуть 

стати і на практиці стають об'єктом (міжнародних) приватно-правових 

відносин, речового права власності.  

Слід зазначити, що наразі відсутнє закріплення терміну «природні 

ресурси» в будь-якому міжнародно-правовому акті, що кодифікує ту чи іншу 

галузь міжнародного права. У зв'язку з цим виникає питання про 

необхідність розробки і кодифікації окремих міжнародно-правових норм-

дефініцій, що закріпили б таке визначення. Як зазначає М.О. Косарєва, що 

«стосується міжнародного права, поняття «природні ресурси» не має будь-

якого конвенційного визначення, але виходячи зі змісту вживання терміну в 

численних міжнародних документах, можна зробити висновок про 

традиційне його розуміння як частини природи, що має значення для 

використання людиною» [12, с. 49].  

Загалом, в науці підкреслюється, що природні ресурси – це, по-перше, 

частина природи, а не щось, створене людиною; по-друге, що не будь-який 

компонент природи є природним ресурсом, а лише той, який суспільно 

необхідний; по-третє, що ці критерії треба застосовувати гнучко. Так, в 

юридичній енциклопедії Г.К. Блека зазначено: «Природні ресурси – це будь-

яка речовина в її первозданному стані, яке має економічну вартість після 

вилучення ... термін означає не тільки ліс, газ, нафту, вугілля ... але також 
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щось інше, що затребуване людьми, що вносить вклад в підтримку здоров'я і 

добробуту, що приносить вигоду суспільству, що істотно для його 

благополуччя» [22, р. 1027]. В іншому дослідженні відзначається, що 

«терміну "ресурси" надається особливо широке значення для того, щоб 

охопити всі компоненти природної біосфери, які міжнародне право в цілому 

захищає від надмірної експлуатації» [3, с. 329-333]. Зазначалося, також, що 

юристи-міжнародники вважають, що «під природними ресурсами Землі 

мається на увазі вся сукупність елементів і частин живої і неживої природи, 

що становлять необхідні умови існування і розвитку людського суспільства» 

[2, с. 22]. 

Термін «природні ресурси» вживається і в численних джерелах 

міжнародного і національного права. Проте, в міжнародному праві не завжди 

присутні його визначення. Наприклад, одними з перших універсальних 

договорів, в яких було згадано про регулювання використання ресурсів став 

ГАТТ-47, в преамбулі якого йшлося про «повне використання світових 

ресурсів» [5]. Проте, навіть коли воно є, його не можна вважати 

універсальним. Так, у вузькоспеціалізованій Конвенції про передачу і 

використання даних дистанційного зондування Землі з космосу (1978 р.) 

зазначено, що «природні ресурси Землі» – це природні ресурси, що є 

частиною всієї сукупності природних умов існування людства і 

найважливішими компонентами навколишнього природного середовища, 

використовувані в процесі суспільного виробництва для цілей задоволення 

матеріальних і культурних потреб суспільства [11] (ст. 1 п. г). При цьому 

цікаво, що резолюція прийнята ГА ООН «Принципи, що стосуються 

дистанційного зондування Землі з космічного простору» (1986 р.), хоч і 

вважає, одним з завдань дистанційного зондування «краще розпорядження 

природними ресурсами» (преамбула) [14], визначення для них не дає.  

Своєю чергою більшість регіональних конвенцій і ранніх міжнародно-

правових актів універсального характеру розглядає природні ресурси більш 
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вузько – «означає поновлювані ресурси, тобто ґрунту, води, рослинний і 

тваринний світ» [19] (ст. 2) (Конвенція про охорону природи і природних 

ресурсів Африки (1968 р.)). Аналогічний підхід було застосовано у 

Декларації конференції в Стокгольмі (1972 р.) [6] було відзначено про 

«природні ресурси землі, включаючи повітря, воду, землю, флору і фауну, і 

особливо репрезентативні зразки природних екосистем» (принц. 2), хоча далі 

і йшлося також про «непоновлювані ресурси землі» (принц. 5) та що 

навколишнє середовище природних ресурсів необхідно відрізняти від 

навколишнього середовища, створеного людиною (у п. 1 глави 1). Іноді в 

рамках одного цільового документу: в різних його частинах виділено різні 

види природних ресурсів. Так, Порядок денний в галузі сталого розвитку на 

період після 2015 р. спочатку зазначено про «виробництво і використання 

всіх природних ресурсів – повітря і землі, річок, озер і водоносних 

горизонтів, океанів і морів» [17], але далі про «раціональне використання 

природних ресурсів нашої планети. Тому ми сповнені рішучості зберігати і 

раціонально використовувати океани і моря, прісноводні ресурси, а також 

ліси, гори і посушливі землі і оберігати біорізноманіття, екосистеми і дику 

флору та фауну» [17]. 

На більш пізніх стадіях еволюції міжнародно-правового регулювання до 

проблеми визначення природних ресурсів почали підходити більш 

комплексно, наприклад, у рамках Протоколу про боротьбу з незаконною 

експлуатацією природних ресурсів (2006 р.), що є додатком до регіонального 

Пакту стабільності в районі Великих Озер Африки дане таке визначення 

природним ресурсам – «речовини, що надаються природою, які є корисними 

для людини і мають економічну цінність, знайдені в будь-якій з держав 

Великих озер. Основні види природних ресурсів включають в себе корисні 

копалини, флору і фауну, рибні продукти і воду» [28] (ст. 1). Також широко 

до проблеми природних ресурсів віднеслися і в новій редакції Конвенції про 

охорону природи і природних ресурсів Африки (2003 р.) - «Поновлювані 
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ресурси, матеріальні та нематеріальні, в тому числі грунт, вода, флора і 

фауна, і непоновлювані ресурси» [20] (ст. V). В рамках Протоколу про 

навколишнє середовище і природні ресурси (2005 р.) Східно-африканського 

співтовариства дане таке визначення: «Природні ресурси» означає 

поновлювані і невідновлювані ресурси, матеріальні і не матеріальні, таких як 

корисні копалини, клімат, грунти, води, флори і фауни [29] (ст. 1). 

В рамках міжнародного права природні ресурси досить часто виступають 

невід’ємною складовою визначення навколишнього середовища. Конвенція 

Ради Європи про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяльністю, 

небезпечною для навколишнього середовища, укладена в Лугано (1993 р.) 

[25] в ст. 2 п. 10 встановлює, що «навколишнє середовище включає природні 

ресурси абіотичного і біотичного походження, такі як повітря, вода, грунт, 

фауна і флора і взаємодія між ними; власність, яка формує культурну 

спадщину і характерні риси ландшафту». Аналогічний підхід використовує і 

Проект КМП ООН «Принципи, що стосуються розподілу збитків у разі 

транскордонної шкоди, заподіяної в результаті небезпечних видів діяльності» 

(2006 р.) де дається таке визначення «навколишнього середовища» - 

«включає природні ресурси як абіотичні, так біотичні, такі як повітря, вода, 

грунт, фауна і флора і взаємодія між цими факторами, і характерні аспекти 

ландшафту» (принц. 2 п. B) [7]. Відповідно ці визначення природних 

ресурсів охоплюють живі і неживі природні ресурси, включаючи їх 

екосистеми («взаємодія між цими факторами і характерні аспекти 

ландшафту»).  

Ще більш широким є підхід Конвенції про охорону та використання 

транскордонних водотоків та міжнародних озер (1992 р.) де йдеться про те, 

що «вплив на навколишнє середовище включає вплив на здоров'я і безпеку 

людини, флори, фауни, грунту, повітря, води, клімату, ландшафту, 

історичних пам'яток та інших фізичних структур або взаємодії між цими 

фактами, він охоплює і вплив на культурну спадщину чи соціально-
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економічні умови, які є наслідком зміни цих факторів» [8] (п. 2 ст. 1). Як 

зазначили представники Нідерландів «фізична наявність ресурсів, 

відновлювальна здатність природи, спосіб функціонування економічних 

процесів та стан технологій є одними з основних чинників, що визначають 

розміри та межі екологічного простору» [16, р. 38-60]. Д. Опшор з цього 

приводу запровадив термін «простір навколишнього використання» 

(environmental utilization space), метою якого є підкреслити, що потенціал 

природного середовища, який буде використовуватися як основа для 

постачання природних ресурсів, і для поглинання відходів обмежений [27, р. 

28-33]. Його ж втілено в концепції сталого розвитку починаючи з доповіді 

Комісії Брундтленда у 1987 р., спрямованої на інтеграцію екологічних 

проблем та проблем розвитку «для забезпечення її відповідності потребам 

сучасності, не посягаючи на здатність майбутніх поколінь реалізовувати їх 

власні потреби» [31, р. 8]. 

Своєю чергою, Конвенція про заборону військового або будь-якого 

іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище 

(1977 р.) включає до змісту терміну «засоби впливу на природне 

середовище» - будь-які засоби для зміни – динаміки, складу або структури 

Землі, включаючи її біоту, літосферу, гідросферу і атмосферу, або космічний 

простір [9] (ст. 2). Досить широкі підходи до природних ресурсів сповідують 

і двосторонні угоди. Так, в спеціалізованій Угоді між Урядом Російської 

Федерації і Урядом Сполучених штатів Америки про співробітництво у 

галузі охорони навколишнього середовища та природних ресурсів (1994 р.) 

згадують «атмосферу, водні та грунтові ресурси; морські і прибережні зони і 

ресурси; арктичні і субарктичні зони і ресурси» [15] (ст. 2). Відповідно мова 

йде і про включення певних територій до складу змісту терміну ресурси. 

З іншого боку, Конвенція про регулювання діяльності в області 

мінеральних ресурсів Антарктики (1988 р.) містить більш вузьке поняття 

навколишнього середовища. Так, в статті 1 п. 15 збиток визначається як 
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будь-який (негативний) вплив на живі і неживі складові даної навколишнього 

середовища і екосистем, включаючи шкоду, що наноситься атмосфері, 

морському і наземному життю [26]. В той же час треба зазначити, що 

міжнародному праву невідому універсальне визначення навколишнього 

середовища, навколишнє середовище може бути визначена по-різному для 

різних цілей [24]. Як зазначила з цього приводу КМП ООН «Навколишньому 

середовищу може бути дано вузьке визначення, що обмежує її по суті 

природними ресурсами, такими, як повітря, грунт, вода, фауна і флора та їх 

взаємодія. Більш широке визначення могло б охоплювати і екологічні 

цінності» [7]. 

З цього випливає важливий висновок, що часто природні ресурси є 

частиною складного явища «екосистеми». Так, згідно Конвенції про 

біологічне різноманіття (КБР) (1992 р.), «екосистема означає динамічний 

комплекс груп рослин, тварин і мікроорганізмів, а також їх неживого 

навколишнього середовища, що взаємодіють як єдине функціональне ціле» 

[10] (ст. 2).  

У пострадянській доктрині міжнародного права вважають, що природні 

ресурси – це перш за все частина природи, а не щось, зроблене державами, 

що утворилося виключно в результаті їх цілеспрямованої діяльності; це 

затребуваний державами компонент природи; це реальні блага, що надають 

цінність для суб'єктів міжнародного права, і на збереження таких благ і 

користування ними спрямовані суб'єктивні права держав і кореспондуючі 

юридичні обов'язки [4, с. 20]. Для французьких авторів «природні ресурси 

(les ressources naturelles) – це ті, що знаходяться в природному середовищі 

засоби, якими користується людина [23, р. 1] .... природними ресурсами є не 

тільки цілина, недоторкане родовище ..., але і грунт, що обробляється, 

родовище, що розробляється» [23, р. 5].  

Професори Лондонського університету П.В. Бірні і А.Е. Бойл пишуть, що 

«терміну «ресурси» надається особливо широке визначення для того, щоб 
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охопити всі компоненти природної біосфери, які міжнародне право в цілому 

захищає від надмірної експлуатації» [21, р. 112]. 

Висновки та рекомендації. Таким чином в сучасному міжнародному 

праві міжнародні відносини з приводу поводження, експлуатації, захисту 

природних ресурсів піддаються відповідному у міжнародно-правовому 

регулюванню. Це регулювання з одного боку торкається, насамперед, 

міжнародних і спільних природних ресурсів, проте ціла низка норм 

стосується і національних природних ресурсів.  

У міжнародному праві сам по собі термін ресурси є багатозначним, 

стосуючись цілої низки явищ як антропогенного («людські ресурси», 

«фінансові ресурси», «технічні ресурси»), так і природного характеру 

(«природні ресурси», «кліматичні ресурси»).  Міжнародно-правові акти 

мають цілу низку визначень природних ресурсів, проте жодне з них не є 

універсальним і загальновизнаним. Присутні як досить широкі і абстрактні 

розуміння, так і відносно вузькі, розглядаючи їх лише як частину 

навколишнього середовища. З свого боку хочемо запропонувати авторське, 

доктринальне визначення природних ресурсів, як частини природних 

багатства і навколишнього середовища, які можуть бути як відновлюваними, 

так і невідновлюваними, та можуть бути використані для задоволення потреб 

людей та інших живих видів. 

Відмінним від терміну «природні ресурси» за міжнародним правом є 

«природні багатства», «сировина». Природні багатства це ті компоненти 

природи, з яких можна видобути природні ресурси або які можуть слугувати 

основою економічної діяльності. Не всі вигоди від природних ресурсів 

можна економічно отримати: екосистеми можуть забезпечувати безліч 

закамуфльованих послуг, наприклад, пом'якшення паводків або очищення 

повітря. Своєю чергою сировина – це предмет міжнародного торгівельного 

обігу – товар, що має свою ціну, і цим якісно відрізняється від власне 

природних ресурсів. 
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Простежується тісний зв’язок між процесами використання та 

збереження природних ресурсів. Вони є стадіями ресурсного циклу і можуть 

комплексно регулюватися нормами міжнародної природоохоронної угоди. 

В рамках міжнародно-правового регулювання як окрему групу відносин 

слід виокремити міжнародні природоресурсні відносини, що складаються 

між суб’єктами міжнародного права. Це відносини виникають в процесі 

безпосереднього вилучення природних ресурсів з їх природного перебування 

(проживання), які включають видобуток природних ресурсів, а також супутні 

пошук, оцінку, розвідку запасів природних ресурсів, забезпечення їх 

збереження і захисту. Вони складають предмет такого правового утворення 

як міжнародне природоресурсне право.  
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ВОДНА РАМКОВА ДИРЕКТИВА ЄС: ОСНОВИ ВОДНОЇ 

ПОЛІТИКИ В ЄВРОПІ    

 
В статті проаналізовано основні положення та принципи запроваджені Водною 

Рамковою Директивою або Директивою 2000/60/ЄС прийнятою Європейським 

Парламентом та Радою, які стали базою сучасної водної політики Європейського Союзу. 

Ключові слова: право ЄС, довкілля, екологічна політика ЄС, водна політика ЄС, 

Водна Рамкова Директива ЄС.  

 

В статье проанализировано основные положения и принципы введеные Водной 

Рамочной Директивы или Директивой 2000/60/ЕС принятой Европейским Парламентом и 

Советом, которые стали базой для современной водной политики Европейского Союза. 

Ключевые слова: право ЕС, окружающая среда, экологическая политика ЕС, 

водная политика ЕС, Водная Рамочная Директива ЕС. 

 

The article analyzes the main provisions and principles introduced by the Water 

Framework Directive or Directive 2000/60/EC, adopted by the European Parliament and the 

Council, which have become the basis of the modern water policy of the European Union. 

Key words: EU law, environment, EU environmental policy, EU water policy, EU 

Water Framework Directive. 

 

Постановка проблематики. Співтовариство і держави-члени є 

сторонами багатьох міжнародних угод, що містять важливі зобов'язання 

щодо охорони морських вод від забруднення, зокрема, Конвенції про 

охорону морського середовища зони Балтійського моря, підписаної у м. 

Гельсінкі 9 квітня 1992 року і схваленої Рішенням Ради 94/157/ЄС [1], 

Конвенції про охорону морського середовища Північно-східної Атлантики, 

підписаної в Парижі 22 вересня 1992 року і схваленої Рішенням Ради 

98/249/ЄС [2], а також Конвенції про охорону Середземного моря від 

забруднення, підписаної у м. Барселоні 16 лютого 1976 року і схваленої 

Рішенням Ради 77/585/ЄЕС [3], та її Протоколу щодо охорони зони 

Середземного моря від забруднення з наземних джерел, підписаного у м. 

Афінах 17 травня 1980 року і схваленого Рішенням Ради 83/101/ЄЕС [4]. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами водної 

політики ЄС досліджувались та продовжують досліджуватись такими 

правниками як В.К. Попович, Ю.М. Тодико, Р.Г. Розовським,                          

Ю.С. Шемшученко, Г.І. Балюк та ін. в рамках загального дослідження 

екологічного права ЄС та окремо не досліджувались. Багатоаспектні наукові 

дослідження, присвячені питанню правового регулювання якості води та 

управління водними ресурсами в рамках ЄС, обґрунтовують доцільність його 

впровадження в нашій країні. Значну увагу цій тематиці приділили вчені 

Інституту водних проблем і меліорації НААН, Інституту економіки 

природокористування та сталого розвиту НАУ, фахівці Державного 

агентства водних ресурсів України, зокрема М. І. Ромащенко та багато 

інших. 

Метою статті є аналіз Директиви 2000/60/ЄС або Водної Рамкової 

Директиви , її положень та принципів, що стали основою для водної політики 

ЄС.  

Виклад основного матеріалу. Основою європейського права в сфері 

забезпечення і збереження якості води та управління водними ресурсами 

стало шість документів. Першим і основним із них є Директива 2000/60/ЄС 

Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок діяльності 

Співтовариства в галузі водної політики» від 23 жовтня 2000 року (або Водна 

Рамкова Директива). Ця Директива спрямована на підтримання і 

вдосконалення водного середовища у Співтоваристві. Ця мета безпосередньо 

стосується якості відповідних вод. Контроль кількості є додатковою 

складовою у забезпеченні гарної якості води, і тому має бути впроваджені 

кількісні заходи, спрямовані на забезпечення гарної якості [5]. 

Водна Рамкова Директива закріплює райони річкових басейнів, 

визначені не відповідно до адміністративних чи політичних кордонів, а 

згідно з межами річкового басейну як природного гідрографічного цілісного 

об’єкту. Управління кожним виділеним річковим басейном здійснюється на 
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основі Плану управління річковим басейном, який повинен містити аналіз 

стану басейну та чіткі механізми (програму заходів) для досягнення у 

встановлені терміни цілей, визначених для цього басейну. в межах території 

України виділено дев’ять районів річкових басейнів: Вісли (Західного Бугу 

та Сану), Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Дніпра, Дону, річок 

Причорномор’я, річок Приазов’я та річок Криму. Якщо ґрунтові води не 

відносяться повністю до меж окремого басейну річки, вони ідентифікуються 

і приписуються до найближчого чи найбільш доречного у даному разі району 

басейну ріки. Прибережні води ідентифікуються і приписуються до 

найближчого або найбільш доречного району або районів басейну ріки [5].  

Директива забезпечує правову базу для досягнення так званого 

«доброго статусу водних об’єктів», як поверхневих, так і підземних. Для 

поверхневих вод добрий статус визначається добрим екологічним та 

хімічним статусом. Екологічний статус визначається, в першу чергу, за 

станом біологічних елементів (риба, безхребетні, водна флора). Екологічний 

статус водного об’єкту оцінюється за п’ятьма класами. Хімічний статус 

визначається за вмістом пріоритетних забруднювальних речовин. До них 

входять важкі метали (кадмій, свинець, нікель, ртуть) та органічні речовини, 

які є токсичними для живих організмів. Всього до переліку пріоритетних 

речовин на даний час віднесено 45 забруднювальних речовин: 33 — 

Директивою 2008/105/ЄC про екологічні стандарти у сфері водної політики 

ст. 2 та 15 — Директивою 2013/39/ЄС, яка вносить зміни до Водної Рамкової 

Директиви та Директиви 2008/105/ЄС про пріоритетні речовини. Хімічний 

статус оцінюється лише за двома класами. Для підземних вод добрий статус 

визначається як добрий хімічний та кількісний статус [5]. 

Метою цієї Директиви є започаткування структури охорони 

внутрішніх поверхневих вод, перехідних вод, прибережних вод і ґрунтових 

вод, яка: відвертає подальше погіршення і здійснює охорону та покращує 

стан водних екосистем та враховує їх потреби у воді, наземних екосистемах і 
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надмірно зволожених землях, що мають безпосередню залежність від водних 

екосистем; сприяє стабільному використанню води, що базується на 

довгочасному захисті наявних водних ресурсів; має на меті досконалу 

охорону і вдосконалення водного середовища, inter alia, шляхом особливих 

заходів для поступового зменшення викидів, виділень і витоків речовин, 

боротьба із забрудненнями якими вимагає першочергових заходів; 

передбачає поступове зменшення забруднення ґрунтової води і запобігання її 

подальшому забрудненню, і сприяє зменшенню впливу повеней і посух тощо 

[5]. 

Кожна держава-член визначає окремі басейни річок, що знаходяться в 

межах їх національної території, і для цілей Директиви приписують їх до 

окремих районів басейнів річок. Малі басейни річок можуть об'єднуватися з 

більшими басейнами річок або приєднуватися до сусідніх малих басейнів з 

метою формування окремих районів басейнів річок там, де це є доцільним. 

Крім того, держави-члени на виконання даної Директиви забезпечують 

започаткування реєстру або реєстрів всіх земель, що знаходяться в межах 

кожного району басейну ріки і були визначені як такі, що потребують 

особливої охорони відповідно до особливого законодавства Співтовариства 

для охорони їх поверхневої води і ґрунтової води або для збереження місць 

проживання і видів, що прямо залежать від води. Для кожного району 

басейну ріки, реєстр чи реєстри зон, що знаходяться під охороною, мають 

постійно переглядатися і оновлюватися [5].  

Для кожного масиву води держави-члени забезпечують, щоб за 

застосовуваного режиму обробки води і відповідно до законодавства 

Співтовариства, отримувана вода задовольняла вимоги Директиви 

80/778/ЄЕС, як було уточнено Директивою 98/83/ЄС [6]. 

Держави-члени мають право враховувати принцип повернення 

коштів, витрачених на водопостачання, включаючи витрати, пов'язані з 

довкіллям і ресурсами, беручи до уваги економічний аналіз, проведений 
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згідно Додатку III Директива 2000/60/ЄС, відповідно, зокрема, до принципу 

«забруднювач платить».  

Саме на держави-члени покладений обов’язок забезпечувати належну 

охорону масивів води, визначених з метою усунути погіршення їх якості, 

щоб знизити рівень очисної обробки, необхідної під час вироблення питної 

води. Держави-члени можуть встановлювати захисні зони для цих масивів 

води. При цьому, коли держава-член визначає проблему, яка впливає на 

розпоряджання її водою, але не може бути вирішеною державою-членом, 

вона може доповісти про цю проблему Комісії і будь-якій іншій зацікавленій 

державі-члену і надати рекомендації для її вирішення [5].  

Європейський Парламент і Рада затверджують спеціальні заходи 

проти забруднення води окремими забруднювачами або групами 

забруднювачів, що являють значний ризик для водного середовища або через 

нього - для інших об'єктів довкілля, включаючи подібні ризики для вод, 

використовуваних для відведення питної води. Стосовно таких 

забруднювачів, заходи слід спрямовувати на поступове зменшення і, для 

небезпечних речовин, боротьба із забрудненням якими вимагає 

першочергових заходів, як зазначено у статті 2, на припинення (принаймні, 

поступове) стоків, викидів і витоків. Такі заходи затверджують, виходячи з 

пропозицій, поданих Комісією відповідно до процедур, зазначених у 

Договорі. 

Як визначено в другому реченні частини 2 статті 174 Договору про 

функціонування ЄС, політика Співтовариства в сфері охорони довкілля 

повинна містити в своїй основі принципи запобігання та на принципах того, 

що мають вживатися заходи з попередження, а також, як пріоритет,  того, що 

пошкодження довкілля мають усуватися на їхніх витоках, а також, що збитки 

відшкодовує винуватець забруднення. 

Хімічне забруднення поверхневих вод становить загрозу для водного 

середовища з наслідками такими як гостра та хронічна токсичність водних 
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організмів, накопичення шкідливих речовин в екосистемі та зникнення 

природних ареалів і біологічного різноманіття, а також загроза здоров’ю 

людини. У першочерговому порядку, необхідно визначити причини 

забруднення та викорінити проблему викидів у найбільш ефективний з 

економічної та екологічної точки зору спосіб. 

Вироблення плану управління кожною ділянкою річкового басейну з 

метою досягнення сприятливої екологічної та хімічної ситуації результатом 

чого має стати пом'якшення негативних наслідків повеней. Однак 

вищеназвана Директива не містить положень про зниження рівня ризиків, 

пов'язаних з повенями, і не враховує еволюцію цих ризиків, викликаних 

кліматичними змінами. Крім того, На підставі частини 3 статті 174 Договору, 

при підготовці політики щодо довкілля, Співтовариство враховує наявні 

наукові та технічні дані, екологічні умови в різних регіонах Співтовариства, 

економічний та соціальний розвиток Співтовариства в цілому та 

збалансований розвиток окремих його регіонів, а також потенційні переваги 

та витрати, внаслідок дій або бездіяльності. 

Незважаючи на значні зусилля країн Європи, на сьогоднішній день, 

вимоги, передбачені Водною Рамковою Директивою щодо досягнення 

«хорошого екологічного стану» до 2015 року, були виконані лише по 

відношенню до 53% поверхневих водних об’єктів ЄС. Існує також ризик 

того, що мета Рамкової Директиви про морську стратегію щодо досягнення 

«хорошого екологічного стану» до 2020 року може бути невиконана, зокрема 

через триваюче виснаження рибних запасів та наявність сміття в морях 

Європи. Намагаючись наблизити власну законодавчу базу до міжнародних 

норм водокористування Україна 1 липня 1999 року ратифікувала «Конвенцію 

про охорону і використання транскордонних водотоків і міжнародних 

озер»[7]. Тим самим дано згоду приймати необхідні заходи для запобігання, 

обмеження та скорочення будь-якого транскордонного впливу. Також до 

зазначеної Конвенції 9 липня 2003 року Україна ратифікувала «Протокол про 
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воду і здоров’я»[8], покликаний сприяти охороні здоров’я людей шляхом 

вдосконалення управління водними ресурсами та їх охорони. Але наразі 

передбачені в Конвенції та Протоколі заходи так і не впроваджені в 

законодавство України. 

Висновки. Ефективна і послідовна водна політика має враховувати 

уразливість водних екосистем, розташованих поблизу узбережжя і гирла або 

у затоках чи відносно закритих морях, оскільки їх рівновага сильно залежить 

від якості внутрішніх вод, що впадають у них. Охорона стану води у межах 

басейнів річок створить економічні вигоди, сприяючи захисту популяцій риб, 

включаючи прибережні популяції.  
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РЕФЕРЕНДУМНІ ПРОЦЕДУРИ КОНСТИТУЦІЙНОГО 

РЕФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

У статті досліджуються важливі питання конституційного реформаційного 

процесу – референдумні процедури. Визначається роль Конституційного Суду України у 

цьому процесі. Розглядаються дві групи процедур конституційного референдуму. 

Визначаються недоліки референдумного законодавства. 

Ключові слова: конституційний реформаційний процес, референдум, 

Конституційний Суд України, Конституція. 

 

Агафонова Н.В. Референдумные процедуры конституционного 

реформационного процесса 

В статье исследуются важные вопросы конституционного реформационного 

процесса - референдумные процедуры. Определяется роль Конституционного Суда 

Украины в этом процессе. Рассматриваются две группы процедур конституционного 

референдума. Определяются недостатки референдумного законодательства. 

Ключевые слова: конституционный реформационный процесс, референдум, 

Конституционный Суд Украины, Конституция. 

 

Agafonova N.V. REFERENDUM PROCEDURES OF CONSTITUTIONAL 

REFORM PROCESS 
The article deals with the important issues of the constitutional reform process - 

referendum procedures. Studies the role of the Constitutional Court of Ukraine in this process. 

Considers two groups of procedures of constitutional referendum. Identifies the shortcomings of 

referendum legislation.  

Keywords: constitutional reform process, the referendum, the Constitutional Court of 

Ukraine, the Constitution.  

 

Питання конституційної реформи в нинішніх умовах як ніколи 

актуальний напрямок дослідження в науці конституційного права України. 

Цим питанням у різний час були присвячені правці М.О.Баймуратова, 

Ю.Г.Барабаша, О.В.Батанова, Ю.О. Волошина, В.С.Журавського, 

М.І.Козюбри, А.М.Колодія, О.Л.Копиленка, А.Р.Крусян, А.Р.Мацюка, 

Н.М.Оніщенко, М.П.Орзіха,  Н.М.Пархоменко, В.Ф.Погорілка, 
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Х.В.Приходько, А.О.Селіванова, О.В.Скрипнюка, В.Л.Федоренка, 

В.М.Шаповала, Ю.С. Шемшученка тощо. Проте це не знімає необхідності 

проведення наукових досліджень цієї проблематики, оскільки багато аспектів 

все ще залишаються невирішеними, а деякі потребують свого 

переосмислення. Тож зупинимося на дослідженні окремих питань 

конституційного реформаційного процесу.  

Так, одним із видів провадження у Конституційному Суді України, 

пов’язаних із внесенням змін до Конституції України, може бути розгляд 

справи щодо конституційності актів про призначення конституційного 

референдуму. Оскільки за змістом норм Конституції України призначати 

всеукраїнський референдум щодо затвердження (попередньо прийнятого не 

менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради) 

конституційного законопроекту, яким передбачається внесення змін до 

розділів 1, 3, 13 Конституції України має право Президент України, то 

логічно, що мова може йти про процедуру вирішення питання про 

конституційність указу Президента про призначення всеукраїнського 

референдуму відповідно до ч.1 ст. 156 Конституції України.  

Особливості провадження у подібних справах регулюються статтями 

78-81 глави 11 Закону України «Про Конституційний Суд України». Згідно із 

ст. 78, конституційне подання з питань дачі висновків щодо конституційності 

актів про призначення всеукраїнського референдуму може бути направлено 

до Конституційного Суду України в строк не пізніше місяця від дня 

офіційного оголошення дати призначення, відміни або відстрочення у 

встановленому порядку всеукраїнського референдуму. При цьому у Законі 

України «Про всеукраїнський референдум» не передбачено процедур відміни 

або відстрочення референдумів після офіційного оголошення дати 

проведення. Тобто має місце неузгодження між законами України «Про 

Конституційний Суд України» і «Про всеукраїнський референдум». 
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Загалом, процедури всеукраїнського референдуму, пов’язані із 

внесення змін до Конституції України заслуговують на окрему увагу. Згідно 

із ст. 3 Закону України «Про всеукраїнський референдум» такий вид 

референдуму, що визначений за предметом як конституційний референдум 

зокрема, може бути: 1) про схвалення нової редакції Конституції України; 2) 

внесення змін до Конституції України, в тому числі скасування, втрату 

чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції 

України.  

Суб'єктами ініціювання всеукраїнського референдуму згідно з Законом 

можуть виступати Український народ або Верховна Рада України. 

При цьому виходячи із змісту Конституції України і зазначеного 

Закону, конституційний референдум може бути ініційований тільки народом 

– народна конституційна ініціатива. Конституційний референдум може бути 

призначений Президентом, відповідно до ч.1 ст. 156 Конституції України, 

або проголошений Президентом України відповідно до ст. 72 і п.6 ст. 106 

Конституції України.  

Виходячи з цього можемо виділити дві групи процедур 

конституційного референдуму: процедури пов’язані з народною ініціативою і 

процедури пов’язані з затвердженням законопроекту про внесення змін до 

розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України, попередньо прийнятого Верховною 

Радою України відповідно до ч.2 ст. 156 Конституції України. 

В той же час, згідно з ст. 15 Закону України «Про всеукраїнський 

референдум», всеукраїнський референдум за народною ініціативою - це 

форма прийняття громадянами України рішень з питань загальнодержавного 

значення з урахуванням обмежень, встановлених Конституцією України та 

зазначеним Законом і шляхом всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в 

Україні може реалізувати своє виключне право визначати і змінювати 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України 

(установчу владу) у порядку, який визначений цим Законом. 

Таким чином, норми Закону розвивають конституційне право народу 

визначати і змінювати конституційний лад та визначають його право 

приймати нову Конституції України на референдумі за своєю ініціативою, - 

тобто здійснювати установчу владу.  

В цьому зв’язку доцільно ще раз звернути увагу на вади 

референдумного законодавства та потребу визначення і розрізнення в 

конституційному законодавстві термінів «прийняття Конституції» і 

«прийняття нової редакції Конституції України». 

Частина третя ст. 15 Закону України «Про всеукраїнський 

референдум», конкретизуючи форми народної ініціативи, визначає, що 

шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Український 

народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, здійснюючи 

своє волевиявлення, може в порядку, який визначений цим Законом, 

схвалювати нову редакцію Конституції України, вносити зміни до 

Конституції України, скасовувати, визнавати таким, що втрачає чинність, чи 

визнавати нечинним закон про внесення змін до Конституції України.  

Про помилкове застосування термінів ще більше свідчить ст. 16 

зазначеного Закону, у якій всеукраїнський референдум щодо схвалення нової 

редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, 

скасування, втрати чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін 

до Конституції України названо формою реалізації Українським народом 

свого права визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття нової 

редакції Конституції України на всеукраїнському референдумі. 

Всеукраїнський референдум щодо схвалення нової редакції 

Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, 

втрати чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до 

Конституції України проголошується Президентом України за народною 



«ПРАВОВІ СИСТЕМИ». Науково-практичний електронний фаховий журнал. – №5/6. –2015.  

 

 

 55 

ініціативою. Така форма перетворення Конституції України згідно з Законом 

України «Про всеукраїнський референдум» включає низку процедур: 

утворення ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму; 

реєстрація ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму у 

ЦВК; збирання ініціативною групою підписів; передача ініціативною групою 

підписних листів до ЦВК; підрахунок підписів за проведення референдуму 

Центральною виборчою комісією; оголошення ЦВК про початок процесу 

всеукраїнського референдуму; утворення територіальних округів, дільниць і 

формування комісій; складання, уточнення попередніх списків учасників 

всеукраїнського референдуму; формування фонду всеукраїнського 

референдуму; реєстрація суб'єктів процесу референдуму; агітація; створення 

бюлетенів і їх передача комісіям; голосування учасників референдуму; 

підрахунок голосів учасників референдуму, складання протоколів 

дільничних комісій референдуму про підрахунок голосів; передачі 

документів референдуму до окружних комісій референдуму, їх прийняття і 

розгляд; повторний підрахунок голосів учасників референдуму; 

встановлення підсумків голосування в межах територіальних округів 

референдуму; встановлення результатів всеукраїнського референдуму; 

офіційне оголошення та оприлюднення результатів всеукраїнського 

референдуму. 

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі 

за народною ініціативою є остаточними та не потребують затвердження або 

схвалення будь-якими органами державної влади і є обов'язковими для 

виконання громадянами України, органами державної влади України, яких 

воно стосується та до повноважень яких віднесено. Відповідно, нова редакція 

Конституції України, згідно з зазначеним Законом, набирає чинності з дня 

оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського 

референдуму про схвалення нової редакції на всеукраїнському референдумі. 
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Слід звернути увагу і на предметну та процедурну невизначеність 

конституційного референдуму пов’язаного із скасуванням, втратою чинності 

чи визнанням нечинним закону про внесення змін до Конституції України. 

Це стосується і парламентських процедур скасування, втрати чинності чи 

визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України. 

Підстави і порядок подібних зворотних «реформ» мають бути визначені в 

конституційному законодавстві України. 

В рамках цієї статті звернемо увагу на те, що окремої уваги 

заслуговують питання внесення змін до преамбули Конституції України або 

її скасування. Те, що преамбула є невід'ємною частиною Конституції, 

складовою її структури мабуть ні в кого не викликає сумніву. Але є питання 

щодо нормативного значення преамбули Конституції України. В юридичній 

літературі поширена думка, що преамбула не має нормативного характеру [1, 

с.406]. З іншого боку, не можна заперечувати, що Конституційний Суду 

України не одноразово звертався до змісту преамбули Конституції України 

мотивуючи свої рішення, зокрема у справах: щодо тлумачення ст. 98 

Конституції України (рішення від. 11.07.1997 р. № 3-зп), про здійснення 

влади народом (Рішення від 05.10.1005 р. № 6-рп/2005); про прийняття 

конституції і законів на референдумі (Рішення від 16.04.2008 р. № 6-рп/2008).  

Преамбула Конституції як вступна і найбільш загальна частина її 

структури, на нашу думку, має нормативний характер. У ній Верховною 

Радою України мотивовано причини (потреби) прийняття Конституції 

України, сформульовано ідеологічні, культурологічні і правові засади 

(суверенна воля народу, багатовікова історія українського державотворення, 

потреба забезпечення прав людини та гідних умов її життя, зміцнення 

громадянської злагоди на землі Україна), підстави прийняття Конституції 

України (Акт проголошення незалежності України, схвалений всенародним 

голосуванням 1991 р. як форми підтвердження здійснення Українським 

народом права на самовизначення - правова підстава), визначено основні 
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орієнтири і ознаки конституційного ладу України (прагнення розвивати і 

зміцнювати демократичну, соціальну і правову державу) та встановлюються 

засади її відповідальності (перед Богом, власною совістю, попередніми, 

нинішніми та прийдешніми поколіннями). 

Тож можемо погодитись із думкою, що преамбула як структурна 

частина Конституції має дві основні ознаки: більш загальний зміст порівняно 

з основним текстом конституції та виконання ролі ідеологічної та установчої 

підстави для основного тексту конституції [2, с.4]. 

Як невід’ємна складова частина Конституції України, її преамбула має 

пряму дію (закріплює загальні обов’язки парламенту щодо виконання своїх 

функцій. Положення Преамбули розкриваються в інших розділах 

Конституції, знаходять розвиток у чинному законодавстві України та, як ми 

вже зазначали, реалізуються у конституційній практиці (рішеннях 

Конституційного Суду України). 

Викладене дає підстави стверджувати, що Преамбула Конституції 

України, як і її розділи І, ІІІ, ХІІІ потребує особливої охорони і спеціальних 

застережень і процедур при перегляді Конституції.  

Крім того, необхідно звернути увагу, що Конституція України у розділі 

ХІІІ визначає лише порядок внесення змін до існуючих розділів, але у ній 

нічого не згадується до додавання нових розділів, скасування (втрату 

чинності) існуючих. Законом України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 р. вже запроваджено 

скасування (виключення з тексту) розділу 7 «Прокуратура» Конституції 

України. Але у розділі ХІІІ Конституції України не згадується така форма 

внесення змін до Основного Закону. 

Щодо закону про внесення змін до Конституції України, прийнятого 

Верховною Радою України в порядку статті 156 Конституції України та 

затвердженому всеукраїнським референдумом, то він набирає чинності з дня 

офіційного оголошення результатів відповідного всеукраїнського 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2430#n2430
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референдуму, окрім випадків, коли дата набрання чинності таким Законом 

прямо передбачена положенням цього Закону. Якщо закон про внесення змін 

до Конституції України не було затверджено референдумом, то повторне 

подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції 

України з того самого питання можливе лише до Верховної Ради України 

наступних скликань. 

Після оголошення результатів всеукраїнського референдуму ЦВК 

протягом 5 днів оприлюднює в газетах «Голос України» та «Урядовий 

кур'єр» акт, схвалений (затверджений) всеукраїнським референдумом, або 

акт в редакції із врахуванням рішень, схвалених (затверджених) на 

всеукраїнському референдумі. При цьому у прикінцевих положеннях акта 

вказується, що він схвалений (затверджений) всеукраїнським референдумом, 

та зазначається дата проведення референдуму. 

Отже, аналіз Закону України «Про всеукраїнський референдум» 

дозволив виявити низку суперечностей цього Закону Конституції і 

суперечностей самого цього Закону, в першу чергу, в частині відсутності 

розмежування понять «нова Конституція» і «нова редакція Конституції», що 

може поставити під сумнів народну ініціативу, результати конституційного 

референдуму.  

Потреба нової редакції закону, в тому числі, конституції, як правило, 

викликана численними змінами цього закону і у зв’язку з цим, складністю 

його розуміння, застосування, неоднозначністю змісту і тлумачень його 

положень. У створенні нової редакції конституції, на відміну від прийняття 

нового основного закону, пріоритетним є не установчий аспект, а юридико-

технічний, що проте не заперечує необхідності (і потреби в Україні) 

схвалення нової редакції Конституції та зобов’язує законодавця до 

унормування відповідних процедур в Конституції України, Регламенті 

Верховної Ради України, Законі України «Про всеукраїнський референдум». 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1669#n1669
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1669#n1669
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1887#n1887
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2427#n2427
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2427#n2427
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Крім того, внесення змін до Конституції України згідно із статтями 

ст.155 і 156 Конституції України, може мати результатом як прийняття нової 

редакції Конституції, так і нової по суті Конституції України, залежно від 

змісту запроваджуваних змін в частині засад конституційного ладу, форми 

державного правління, територіального устрою. Для оптимізації різних 

процедур конституційного реформаційного процесу вважаємо за необхідне 

визначити у Конституції можливі види конституційної реформи за обсягом 

(конституційна поправка, перегляд конституції) та визначити для кожного 

виду особливості процедур. Це дозволить забезпечити необхідне 

співвідношення стабільності конституції і потреб конституційної реформи, 

удосконалити конституційні інструменти забезпечення конституційних 

цінностей. 
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АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС 
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суддя Окружного адміністративного суду міста Києва 

 

УДК 342.9 : 35.078.18 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ В 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Визначаються проблемні питання правового регулювання та застосування 

окремих заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві, напрямки 

вдосконалення законодавства про адміністративне судочинство щодо застосування 

попередження, видалення із залу судового засідання, тимчасового вилучення доказів для 

вивчення судом та приводу.  

Ключові слова: попередження, видалення із зали судового засідання, примус, 

адміністративне судочинство, правозастосування, тимчасове вилучення доказів, привід.  

 

Кузьменко В.А. Применение мер процессуального принуждения в 

административном судопроизводстве  

Определяются проблемные вопросы правового регулирования и применения 

отдельных мер процессуального принуждения в административном судопроизводстве, 

направления совершенствования законодательства об административном 

судопроизводстве по применению предупреждения, удаления из зала судебного заседания, 

временного изъятия доказательств для исследования судом и привода. 

Ключевые слова: предупреждение, удаление из зала судебного заседания, 

принуждение, административное судопроизводство, правоприменения. 

 

Kuzmenko V.А. The Usage of Measures of Procedural Compulsion in Administrative 

Proceedings  

The topical issues of legal regulation and implementation of certain measures of 

procedural compulsion in administrative proceedings, the trends regarding the improvement of 

the legal proceedings related to the application of warning, removal from the courtroom, 

temporary exclusion of evidence for investigations by the court and compulsory process have 

been defined. 

Key words: warning, removal from the courtroom, compulsion, administrative 

proceedings, law enforcement, temporary exclusion of evidence, compulsory process. 

 

Зважаючи на те, що суд не має власного апарату виконання й 

застосування безпосереднього фізичного впливу на учасників процесу, він 

все-таки наділений повноваженнями вчиняти заходи, спрямовані на захист 

прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у 

сфері публічно-правових відносин як завдання адміністративного 
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судочинства. Тому Кодексом адміністративного судочинства України для 

забезпечення належного виконання своїх завдань адміністративні суди 

наділені повноваженнями щодо застосування заходів процесуального 

примусу. Враховуючи новизну інституту адміністративної юстиції, наявність 

схожих та подібних інститутів в інших процесуальних галузях права виникає 

ряд теоретичних питань щодо сутності примусу в адміністративному 

судочинстві, порядку та ефективності його застосування.  

Загальне поняття примусу достатньо широке, оскільки носить 

міждисциплінарний характер і може полягати як у різних аспектах прояву 

(щодо особи, її майна чи психіки), відповідно фізичному, майновому або 

моральному впливі держави в особі державного органу на суб’єктів процесу. 

Завданням застосування процесуального примусу є створення умов, з однієї 

сторони, для виконання завдань судочинства, процесуальних функцій 

учасниками адміністративного процесу, оскільки дають змогу збирати 

докази, виключають можливість з боку особи, щодо якої застосовується 

примус вчиняти протиправні дії у процесі. З другої сторони, для 

«забезпечення поваги до адміністративного суду, а також для забезпечення 

можливості реалізації конституційних прав та свобод, як учасників 

адміністративного процесу так і інших осіб, а також реалізації принципів 

адміністративного судочинства» [1, с. 75]. 

Чинне законодавство оперує багатьма поняттями «примус», 

«адміністративний примус», «примус, визначений нормами 

адміністративного права», «адміністративно-процесуальний примус», 

«процесуальний примус» та ін. Наявність такої великої кількості терміно-

понять подекуди призводить до змішування цих понять, їхнього дублювання 

чи підміни одного поняття іншим. У межах представленого дослідження ми 

звертаємо увагу лише на ці заходи процесуального примусу, які визначені 

розділом VI КАС України. Окремий розділ КАС України, безперечно, не 

перераховує усіх чинників впливу на процесуальні відносини, однак 
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враховуючи функціональне призначення, то окреме місце займає інститут 

заходів процесуального примусу.  

Визначення правової природи та місця у системі державного впливу на 

суспільні відносини не входить до предмету даного дослідження, особливо 

враховуючи різні підходи до розуміння суті та видів юридичної 

відповідальності, можливості визнання процесуальної відповідальності серед 

них, слід вказати, що КАС України не містить норм, які на перше місце 

ставлять покарання учасника процесу, оскільки функціонально норми 

Кодексу призначені для відправлення правосуддя в адміністративних 

справах, а не покарання правопорушників. В. М. Кравчук та 

О. І. Угриновська вказують на те, що «заходи процесуального примусу є 

формою процесуальної відповідальності учасників процесу за невиконання 

процесуальних обов’язків» [2]. Положення ч. 2 ст. 269 КАС України також 

підтверджують елемент відповідальності в інституті процесуального 

примусу, вказуючи, що до однієї особи не може бути застосовано кілька 

заходів процесуального примусу за одне й те саме порушення. Ця норма 

відтворює положення ст. 62 Конституції України, що ніхто не може бути 

двічі притягнутий до юридичної відповідальності за одне й те саме 

правопорушення. При цьому ні притягнення особи до юридичної 

відповідальності, ні застосування заходів процесуального примусу не може 

замінити виконання обов’язку, за невиконання якого щодо особи було вжито 

певних, негативних для неї наслідків.  

Е. Демський дає визначення заходів процесуального примусу через 

категорію заходів забезпечення у адміністративному процесі, як «способи 

примусового впливу на учасників процесу з метою забезпечення повного, 

об’єктивного та неупередженого вирішення адміністративних справ, а також 

підтримання певного порядку під час їх розгляду та забезпечення виконання 

рішення» [3, с. 57]. При цьому на законодавчому рівні є два підходи до 

визначення заходів, що забезпечують провадження в адміністративних 
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справах. Перший у провадження з адміністративного судочинства 

законодавець встановлює заходи процесуального примусу. Другий — 

«заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення в адміністративно-деліктних провадженнях» [3, с. 57].  

Від заходів процесуального примусу слід відрізняти заходи примусу та 

відповідальності, які передбачені адміністративним та кримінальним 

законодавством [4]. Так, відповідно до ст. 1853 КпАП України встановлена 

адміністративна відповідальність за неповагу до суду, а ст. 382 

Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за 

умисне невиконання судового рішення. У цьому контексті більш схиляємось 

до акцентуванні уваги на тому, що заходи процесуального примусу, які 

застосовуються для припинення протиправних дій або для запобігання їх 

негативним наслідкам, мають превентивний характер. Вони не мають 

основною метою покарання правопорушника, хоча й «застосовуються у 

зв’язку з порушенням встановлених у суді правил або протиправно 

перешкоджають здійсненню судочинства» [5, с. 464].  

Заходи процесуального примусу слід відрізняти від заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення 

(гл. 20 Кодексу України про адміністративні правопорушення), оскільки 

останні застосовуються для припинення адміністративних правопорушень, 

коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складання 

протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості 

складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складання 

протоколу є обов’язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду 

справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення 

допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд 

речей і вилучення речей та документів [6, c. 32]. 

Різниця між заходами процесуального примусу і заходами 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення 
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виявляється і в тому, що перші спрямовані на підтримування порядку під час 

розгляду справи у суді, другі — на забезпечення провадження на усіх його 

стадіях. Але застосування і перших, і других заходів пов’язане із обмеження 

особистої свободи і волі громадян, носить примусовий характер, зачіпає 

суб’єктивні особисті та майнові права, здійснюються у відповідному 

процесуальному порядку. Виходячи з цього, на думку Е. Ф. Демського, з 

метою узагальнення їх можна визнати як заходи процесуального примусу [3, 

c. 58].  

Заходи процесуального примусу, на наш погляд, насамперед є більш 

широким поняттям і не можуть зводитись до вузькогалузевого використання 

(зокрема у рамках адміністративного права), оскільки такі чи подібні 

інститути існують у ряді галузей права. Тому слід значно ширше розглядати 

питання процесуального примусу, враховуючи особливості суті, 

призначення, порядку застосування заходів процесуального примусу в 

адміністративного судочинстві та адміністративно-деліктних провадженнях. 

Насамперед, це обумовлено тим, що заходи процесуального примусу в 

адміністративного судочинства мають більше спільного із заходами 

процесуального примусу в цивільному чи господарському процесах, ніж 

примус в адміністративному деліктному праві.  

Яскравим прикладом щодо цього стало виділення Е. Ф. Демським 

підстав застосування заходів процесуального примусу, до яких віднесено: 

«протиправне перешкоджання особами здійсненню адміністративного 

провадження; порушення особами під час розгляду справи встановлених 

правил; невиконання вимог щодо припинення протиправних дій осіб та 

фіксування вчиненого правопорушення; створення правопорушником 

небезпечних умов для життя і здоров’я населення та навколишнього 

середовища, а також вчинення ним дій, що ображають людську гідність і 

громадську мораль тощо» [3, с. 58]. Адже не усі вказані факти є підставами 
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для застосування заходів процесуального примусу в адміністративному 

судочинстві.  

Особливість застосування заходів процесуального примусу полягає у 

тому, що вони можуть використовуватися не тільки у рамках 

адміністративно-процесуального правовідношення, оскільки можуть 

застосовуватися як до учасників адміністративного процесу, так і до осіб, які 

не наділені процесуальними правами та обов’язками, але на яких можуть 

покладатися обов’язки, які випливають із розгляду адміністративної справи. 

До останніх відносяться будь-які особи, які присутні в судовому засіданні, 

фізичні та юридичні особи, у яких знаходяться письмові та речові докази, що 

були витребувані судом.  

Підстави застосування заходів процесуального примусу слід 

розглядати в двох аспектах, «по-перше, в загальноюридичному плані, як 

сукупність правових норм, відповідно до яких вони встановлюються і 

застосовуються. По-друге, у кожному конкретному випадку їх застосування, 

коли їх підстави становлять ті чи інші обставини, передбачені законом» [5, 

с. 465]; «це порушення встановлених в суді правил, в тому числі і тих, які 

встановлюються безпосередньо судом, або протиправне перешкоджання 

здійсненню судочинства» [2]. Це може відбуватися як у формі дії, так і 

бездіяльності.  

Однією із особливих ознак застосування заходів процесуального 

примусу є негайність їхнього застосування, що передбачено ч. 2 ст. 268 КАС 

України. Дійсно, «захід процесуального примусу застосовується судом 

негайно, тобто відразу після вчинення порушення. Цим заходи 

процесуального примусу відрізняються від санкцій, передбачених 

адміністративним, кримінальним законодавством» [2]. 

При цьому слід зауважити, що така ознака визначається, на наш 

погляд, як складова оперативного впливу на учасника процесу. Адже не 

завжди відбувається саме негайно, оскільки застосування окремих заходів 
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процесуального примусу може застосовуватися як винятковий захід 

внаслідок постійного, систематичного порушення процесуальних норм, або 

коли така діяльність учасникам адміністративного процесу набуває ознак 

зловживання процесуальними правами. Застосування процесуального 

примусу є дискреційним повноваженням суду, а відтак використання такого 

способу впливу суду на процесуальні відносини використовується ним із 

урахуванням обставин справи.  

Ухвала суду про застосування заходів процесуального примусу не 

перешкоджає руху справи, а тому не може бути оскаржена в апеляційному 

порядку окремо від рішення суду. Проте заінтересовані особи можуть 

оспорити законність та обґрунтованість постановленої ухвали разом із 

рішенням по справі.  

КАС закріплює лише чотири заходи процесуального примусу, до яких 

відносить: попередження; видалення із залу судового засідання; тимчасове 

вилучення доказів для дослідження судом; привід (ч. 1 ст. 369). Ознаками 

усіх заходів процесуального примусу є: офіційність, владний характер, 

немайновий характер впливу, примусовий характер, спрощеність, 

оперативність, економічність процесуального режиму застосування, 

правовий характер [6, c. 32], обов’язковість, оповіщеність, невиконання 

вимог суду [7, c. 796].  

Заходи процесуального примусу залежно від їх призначення можна 

поділити на такі групи: «ті, що застосовуються до порушників правопорядку 

в залі судового засідання (попередження, видалення із залу засідання); ті, які 

забезпечують процес доказування (тимчасове вилучення доказів для 

дослідження судом, привід)» [6, c. 32–33]. Така класифікація має не лише 

теоретичне значення, але й визначає спільні ознаки та спільні проблеми 

правового регулювання й їхнього застосування судом.  

Попередження достатньо особливий захід, оскільки за результатами 

його застосування фактичних негативних наслідків для осіб, щодо яких воно 
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вжите нема, настає воно за порушення порядку під час судового засідання 

або невиконання ними покладених на них обов’язків.  

«Попередження не містить у собі додаткового обтяження і не пов’язане 

з позбавленням процесуальних прав, але попередження являє собою 

несприятливий наслідок, у якому закладена осудлива оцінка поводження 

порушника. З винесенням попередження нерозривно пов’язана можливість 

наступного застосування більш суворих заходів впливу» [8]. Тому достатньо 

складно однозначно погодитись із думками, що під попередженням слід 

розуміти «зауваження, яке робиться головуючим особі, яка порушила 

встановлений у залі судового засідання порядку під час розгляду 

адміністративної справи у суді» [1, с. 77]; «усне застереження суду, яким він 

попереджає особу, винну у порушенні порядку під час судового засідання, 

про неприпустимість таких дій в майбутньому, необхідність дотримуватися 

встановленого порядку та виконувати розпорядження головуючого» [2]; 

«роз’яснення порушнику про те, що його поведінка не відповідає 

встановленим у суді правилам і що йому слід припинення вчинення подібний 

дій, інакше до нього буде вжито більш суворий примусовий захід» [5, с. 468]; 

«попередження — це проміжна міра, а точніше — припинювальна» [8], 

«захід, що застерігає особу про неприпустимість протиправних дій і 

можливість видалення її із залу судового засідання» [6, c. 33]. Це обумовлене 

тим, що не будь-яке зауваження, яке робиться головуючим, суддею чи судом 

учаснику процесу чи присутньому у залі судового засідання слід вважати 

попередженням, зауваження головуючого при колегіальному розгляді справи 

не може вважатися попередженням, якщо така позиція не є спільним 

рішенням його складу суду, застосування будь-якого заходу процесуального 

примусу вимагає дотримання техніко-юридичних вимог щодо підстав 

застосування, виявлення обставин застосування, юридичної фіксації цих 

обставин та закріплення волевиявлення суду щодо застосування заходу 

процесуального примусу у передбаченому законом документі.  
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Спільна фактична підстава для застосування попередження та 

видалення із залу судового засідання — порушення порядку у залі судового 

засідання; невиконання розпоряджень головуючого у судовому засіданні. 

При цьому законом не передбачено, які дії можуть бути кваліфіковані як такі 

порушення. О. Кузьменко та О. Панченко припускають, що суд повинен 

«користуватися внутрішнім переконанням про громадський порядок, 

вирішує: чи порушує особа, присутня у залі судового засідання, 

встановлений порядок» [6, c. 33]. Судова практика дає можливість 

сформулювати орієнтовний перелік таких дій, зокрема перебування в залу у 

нетверезому стані, паління, лайка, бійка та інші хуліганські дії, вчинення дій, 

які істотно відволікають увагу суду та учасників процесу, протиправне 

використання мобільних телефонів, псування майна суду, вживання їжі під 

час засідання, надання документів не через судового розпорядника, 

перешкоджання здійсненню адміністративного судочинства. Достатньо 

справедливим є застереження, що цей захід процесуального примусу «не 

застосовується, якщо порушення мали місце не в судовому засіданні, а поза 

ним» [2]. 

У цілому попередження як захід процесуального примусу у 

юридичному та фактичному плані не має елементу примусу у фактичному 

змісті цього поняття, оскільки після застосування цього заходу не настає 

ніяких фактичних негативних наслідків для учасника адміністративного 

процесу. Застосування попередження має значення як преюдиція для 

використання іншого, більш суворого заходу процесуального примусу. Окрім 

цього попередження має виховний характер як негативний наслідок за 

неналежну поведінку у судовому засіданні, але у цьому випадку також не йде 

мова про елемент примусу.  

Більш суворішим заходом процесуального примусу, який спрямований 

на забезпечення нормального ходу судового засідання, є видалення із залу 

судового засідання.  
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Видалення із залу судового засідання «полягає у примусовому 

позбавленні особи можливості перебувати у залі судового засідання під час 

розгляду адміністративної справи у суді» [1, с. 77]. У правовому розумінні 

учасник адміністративного процесу не позбавляється цього статусу, а лише 

на нього накладається заборона на фактичну присутність у залі судового 

засідання. 

Якщо для особи, яка лише присутня у залі судового засідання і не є 

учасником процесу, такий захід процесуального примусу полягає лише у 

втраті можливості спостерігати за ходом судового засідання, то для 

учасників процесу така процесуальна дія суду призводить здебільшого до 

несприятливих наслідків. Найбільш невигідним такий захід може стати для 

сторін як матеріально заінтересованих у справі учасників адміністративного 

процесу.  

Важливість правомірного застосування видалення із залу судового 

засідання полягає у тому, що порушення судом процесуального 

законодавства при призводить фактично до порушення права на судовий 

захист, яке гарантоване ст. 55 Конституції України, ст. 6 Європейської 

конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Європейський 

Суд з прав людини неодноразово зазначав у своїх рішеннях, що позбавлення 

особи можливості фактично бути присутнім під час вирішення судом 

питання, яке стосується прав відповідної особи, є неприйнятним (наприклад, 

рішення від 7 липня 2011 р у справі Федоров і Федорова проти України 

(Fyodorov and Fyodorova v. Ukraine) [9]).  

У ході розгляду адміністративної справи інколи виникає потреба 

звільнити зал судового засідання задля проведення закритого судового 

засідання, на якому можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у 

справі, а у разі необхідності — експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки. 

Так, відповідно до ч. 3 ст. 12 КАС України суд може ухвалою може 

оголосити судове засідання або його частину закритими з метою 
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нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, 

захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи 

неповнолітньої особи, а також у випадках, установлених законом. Звільнення 

залу судового засідання від осіб, які не можуть бути присутніми, 

відбувається без застосування примусу, із використанням переконання. Якщо 

ж особа, яка присутня у залі судового засідання, відмовляється звільнити зал 

судового засідання, то тоді виникає підстава до застосування видалення із 

залу судового засідання як заходу процесуального примусу. Але у цьому 

випадку попереднє застосування попередження є дієвим лише у тому 

випадку, коли особа, щодо якого воно застосоване звільнить зал судового 

засідання. 

Видалення застосовується за повторне порушення порядку під час 

судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого. Тобто 

підставою для його застосування є такі самі дії, за які може бути застосовано 

попередження. Видалення із залу судового засідання може застосовуватися 

лише у тому випадку, коли до особи, щодо якої вирішується питання про її 

видалення, було у встановленому процесуальним законом порядку 

застосовано попередження як захід процесуального примусу. «Повторність 

порушення — це вчинення самих дій особою, яка вже була попереджена за 

такі самі дії. Повторність має місце і тоді, коли вчинено інше порушення 

порядку, ніж те, за яке було застосовано попередження» [6, c. 34]. Не 

перешкоджає суду застосування видалення із зали судового засідання та 

обставина, що суд при оголошенні попередження як заходу процесуального 

примусу не попередив відповідну особу про можливість застосування більш 

суворого заходу.  

Обов’язковою передумовою застосування видалення із залу судового 

засіданні є те, що йому повинно передувати застосування попередження у 

встановленому законом порядку, а також наявність повторності як елемента 

поведінки учасника процесу чи іншої особи.  
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У разі видалення із зали судового засідання, особа зазнає певних 

негативних наслідків, до яких відносяться: «неможливість заявляти 

клопотання і відводи, давати усні та письмові пояснення, доводи та 

заперечення; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, 

висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, 

задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, 

експертам, спеціалістам, перекладачам, подавати заперечення проти 

клопотань, доводів і міркувань інших осіб» [7, c. 793]. Отже, застосування 

цього заходу процесуального примусу до осіб, які беруть участь у справі, 

створює перешкоди для повноцінного здійснення їхніх процесуальних прав у 

сфері доказування та впливу на розвиток процесу.  

Одним із питань, які не врегульовані чинним законодавством, полягає у 

тому, на який строк може бути видалена особа із залу судового засідання. 

В. М. Кравчук, О. І. Угриновська доводять, що при видаленні із залу 

судового засідання, особи видаляється до кінця цього засідання, при 

збереженні можливості брати участь на загальних засадах [2]. О. М. Бандурка 

вказує на те, що «суд (суддя), за власним розсудом, має право видалити на 

одне (декілька) судове засідання, або позбавити права перебувати у залі 

судового засідання на весь час розгляду адміністративної справи у суді» [7, 

c. 793]. Щодо цього слід знову повернутися до суті та призначення цього та 

будь-яких інших заходів процесуального примусу, які не полягають у 

покаранні, а спрямовані на створення умов для продовження розгляду 

справи. Видалений учасник адміністративного процесу чи інша особа може 

бути повернута у судове засідання, у тому числі у цьому ж судовому 

засіданні шляхом задоволення клопотання про це особи, яка бере участь у 

справі, чи самої видаленої особи (наприклад, після оголошеної короткої 

технічної перерви у судовому засіданні).  

У разі, якщо видаленою особою є особа, яка присутня у залі судового 

засідання, то, зважаючи на те, що, як правило, особу того, хто видаляється не 
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встановлюється, то це обмежується даним судовим засіданням. Якщо ж цей 

захід процесуального примусу застосовується до учасника адміністративного 

процесу, то суд повинен у відповідній ухвалі визначити строк, на який особа 

видаляється із залу судового засідання.  

Ч. 2 ст. 270 КАС України встановлено особливості застосування 

видалення із залу судового засідання щодо перекладача. В. К. Матвейчук, 

І. О. Хар зазначають, що до перекладача застосовується «спеціальний захід 

процесуального примусу» [10, с. 541], однак з такою тезою погодитись не 

можна, оскільки особливим є лише процесуальний порядок застосування 

цього заходу.  

Видалення перекладача і досягнення таким чином завдань 

забезпечення належного порядку може призвести до порушення прав осіб, 

які потребують послуг перекладача. Оголошення перерви у такому випадку 

обумовлюється необхідністю забезпечення повного, об’єктивного та 

всебічного розгляду справи адміністративним судом. 

Доцільно при розгляді адміністративних справ застосовувати цей 

механізм також у випадку видалення із залу судового засідання законного 

представника, оскільки таким чином можуть бути порушені інтереси осіб, 

яких представляють такі особи. У цьому випадку можливим є вирішення 

питання про заміну законного представника чи залучення до участі у справі 

представника органу опіки та піклування у порядку, встановленому 

процесуальним законом.  

Заходами процесуального примусу, які використовуються задля 

встановлення дійсних обставин справи, є тимчасове вилучення доказів та 

привід.  

Метою тимчасового вилучення доказів для дослідження судом є 

створення умов для встановлення обставин справи, особливо у зв’язку з тим, 

що враховуючи принцип активності суду в адміністративному судочинстві. 

Шляхом неподання письмових чи речових доказів особа перешкоджає 
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здійсненню судочинства. Особливість адміністративного процесу відповідно 

до ст.ст. 11, 71 КАС України полягає у тому, що, з однієї сторони, діють 

правила про те, що сторони наділені свободою у наданні доказів і у доведенні 

перед судом їх переконливості, загальним обов’язком доведення обставин, на 

яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а також обов’язком відповідача 

— суб’єкта владних повноважень доводити правомірність владної діяльності 

у справах про протиправність його рішень, дій чи бездіяльності. З другої 

сторони, на суд покладено обов’язок вживати передбачених законом заходів, 

необхідних для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо 

виявлення та витребування доказів із власної ініціативи (принцип офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі). Окрім цього суд зобов’язаний у разі 

недостатності доказів для вирішення справи надати можливість особам, які 

беруть участь у справі, подати докази або витребувати їх з власної ініціативи.  

У контексті доказового права цей захід процесуального примусу 

полягає у передачі письмових та речових доказів до суду «для долучення до 

матеріалів справи» [2]; щодо відносин власності — у тимчасовому 

припиненні володіння, користування й розпорядження особою, в якої 

знаходиться певні речі або документи [5, с. 470]. Щодо відносин власності 

мова йде певний елемент обмежень, але не є майновою відповідальністю. 

Особливість цього заходу процесуального примусу полягає у тому, що 

може бути спрямований не лише щодо осіб, які беруть у справі, але й щодо 

інших осіб, які не є учасниками адміністративного процесу, але в яких 

знаходиться відповідний доказ.  

При вирішенні питання про строк, на який може бути вилучено доказ в 

адміністративній справі, слід виходити із доцільності вчинення такої 

процесуальної дії. Вилучається доказ як захід процесуального примусу для 

дослідження судом. Враховуючи принцип безпосередності судового розгляду 

в адміністративному процесі, письмові та речові докази досліджуються у 

порядку, встановленому ст.ст. 143, 145 КАС України шляхом оголошення 
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письмових доказів, у тому числі протоколів їхнього огляду, складених за 

судовим дорученням або у порядку забезпечення доказів, а також огляду 

речових доказів у судовому засіданні за винятком випадків, коли виникає 

сумнів у достовірності доказу чи його фальшивості. В останньому випадку, 

коли буде вирішено питання про проведення експертизи відповідно до ч. 3 

ст. 143 КАС України, письмовий чи речовий доказ передається для 

проведення експертного дослідження й після цього повторно досліджується 

судом із урахуванням результатів проведеної експертизи. 

Після проведення дослідження доказів судом відповідно до ст.ст. 79, 80 

КАС України оригінали письмових доказів, що є у справі, та речові докази 

повертаються судом після їх дослідження, якщо це можливо без шкоди для 

розгляду справи, або після набрання законної сили судовим рішенням у 

справі за клопотанням осіб, які їх надали (засвідчена суддею копія 

письмового доказу залишається у справі) чи яким вони належать. Це правило 

не застосовується щодо речових доказів, які є об’єктами, що вилучені з 

цивільного обороту або обмежено обороноздатні, оскільки вони передаються 

відповідним підприємствам, установам, організаціям, державним експертним 

установам у порядку, встановленому КАС України та актами Кабінету 

Міністрів України. 

Особливість адміністративного судочинства проявляється ще й тому, 

що, враховуючи особливість предмету судового розгляду, переважною 

більшість доказів у справі є письмові докази. Це, у свою чергу, дало 

можливість передбачати можливість розгляду справи в порядку письмового 

провадження за наявними у справі матеріалами, якщо усі особи, які беруть 

участь у справі, заяви клопотання про розгляд справи за їхньої відсутності 

(ч. 4 ст. 122 КАС України). Водночас одним із засобів доказування є 

показання свідка, які неможливо отримати без особистої його участі у 

судовому засіданні, подекуди виникає питання заслухати пояснення осіб, які 

беруть участь у справі. Але неприбуття свідка чи особи, яка бере участь у 
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справі, може утруднити встановлення дійсних обставин справи, перешкодити 

досягненню мети адміністративного судочинства. Задля цього судом може 

бути застосовано привід до суду через органи внутрішніх справ.  

Неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі, якщо 

суд визнав обов’язковою особисту її участь, тягне за собою відкладення 

розгляду справи (п. 4 ч. 1 ст. 128, ч. 4 ст. 196 КАС України). Відповідно до 

ч. 1 ст. 129 КАС України при вирішенні питання про можливість розгляду 

справи у разі неявки свідка, експерта, спеціаліста, суд при постановленні 

ухвали про продовження судового розгляду або про оголошення перерви 

може вирішити питання про їхній привід.  

Відповідно до ч. 1 ст. 272 КАС України привід може бути застосовано 

до осіб, особисту участь яких визнано судом обов’язковою, а також свідків. 

Обов’язкова особиста участь у судовому засіданні судом може бути 

встановлена щодо сторін чи третіх осіб (ч. 1 ст. 120 КАС України), зокрема у 

тих випадках, коли у судовому розгляді беруть участь їхні представники. 

Питання про обов’язковість особистої участі у судовому засіданні осіб, які 

беруть участь у справі, вирішується судом при підготовці справи до судового 

розгляду (п. 2 ч. 2 ст. 110 КАС України), однак це не виключає можливості 

постановлення такої ухвали протягом розгляду справи, а також визнання 

особистої участі особи, яка бере участь у справі, не обов’язковою. Аналогічні 

правила встановлені при апеляційному розгляді справи у судовому засіданні 

(ч. 4 ст. 196 КАС України). Ст. 1835 КАС України встановлює особливе 

правило при розгляді справ про за адміністративними позовами з приводу 

видворення іноземців та осіб без громадянства. Такі справи відповідно до ч. 3 

цієї ж статті розглядаються судом за обов’язкової участі сторін. 

Свідок зобов’язаний з’явитись до суду за викликом, що виступає одним 

із його первісних обов’язків, зважаючи на його функціональне призначення 

його участі в адміністративному процесу та враховуючи принцип 

безпосередності судового розгляду. Ч. 2 ст. 272 КАС України, містить 
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перелік осіб, відносно яких суд немає права застосовувати, привід, яких 

можна поділити на декілька груп, враховуючи визнання їхнього статусу як 

свідка, а також доцільність й можливість доставлення їх до суду у 

примусовому порядку.  

Тобто, визнання того, чи може до особи бути застосований примусовий 

привід залежить від вимог закону, а також розсуду суду з урахуванням 

обставин справи, а також враховуючи особу свідка, щодо якого вирішується 

питання про його примусовий привід.  

Не можуть бути допитані як свідки (ст. 65 КАС України), а відтак щодо 

яких не може бути застосовано привід:  

1) недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на обліку 

чи на лікуванні у психіатричному лікувальному закладі та не здатні через 

свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають 

значення для справи, або давати з цього приводу показання;  

2) представники в судовому процесі, захисники у кримінальних 

справах — про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням функцій 

представника чи захисника;  

3) священнослужителі — про відомості, одержані ними на сповіді 

віруючих;  

4) професійні судді, народні засідателі та присяжні — про обставини 

обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення 

судового рішення;  

5) інші особи, які не можуть бути допитані як свідки згідно із законом 

чи міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України, без їхньої згоди;  

6) особи, які відмовились від давання показань щодо себе, членів сім’ї 

чи близьких родичів (іншого з подружжя, батьків, вітчима, мачухи, дитини, 

пасинка, падчерка, брата, сестри, діда, баби, внуків, усиновлювача чи 
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усиновленого, опікуна чи піклувальника, особа, над якою встановлено опіку 

чи піклування, член сім’ї або близький родич цих осіб).  

Окрім цього не може застосовуватися привід осіб до малолітніх та 

неповнолітніх осіб, вагітних жінок, інвалідів першої і другої груп, жінок, які 

мають дітей віком до шести років або дітей-інвалідів (ч. 2 ст. 272 КАС 

України).  

Підставою для застосування приводу є протиправне перешкоджання 

здійсненню судочинства у формі неявки в судове засідання без поважних 

причин та неповідомлення причин неявки. У першому випадку 

протиправність дій свідка полягає у тому, що він порушує обов’язок 

з’явитися до суду у визначений час, а повідомлені причини неявки визнані 

судом неповажними. В іншому випадку протиправність у порушенні 

обов’язку завчасно повідомити суд у разі неможливості прибуття за 

викликом. Основною умовою застосування цього заходу процесуального 

примусу є наявність доказів, які підтверджують належність виклику свідка до 

суду [5, с. 470].  

Підставою застосування є також не тільки неявка до суду, але й 

неповідомлення суду про поважність причини неприбуття (ч. 6 ст. 65 КАС 

України), хоча законом не передбачено способу інформування суду.  

Поважні причини неприбуття в судове засідання: хвороба особи, яка 

перешкоджає явці до суду, події природного, техногенного та іншого 

характеру, які унеможливлюють прибуття особи до суду. При цьому 

поважність причин неявки визначається судом, враховуючи усі обставини 

справи, характер причини, яка стала перешкодою неприбуття.  

Враховуючи наведене, слід зробити ряд теоретичних та практичних 

висновків, сформулювати ряд пропозицій щодо внесення змін до чинного 

законодавства:  
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1. Заходи процесуального примусу в адміністративному 

судочинстві слід відрізняти від заходів забезпечення провадження у справах 

про адміністративні правопорушення;  

2. Підставою застосування заходів процесуального примусу, 

передбачених розділом IV КАС України, є неправомірна або недобросовісна 

поведінка учасників адміністративного процесу та інших осіб, на яких 

покладено обов’язки під час розгляду та вирішення справи адміністративної 

юрисдикції;  

3. Чинний КАС України потребує окремих уточнень та доповнень, 

які повинні забезпечити точність правового регулювання та ефективність 

застосування заходів процесуального примусу під час розгляду та вирішення 

справ адміністративними судами, взаємодії суду та інших уповноважених 

органів державної влади задля виконання завдань адміністративного 

судочинства.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

У статті розглянуто сучасний стан ринку банківських послуг в Україні; 

встановлені завдання пошуку шляхів активізації кредитування реального сектору 

економіки; відповідно до цих завдань визначено створення нових і доступних банківських 

послуг для підприємств пріоритетних та суспільно важливих галузей економіки; 

розглянуто інновації, які застосовуються в іноземних банках і можуть бути 

використанні у банківській діяльності України. 

Ключові слова: банківська діяльність, банківські послуги, банки розвитку, 

інноваційна стратегія банку, інвестиції. 

 

The article examines the current state of the banking market in Ukraine; defined the 

tasks of finding ways to enhance crediting of the real economy; according to these problems is 

determed new and available banking services to business priority and socially important sectors 

of the economy; considered innovations that are used in foreign banks and can be used in the 

banking business in Ukraine. 

Keywords: banking, banking services, banks of development, the innovative strategy of 

bank, investment. 

 

Постановка проблеми. Змістовні властивості ринку банківських 

послуг не дають можливості повною мірою окреслити специфіку 

регулювання банківської діяльності. Однією з основних проблем банківської 

діяльності є невисокий рівень довіри населення до цієї системи зокрема, а 

також незадовільний попит на банківські послуги. Порівнюючи різні системи 

банківських послуг зарубіжних країн необхідно впроваджувати інноваційні 

технології  і в банківську  систему України. 

На основі функціонально-змістовного аналізу або з формально-

юридичних підстав законодавчого визначення системи  банківської 

діяльності та надання банківських послуг, а також за наявності окремих 

правових понять ринків фінансових послуг, в тому числі банківських послуг, 
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безпосередньо банківських операцій та видів банківської діяльності, стає 

необхідним законодавче регулювання банківської діяльності серед 

фінансових послуг з урахуванням досвіду зарубіжних країн, а також 

впровадження інновацій з метою покращення та збільшення видів 

банківських послуг, які становитимуть зручною і привабливою діяльність 

банківської системи України. 

Метою цієї статті є впровадження інновацій в систему банківських 

послуг України, враховуючи досвід банківських послуг в зарубіжних 

країнах. На підставі цього досвіду зроблені пропозиції, що можуть бути 

використанні в системі банківських послуг. 

Виходячи із сучасного стану економіки України, стратегічні орієнтири 

розвитку вітчизняного ринку банківських послуг доцільно згрупувати за 

трьома напрямами: 1) створення нових спеціалізованих банків, спрямованих 

на розвиток пріоритетних галузей економіки та надання якісно нових послуг; 

2) впровадження інноваційних послуг; 3) розширення мережі надання 

банківських послуг у селищах та селах.  

Щодо першого напряму стратегічних орієнтирів розвитку вітчизняного 

ринку банківських послуг, то варто зазначити, що в силу певних обставин, 

які пов’язані із рівнем довіри, платоспроможністю юридичних осіб, 

переслідуванням цілей надприбутковості банківського бізнесу, вітчизняні 

банки в більшій мірі орієнтовані на надання послуг фізичним особам та 

підприємствам, що мають достатній запас оборотних коштів, натомість, 

фінансуванню реального сектору економіки приділяється значно менше 

уваги.  

За таких обставин перед державою в особі НБУ та КМУ стоїть 

завдання пошуку шляхів активізації кредитування реального сектору 

економіки, а відповідно, створення нових і доступних банківських послуг для 

підприємств пріоритетних та суспільно важливих галузей економіки.  
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Так, у Європі, США, Японії, Китаї і в інших країнах були створені 

спеціалізовані банки розвитку, які надали істотну підтримку у відновленні 

економіки цих країн. Їх основне завдання полягало в тому, щоб кошти з 

державних джерел спрямовувати в ключові сфери національної економіки.  

У нових індустріальних країнах – Республіці Корея, Сінгапурі, Бразилії 

– банки розвитку також мають істотне значення в економічному житті. 

Необхідно підкреслити, що створення і діяльність банків розвитку не 

суперечить принципам ринкової економіки. Так, Європейська комісія, яка 

виступає за послідовне зниження ролі державного регулювання економіки, 

визнає виправданість і законність існування такого роду банків як 

інструменту державної економічної політики в умовах ринкових відносин.  

Не складаючи конкуренції комерційним банкам, вони покликані 

фінансувати промислову політику держави, залучаючи і раціонально 

розподіляючи фінансові ресурси, усуваючи відставання в економізації 

розвитку регіонів і тим самим сприяючи поступальному, здоровому розвитку 

економіки. 

Головна мета господарської діяльності цих банків – реалізація урядової 

соціально-економічної політики. Оскільки банки розвитку здійснюють 

кредитування урядових проектів, то надають вони в основному середньо-і 

довгострокові кредити, при цьому відсоток за цими кредитами, як правило, 

нижче ставок за аналогічні кредити в звичайних комерційних фінансових 

структурах. Інвестиції займають основне місце у використанні капіталу цих 

банків і переважно служать реалізації макроекономічних цілей. Банки 

розвитку здійснюють інвестиції в акції (на правах акціонерів) і в облігації (на 

правах кредитора). Крім операцій кредитування, інвестування та надання 

гарантій операції таких банків включають облік векселів та страхування 

кредитів [4, С. 63‒64].  

Банки розвитку в порівнянні з комерційними банками та іншими 

фінансовими організаціями мають ряд відмінностей.  
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По-перше, банки розвитку – це, як правило, не депозитні банки, вони 

не вдаються до залучення грошових коштів підприємств та широких верств 

населення, мають спеціальні джерела фінансування. Капітал банків, а також 

його поповнення в процесі їх діяльності в основному здійснюється урядом, 

тобто фінансування носить «політичний» характер і ведеться на безоплатній 

основі. Джерелом фінансових коштів цих банків є головним чином бюджетні 

асигнування. Це – основна їх відмінність від комерційних банків та інших 

фінансових організацій. Джерелом коштів для такого роду банків також 

частково можуть бути урядові кредити, випущені під урядові гарантії 

внутрішні та зовнішні позики, надані уряду кредити від інших фінансових 

організацій, а також кредити міжнародних фінансових організацій.  

По-друге, в більшості випадків ці банки мають статутний капітал, 

повністю наданий урядом, але є також банки, в яких урядовий капітал 

присутній лише частково.  

По-третє, банки розвитку у своїй діяльності в основному виходять із 

загальнодержавних інтересів та завдань соціально-економічної політики, 

отримання прибутку не є метою їх діяльності. Однак вони реалізують і 

комерційні принципи, несуть відповідальність за прибутки та збитки, 

прагнучи до беззбитковості та отримання невеликого прибутку (при 

виникненні збитків їх покриття зазвичай здійснюється за рахунок державного 

фінансування). Кошти банків розвитку не можуть використовуватися як фонд 

фінансування. Надання гарантій – одна з найважливіших послуг цих банків. 

Це означає, що банк гарантує іншим фінансовим структурам повернення 

кредиту, наданого згідно з економічним курсом уряду. Такого роду 

гарантійні операції перерозподіляють кредитний ризик інших фінансових 

структур, а також стимулює їх до розширення обсягів кредитування. 

По-четверте, банки розвитку мають свої сфери обслуговування і не 

становлять конкуренції комерційним банкам. У першу чергу це ‒ сільське 

господарство, житлове будівництво, зовнішня торгівля. 
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 Тому основна увага при кредитуванні цими банками приділяється 

провідним плановим об’єктам соціально-економічного розвитку, наприклад, 

об’єктам з розвитку базових галузей, які приносять незначний прибуток, 

мають тривалий термін окупності і високий ризик. Головна мета виробничої 

діяльності цих банків ‒ реалізація урядової соціально-економічної політики.  

По-п’яте, банки розвитку, як правило, не створюють структурних 

підрозділів, їх операції зазвичай як довіреного агента виконують комерційні 

банки [5, с. 98].  

Позитивний досвід у створенні та ефективному розвитку державних 

банків має Китай, який створив три потужних банки спрямованих на 

розвиток базових галузей національної економіки, а зокрема: Державний 

банк розвитку Китаю, Експортно-імпортний банк (Ексімбанк) Китаю, Банк 

розвитку сільського господарства Китаю.  

Так, основне завдання Державного банку розвитку Китаю полягає у 

кредитуванні під низький відсоток ключових об’єктів інфраструктури і 

базових галузей, відставання яких протягом ряду останніх років стримувало 

розвиток економіки. Банк також повинен спрямовувати кошти на технічне 

оновлення великих державних підприємств.  

Основним джерелом фінансових коштів для банку є випуск облігацій у 

національній валюті. В останні роки банк збільшив частку п’яти-

восьмирічних облігацій у загальному обсязі емісії, що дозволяє повною 

мірою задовольняти потреби в середньо-і довгострокових кредитах. Банк 

розвитку кредитує залізничне будівництво, портову інфраструктуру, 

будівництво аеропортів, вугледобувні та нафтовидобувні підприємства 

країни. Банк надає величезні кошти на будівництво таких гігантів енергетики 

країни, як «гідроелектростанції ‒ Три ущелини», «атомна електростанція 

Ціньшань», значного кола об’єктів сировинних галузей. Банк також кредитує 

легку промисловість, суднобудівні підприємства.  
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Призначення Ексімбанку – забезпечення грошовими ресурсами 

зовнішньоторговельних операцій. У коло його безпосередніх функцій 

входить надання експортних та імпортних кредитів на закупівлю засобів 

виробництва, насамперед на продукцію машинобудування і електроніки, а 

також комплектного устаткування. Банк здійснює: змішане і транзитне 

кредитування; розподіляє урядові та комерційні кредити іноземних держав та 

експортні кредити на продукцію машинобудування і електроніки; веде 

операції по урядових і комерційних кредитах Китаю іноземним державам; 

забезпечує страхування та гарантування експортних кредитів, страхування 

експорту та імпорту, а також розрахунки по страхуванню; реалізує випуск 

облігацій всередині країни і цінних паперів за кордоном; бере участь у 

міжнародних банківських структурах; веде консультування та оцінку 

експортно-імпортних проектів; надає послуги в сфері міжнародного 

експортного та технологічного  співробітництва і торгівлі тощо. 

Банк розвитку сільського господарства надає кредити на загальний 

розвиток сільського господарства, а також на заплановане державою 

капітальне будівництво у сфері сільського, лісового, тваринницького і 

водного господарства. Видача банком кредитів здійснюється у відповідності 

з урядовою програмою. Банк також є агентом щодо бюджетного 

фінансування центральним і місцевими урядами підтримки 

сільськогосподарських виробників, через банк здійснюється фінансування 

спеціальних рахунків по урядових фондам продовольчого ризику. При цьому 

важливо відзначити велику роль банку в підтримці стабільності цін на 

основну сільськогосподарську продукцію в країні. Ефективний розвиток 

зазначених вище банків, а також їх важливість для китайської банківської 

системи та економіки сприяла їхньому входженні в 7 найбільших банків 

світу за активами за даними видання The Banker.  

Створення Державного банку розвитку та Банку розвитку сільського 

господарства аналогічно до китайських прототипів, а також удосконалення 
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роботи Укрексімбанку сприятиме активізації економічного зростання, 

розширення ринку банківських послуг, здешевлення банківських послуг для 

підприємств реального сектору появи нових банківських послуг 

(консультування експортерів, гарантування кредитів експортерам тощо) [4, 

С. 66‒68].  

Іншим важливим стратегічним напрямком розвитку вітчизняного 

ринку банківських послуг є впровадження інновацій у діяльність банків, 

адже інноваційні технології в наш час відіграють дуже важливу роль. Нове 

бачення розвитку сфери банківських послуг ґрунтується на концепції «банку 

майбутнього».  

При створенні банку майбутнього інноваційні технології в сфері 

банківських послуг – це такі технології, яким притаманний «стратегічний 

ефект» приросту клієнтської бази, зацікавленні значимих персон, зменшення 

витрат на здійснення банківських операцій при оптимальному рівні 

операційного ризику і операційних затрат.  

Специфічною рисою України, на думку банківських спеціалістів, є те, 

що тут розвиток ринку інноваційних банківських продуктів стримує 

відсутність попиту на них. Багато українських споживачів не сприймають 

банк як фінансового радника і консультанта, тому українські банки, як і 

банки інших пострадянських країн, більшою мірою концентруються на 

інноваціях, що спрямовані на створення нових потреб, активно запозичуючи 

при цьому зарубіжний досвід.  

Також характерним для банківських інновацій в Україні є те, що вони 

найчастіше створюються на вимогу корпоративних клієнтів. При цьому 

основна увага приділяється не новизні продукту, а його унікальності для 

клієнта, підвищенню зручності та привабливості для клієнта.  

Відтак, на наш погляд, задля успішної інноваційної діяльності та 

створення інноваційних продуктів вітчизняним банкам, котрі прагнуть 
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підвищення своєї конкурентоспроможності та іміджу, необхідно розробити 

інноваційну стратегію розвитку банку.  

Інноваційну стратегію, на нашу думку, слід розуміти як генеральну 

лінію поведінки банку з приводу створення і використання інновацій у всіх 

сферах своєї діяльності. Практично вона втілюється в планах дій, що 

визначають напрями, вид та обсяги інноваційної діяльності, яку повинен 

здійснити банк для виконання стратегічних і операційних цілей, досягнення 

цільової конкурентної позиції.Формування будь-якої інноваційної стратегії 

передбачає створення організаційно-економічного механізму її реалізації, що 

представляється завданням навіть складнішим, ніж визначення і вибір самої 

стратегії.  

Слід зазначити, що в провідних зарубіжних банках за останнє 

десятиліття була створена ефективна система управління і стратегічного 

планування інноваційної діяльності для підвищення гнучкості та 

адаптивності бізнесу.  

Так, програма «Дух інновацій» французького банку BNP Paribas 

націлена на те, щоб інновації увійшли до числа найважливіших активів 

банківської індустрії, в якій дослідження і розробки починають грати не 

меншу роль, ніж в інших галузях економіки. Показовим у цьому відношенні є 

і девіз одного з великих банків світу – іспанського Santander: «Цінності з 

ідей»(англ. ValuéfromIdeas), який свідчить про його стратегічну 

спрямованість на всебічне використання інновацій. 

Керівництво інноваційною діяльністю відноситься до вищого рівня 

управління і найчастіше зосереджено в руках топ-менеджера в ранзі віце- 

президента. У деяких банках, зокрема, в Royal Bankof Canadá, створені 

інноваційні ради, до складу яких входять керівники різних підрозділів банку 

та на які покладається відповідальність за підтримку та просування 

інноваційних ініціатив. Поради розглядають питання затвердження стратегій 

і оцінюють прогрес з в досягненні інноваційних цілей банку [2, С. 157‒159].  
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У сучасних умовах банки використовують різні варіанти організаційної 

структури та підходи до забезпечення інноваційної діяльності. У банку може 

бути створено окремий автономний підрозділ, який відноситься до мідл-

офісу. 

Іншим варіантом може бути формування підрозділів з аналогічними 

завданнями в функціональних службах банку (маркетингу, стратегічного 

розвитку і т. д.), які в процесі роботи контактують з різними відділами для 

здійснення певних аспектів процесу створення і впровадження нововведень.  

У сучасних умовах при формуванні інноваційних стратегій банки країн 

з розвиненою ринковою економікою враховують такі фактори зовнішнього 

середовища: розвиток економіки, заснованої на знаннях, коли інтелект і 

інноваційні рішення визначають темпи і перспективи економічного розвитку, 

а людина стає не тільки рушійною силою, а й результатом виробництва, 

націленого на збільшення його здібностей і нарощування набору його 

потреб; процеси глобалізації, які створюють принципово нові умови для 

функціонування фінансово-кредитних інститутів, що виявляється: у 

створенні закордонної мережі підрозділів банків, загостренні конкуренції на 

міжнародних фінансових ринках, збільшенні мобільності клієнтів, яка 

вимагає створення єдиних глобальних стандартів обслуговування, 

необхідності розробки нових продуктів і послуг, диференційованих за 

географічним ринків і т. д.; розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій та на їх основі формування так званої мережевої економіки, в якій 

особливе значення набуває спільне виробництво знань шляхом спільних 

проектів, науково-технічних альянсів, формується концепція відкритої 

інновації; зміни в регулюванні банківської діяльності і, в цілому, 

функціонування фінансових ринків, які створюють певні рамки для 

розгортання інноваційної діяльності банківських організацій [1, с. 82].  

Для української економіки в даний час істотним чинником подальшого 

зростання є роздрібний банківський бізнес, потенціал якого в частині 
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забезпечення банківської системи довгостроковим стійким ресурсом, 

створення можливостей прискорення оборотності капіталу, а також 

задоволення попиту населення на цінні товари за допомогою кредитування 

залишається дуже високим. Однак, основною перешкодою на шляху 

досягнення головної мети роздрібного бізнесу – забезпечення масових 

продажів при мінімальному рівні витрат сьогодні стоїть висока вартість 

розширення мережі банківського обслуговування [3]. 

Висновки і пропозиції. Отже в сучасних умовах при формуванні 

стратегії розвитку з метою покращання банківських послуг банки повинні 

впроваджувати такі напрями діяльності:  

– розвиток економіки, заснованої на знаннях, коли інтелект і 

інноваційні рішення визначають темпи і перспективи економічного розвитку, 

а людина стає не тільки рушійною силою, а й результатом виробництва, 

націленого на збільшення його здібностей і нарощування набору його 

потреб; 

– процеси глобалізації, які створюють принципово нові умови для 

функціонування фінансово-кредитних інститутів, що виявляється: у 

створенні закордонної мережі підрозділів банків, загостренні конкуренції на 

міжнародних фінансових ринках, збільшенні мобільності клієнтів, яка 

вимагає створення єдиних глобальних стандартів обслуговування, 

необхідності розробки нових продуктів і послуг, диференційованих за 

географічним ринків і т. д.;  

– розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та на їх 

основі формування так званої мережевої економіки, в якій особливе значення 

набуває спільне виробництво знань шляхом спільних проектів, науково-

технічних альянсів, формується концепція відкритої інновації; зміни в 

регулюванні банківської діяльності і, в цілому, функціонування фінансових 

ринків, які створюють певні рамки для розгортання інноваційної діяльності 

банківських організацій. 
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Отже, низький рівень доступності банківських послуг для населення є 

однією з актуальних проблем української банківської системи. Від 

доступності банківських послуг залежить платоспроможний попит, темпи 

зростання економіки, добробут населення та навіть соціальний клімат у 

суспільстві. Підвищення доступності банківських продуктів – необхідна 

умова переходу до розвинених ринкових відносин, до сучасного 

постіндустріального господарства.  

Зважаючи на політико-економічну ситуацію, яка склалася в Україні, 

основний стратегічний орієнтир вітчизняних банків з впровадження 

інновацій повинен бути спрямований на відновлення довіри економічних 

агентів до банківської системи. Відновленню довіри населення та 

підприємств до комерційних банків сприяє максимальний рівень відкритості 

банку, тобто доступність інформації про фінансові показники діяльності 

банку, можливість стеження за грошовими потоками тощо.  
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